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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Çıkar yol 
Zahirde herkes çıkar yolu 

anyor · fakat itlerin ııiditiııe. 
bakan:k hükmediline, aanln 
hiç biri bu yolu gö~ek, ~ !.0 

la girmek iıtemıyor. .B~tun , 
d.. bü" ük mütkülit ıçmd.?-unya Y h" . 
dir. Bu mütkülitın ma ıyetı 
malidir iktısadidir. 

Çin ord y 

Japon süngüleri arasında Çinli mevkuf/ar 

Mademki her memleketi 
mütkülata ıevkeden amiller a_Y 
nidir ıztırabın membaı aynı. 
dir 'hastalık aynidir. O halde 
tedavinin bir elden olması, bü
tün milletlerin bir araya gele
rek umumi denJe çare bulması 
lazımdır. Halbuki tatbikatta 
böyle olmıyor. Her memleket; 
karşılaştığı buhranı keneli ve
saitile halle çalı§ıyor. Batkala 
rile olan mali ve iktısadi mü
nasebetlerini tahdit ediyor. Ne 
ticelerinden pek iyi anlıyoruz 
ki tatbik edilen tedbirler tim
di~e kadar olduğu gibi bir ne
vi infirat ve hodbinlik havası 
İçinde alındıkça vaziyetin sa• 
lihma imkin yoktur. Bu poltti. 
ka; milletlerin biribirini ızrar 
etmesi politikasıdır. Böyle 
dar bir politika vaziyeti ısl•b 
değil, itki! eder. Bu, açık bir 
hakikattir. 

Hakikat bu kadar açık iken, 
milletler niçin mali ve iktııa
di anlatmalara gitmiyorlar? 
Bunun sebebi malumdur: 

Japonlar Changhai civarındaki 
muhasamatı tatil ettiler 

. Woosung düştü. Japonlar Chapei' ede girdiler 

GaziHz. 
Reisicümhur.Hz. dün Do/

ı mabahçe sarayındaki daire
lerinde meşgul olmuşlardır. 

·Hariciye vekili 

Tevfik Rüştü Bey 
yarın Sofya'da .. 

Hariciye V ekili Tevfik Rüş
tü Bey yarın Solyaya gelmiş 
olacaktır. Hariciye V ekilimi
zin Soiyada ne kadar kalacağı 
belli · değilse de herhalde iki 
günden az kalmıyacağı da zan
nediliyor. Eger lstanbula mu
vasaletinde R eisicümhur Haz
retleri Ankaraya avdet buyur
mu.~lc:.rsa Tevfik Rüştü Bey ls
tanbulda tevakkuf etmiyerek 
doğruca Ankara.ya gidecektir •• 

Ha millerle 
Müzakere .. 

Yeni bir itilaf husulü Milletler henüz siyaıi bir 
uılatmaya, ıiyaıi sabada ada
let ve müsavat eıa11na, elhasıl 
aiyui ıulh prensipleri üzerin. 
de samimi bir karara varma· 
mıtlanlır ki• bu ıiyaıi karar 

I ümit ediliyor 
Japonlar şimdi bütün Changhai ha valisine hakim- Pariıte Osmanlı borçlan ha-

d. 1 h d fi • • }d t • J d" miller mümeuillerile müzake-' ik ve anla9malan mali Ye bsa-
di aıılapnalar takip etıin. Ma
razın kökü buradadır. Filhaki
ka bugünkü ıiyui yaziyet; v~
mit veren bir manzara degil, 
ümit kıran bir çehre ar:sediyor, 
T eslihatm tahdidi konferan· 
ıında devletlerin en aalihiye~ 
tar adamlan tarafından söyle
nen ıözlerle tatbikattaki tesa• 
hürat araamda münasebet yok 
tur. Eaaıen ıöylenen ıözlenJe 
radikal tatbik kabiliyeti olan 
tezler de pek azdır. Şimdi!e 
kadar iıittiğimiz nağmelerın 
bir nevi tekrarıdır. O halde 
bu konferansın akibetinden bu 
aünkü derde çare beklemek faz 
la nikbinlik olur. 

İtin bir de Cemiyeti Ak
vam ciheti vardır. Şurası mu
hakkak ki, kafalarda Akvam 
Cemiyeti dahilinde, Akvam 
Cemiyeti haricinde büyük dev
let, küçük devlet, galip mem
leket, mağlup memleket, Avru 
Pai millet, Asyai millet gi
bi mefhumlar ve tasnifler ya
tadıkça siyasi bir anlatmaya 
varmak imkanı yoktur. Bir za 
nııuılar Akvam Cemiyeti, sul
ha ve refaha suaayan milletler 
İçin bir nevi ümit kıblesi olmut 
tu, Zaman, tecrübe ve tatbi
kat bu müesseseye bağlanan ü
hlitleri aaratı, işte bu cemiyet 
iz.aından iki devlet uzak şark 
ta biribirile boğu§uyor. Birdü
:Züye kan döküyor. Akvam Ce 
ıniyeti; kendi azasından olan 
bu iki devletin arasını bili bu. 
lamadı. Şimdi de sahneye Rus 
Ya gibi, Amerika gibi büyük 
devletlerin kantacağından kor 
kanlar var. Bunların delilleri 
ile kadar kuvvetli olursa olsun, 
buna ihtimal vennek elimizden 
ırelmiyor. Çünkü ne uzak fark 
taki vaziyet bunlarm müdaha
lesini icap ettirecek vahameti 
bulmu,tur, ne de bunlar heaap, 
IDantık ve müvazenelerini kay
betmİ !erdir. Nihayet medeni 
devletlerin vazifeai ; bııgünkü 
lnsanlann her gün artan ıztı
raplarına yenilerini katmak 
değil , onlan büsbütün izale et. 
inektir. 

Hüliaa tudur: Buhrandan 
kurtulmak için tek ve çıkar 1 
Jol, en evvel milletlerin ıiya
•i, fakat samimi bir anlatmaya 
"•rmalarıdır. Türkiyenin bey
nelmilel sulh mesaisinde, Ak
Vaın Cemiyeti muhitinde mü
dafaa ettiği tez budur. Tesli
lıatın tahdidi konferansında ı 
Türkiye Cumhuriyeti namına 
Hariciye vcldlimizin bütün dün l 
Yaya nlatmak istediği haKikat 
le böyle ~ıkaı· bı vola götu-
~~ 1 

lf er VC C C CllDI C e C mlŞ er 11 •• ratta bulunan Sarııçoğlo Şükrü 
ŞANGHAY 3 A.A. - Şanghay'-ı dan Daily Herald'a bilcliriliyorı Ja- ı 

daki Japon fiı.:ıu kumandanı amiral pon lutaah, Chapei' e muvasalit eder 
NOIDUn, Japon kuv-.etleri'nin hedef ehnez, birçok yanaın s•.~ıılaıclır. ŞANCHA Y, 3 A.A. - Japonla
lerine viıul olmalan haıebile muh~- Bu yang.mlaı, aa~ın ıkisınde mq- rın çok seri. bir ileri hareketiaden 
seınatm tatili için saat 14 te emır gul arıwden 9 kilometre murabbaı ıonra, kendilerini bütün Şanghay 
vennit olduğunu beyan etmiıtü-. . mahalli tahrip etmiı bulunuyordu. haval!sin~ lüı!"m kılacak t"kilde 

Diier taraftan kara kunetlerı Nanaıang a lıii~ Jaer tarafı itgal ve 
Jıatkumandanı ceneral Shirakawa'da Ecnebi askeri mütabitleri, Japon Voosung'u zaptehrıit oldukları res-
}uırekabn tnkif ~ içiQ saat. kunetlo:.-i Chapei'e girer girmez, men bildiriliyor. 
14 30 da emir vermııbr. harp mıntakaaınr terke t~ebbüs et- Japon Eırlca.ı tiu 1~ · Nanıiang ile 

'Japonlar timdi !leri har~ketlerinl meğe kalkışan gayrimuharip erkek, L1;1ih_o ara11!'~ y~ , ld.ı . bulunan 
ılurdurmuılar ve Lıuho-Taı Sang ve kadın ve çocuklar üzerine mitTalyöz Kıating Hsıen e dofnıı ilenlemekte
Naıuiang-Chenju hatlan üzerindeki atqi açmıt olduklcnnı hRber ver- dir. 

me.-:ıen"n"ı tahkim ile metgul olmak mektedirler. ·- Japonya'nın Çin'deki elçisi dün 
ta bulunmuılardır. Diğer taraftan, jeneral Tsai'ın aktam lngiliz elçiıi'ne, yeni Japon 

CENEVRE, 3 A.A. - M. S";teı denneyan etmiş c1duğu taleplere rağ metalibatını tevdi . eylemiı ve M. 
b sabah saat 10 da Şanghay da men Vooıu nı: istılıkfunluındaki kı- Laınpson'da mumaıleyh'in talebine 
m~hasematın tatil edildiğini M. Bon taat, mev7 İkrinı t<rketmekten imti- tevfiken Japon talepleri'ni moht · 

li • 1 • ti" k d H lb · • evı caur'a teb g ey emıf r. na etme te ır. uki bu mıntaka- notayı Çin'in hancıye nazn- muavini 
Chap•İ yandı daki diğer Ç"n kuvvetleri çekilmiı- ne iblağ etmiıtir. 

LONDRA, 3 A.A. - Changhai'- tir. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gü~;ii'i~t~ki'~;hk~;~j·y~~~;j;j;r·•·••u•• 

d .. f 1· t ti Buışı un aa ıye e geç Yapıyor mu? 

Kaçakçılık davaları görülüyor Şevki Bey tekzip 
ediyor 

Gümrük ıhtisa:E 
mahkemesinde 

ilk dava 
Sekinci İhtisas mahk~~i 

dün faaliyete ba!lamıt ve Ghkum 
· d h"I" deki ma e-rük bınası a ı ın .. 

·k· d ruyet et me salonunda ı ı ava . . . . 
. . B davalardan bırıncısın 

mı,tır. u . L d T" 
de maznun sıfatıle oy ır-

Dünkü Yenigün gazetesi Yu 
nanlıların Garbi Trakya Türkle 
nnın ellerine 
muhtelit müba
dele takdiri kıy
met komisyonu 
tarafından veri
len çekleri eski 

, vergi borçlarile 
mahsup etmek
te olduklarını, 
çekin bedelini 
almak üzeıe Yu 
nan milli banka 
sına müracaat e 

yestino kumpanyası müdiri bu. 
lunmuttur. Davanın mevzuu şu 
dur: 

Bir müddet evvel Loyd Tir
yeatino kumpanyası bir vapuri

(Devamı 6 ıncı sohifede) 

den gayri müba 
dil Türklere: ŞJWKI 8 1"' 

- Sizin vergiye §U kadar bor 
cunuz var. Bunu ödemediğiniz 
halde hapıe girersiniz! denildi
ğini, bir çok kimselerin bu yüz
den mağdur olduklarını yazmış 
tır. Muhtelit mübadele başmu
rahhası.:ıız Şevki Bey dün bir 
muharririmize bu haberi tekzip 
ederek demittir: 

Bey, bir haftaya kadar Pariı
ten ıehrimize avdet edecektir. 
Şükrü Bey, doğruca Ankaraya 
giderek bam.illerle yaptığı mü. 
zakerenin safahatını arzedecek 
ve nihai neticenin almmaıı için 
İcap eden talimatı himil olarak 
tekrar Parise dönecektir. Öğ. 
rendiğimize göre müzakeratm 
son safhau Osmanlı borçları. 
nın tediyesi İçin yakında bir su 
reti tesviye bulunacağını kuv
vetle ümit ettirecek mahivette-
dir. 

Kar kesildi! 

Bugün hava lodo! 
luyacak 

Evvelki aktam son hızını a. 
lan kar, aababa kaırtı kesilmit 
ve dünden itibaren bulutlar 11y 
rılarak hava açmııtır. Raaatba. 
neden verilen mallimata göre 
dün azaıni hararet 4, asgari na 
kıs 1,5 derece idi. Bugün hava 
lodoaa mütemayildir. Rüzgar 
ketitlemeden ve doğrudan mu
tedil bir sür'atle esecektir. Kar 
ihtimali yoktur. 

---,---·····-·-·····-·--· 
Fazla yazan 
TelefoL-ı! 

\ 

- Yeni günün vergi borcuna 
mahsup yaptığını iddia ettiği 
vesikalar, bir kere veıika değil, 
hak aahiplerine istihkaklarma 
mukabil verilmiş banka çekidir. 
Bankalar, bu çeklerin bedelleri
ni tediyeden imtina edemezler. 
Böyle bir şey vaki olaa haberi
miz olurdu. Binaenaleyh, bu Bey tarafından yapılan teş-ebbüs 
çeklerin gayri mübaclılleı·;n ver iltrUyor. Dün şırket müdürü kara

' gi borçlarına mahsup edilmek kolda ifade vereli. Bu resinı kara-
._ • knl<l' 

" • .. • 1 , ______ _ 

Sahip ve .6qmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

U•uml Nepiyat " Y uı MtıdOrlJ 
ETEM fzZET 

Zeytindağı 
-30-

Allaha ısmarladık 
[Bir ayd•n beri güzide edip Falih Rıfl:ı Beyin Zeytin dağı ~lrikalı.

rını 1:ari/erimiı: seve seve olwmutadrrlar. Bugün Zeytıiı dağının sonun

cu ~lrili:asını takdim Miyoru:ı. Falih Rıfkı Beyin bu güzel es<-ri, yeli:ınd• 

ıefrilıa edilen kısmın il:/ misli olmak. üııere lıitap ~Jr.Jinde çıkacaktır.] 

Üç tabur, ah üç tabur ... 
Nebi Samoil siperlerinde Ku 

düs için kan döken Türk arker. 
!erine bu kadarcık yardım ede. 
miyoruz. 

O sene Galiçya toprakların
da dövütmek için yirmi bin lü
zumsuz Türk bulmUftuk. 

Bir yığın Anadolu çocuğunu, 
artık kopmuş, uzaklatmıt Me. 
dine içinde, iskorpite ve çöle 
yediriyorduk. 

Bir sabah kumandanın odası 
na girdiğim zaman, gözlerinin 
ağlamaktan yorulmuı olduğu· 
nu farkettim: Kudüs, İngilizle
rin elinde rdi. 

Oradaki son Türklerin naaıl 
kahramanca vuruftuklarını ma 
sasının üstünden aldığnn §İhe
li telgrafta okudum. Kudüs'ü la 
rail oğullan gibi bırakmadılr, 
Türkler gibi bıraktık. Nebi Sa
moil üıtünden müslüman veya 
bıristiyan mabetlere dojra inen 
ler, Türklerin aon gününü ha
tırlayacaklardır. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

I 
I 

Y•lı:ında yeni bir e~rJe Milli ku
tüpha~mizi tezyin Mecek olan 

güzide ffiip 
f•lih Fıllr.ı Bey 

Eyüpteki ev kadının 
üstüne nasıl çöktü? 

Civardaki evler tahliye edildi 

Buradaki Gümüşsuyu mezarlığı adeta 
caddeye doğru yürüyor 

Evvelki gece Eyüpte bir facia ol
du. Bir ev y•kıldı ve altında kalan 
bir hadıncağız toprağa gömülerek 
öldü. 

Bundan üç sene evvel Eyüp ka
nalizasyonu yapılırken ana mecranın 
Bahariye caddesinden geçirilmesi i
cap e~ti. Bu teıisat yapılmıı, fa. 
kat yapılırken o cadde üzerindeki ev 
ler ve arkasındaki Gümü,ıuyu me
zarlığında heyelan aliıimi göriı1müı 
ve fen heyetinin gösterdiği liizum 
üzerine kanalizaayon intaalı yapıldı 
ğı müddetçe bu evler tahkim edil
miıti. 

Bu caddede 7 numaralı evde 50 
yaşlarında Seniye Hanım isminde 
bir liadııicaiız tek batına oturmakta 
dır. Söylendiğine göre, kadının ha
yal yoldqı olarak yalnız bir kediıi 
vardır. ~ 

Evvelki gece, erkenden evine çe
kilen Seniye Hanım kapıaını kilitle
miı ve yahıdan sonra yabnıttır. 

• Günlerden beri J"8taa kar hu e
vın arkaımdaki Cümütıuyu ınezarb 
ğı tepesini heyelina müsteit bir hale 
getinniıtir. Seniye Hanım yattıktan 
biraz aonra eviıı damına tat ve top
raldarm düıtüiünü duymuı ve biraa 
ıonra evin çatırdadığını iticlince ~ 
mak için kalkmıf ve sokak kapı11na 
koımuıtur. 

Seniye Hanım, kapı çölanüı oldu 
ğundan bütün gayretlerine raimC1' 
açamannı ve hu eınada yürüyen 
topra;;. tahaka11 evi yıkımı ve büyük 
bir mezar kapftğı Seniye Hannnın 
bulunduğu noktaya diiterek ceaedi
ni de örtmüıtür. Bundan sonra ~ 
zi müthit bir gürültü ile çölı:meğe 
de-tram etmit ve caddeyi kapattıktan 
baıka yanındaki polia Salih Ye Ah
met efendilerin ikamet ettiği 9 nu
maralı evin de bir kısmını ınlmııf
tır. Bu nde bulunan on bir ki,i ta
li in lıir lutEu olarıık ve kendilerini 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 



Zeytindağı _ 
(Bqı 1 inci sabi!~) 

Kan.rgilwı içinde: "Kudü• 
düıtü , .. IÖZÜ, ölüm haberi gi
bi yayıldı. Daha timdiden Be
rut'a, Şam'a, Halep'e SÖZ Yat· 
lanDUZI hllZD'lıunak' lizmıdr. 

Artık yalnız Aoadolu':ru "' 
lstıuıbul'u düıünüyorduk. lm
peratorluğa, onwı bütün rüyala 
nna ve hayallerine, Allaha ıs
marladık ! 

Zeytindağı'mn çanılan ara
sından, giineti hiç sönmiyecek, 
hiç akfam gölgesi görmiyecelı: 
gibi batan Lut çukuru, şimdi-, 
bütün imperatorluğu içine çe
ken bir mezar gibi, genişleyip 
derinleşiyor. 

Eşyamı ve kiatlarımı bavulu 
ma yerle,tiriyonımı. Artık Şam' 
dan ayrılıyoruz. Cemal Pata la 
tanbul'da istiyfa edecektir. 

Tiren giderken iki tarafımız. 
da Suriye ve Lübnan'ı, sanki 
safra gibi boşaltıyoruz. Yarın 
kendimizi Anadolu köylerinin 
arasında, Kudüs'süz, Şam'sız, 
Lübnan'aız, Berut' auz ve Ha· 
lep'slz, özu.ıı ve özocak kaygı
sına boğulmuı, öyle peripn bu 
lacağlz. 
Kumandamın, harap Anado

lu topraklarım gördükçe: -
Keşke vazifem. buralarda olaay 
dı, diyor. 

Ketke · vaziyfeai oralarda ol
saydı •• Kqke o altm aağnatı ve 
enerji frrtması, bu durgun, bot 
ve terkedilmiş vatan parçası üa 
tünden geçseydi.. 

- Eğer kalıraam, diyor; bü. 
t.__;,, euıelim Aınadolu' da çalıı
makbr. 
Eğer kalına, eğer bırakırlar

sa... Anadolu hepimize hınç, 
tüphe ve emniyetsizlikle bala. 
yor. Yüz binlerce çocuğunu 
memesinden sökerek alıp götür 
düğümüz bu anaya, timdi ken
dimizi ve pişmanlığımIZI getiri
yoruz. htasyonda bir kadm dur 
muş, gelen geçen~: 

- Benim Abmet'i gönlünüz 

··7 d. mu. ıyor. 

Hangi Ahmet'i? Yüz Din Ah 
met'in bangiaini? 

Yırtık basmumm altından 
kolunu çıkararak. tinlllİD gide. 
ceği yolun, latanbul yolwnın ak 
eini cö•teriyor: 

- Bu tarafa gitmifti, diyor. 
O tarafa? Aden'e mi, Medine 

ye mi, Kanal'a mı, Sankamıt'a 
mı, Bağdat'a mı? Abmedini 
buz mu. kum mu, ıu mu, iskor· 
pit yarHı mı, tifüı biti mi ye
di? Eğer hepsinden kurtulmuş
aa, Ahmedini görsen, onu da 
benim kadar yabancı bulacak
sın; gözünün ııığı sönmüş, çu
kur yanağı kemiğine batmıı, o
muzu göçmüş, ona da soracak
sın: 

-Ahmedimi gördün mil? 
Hayır hiç birimiz Ahmedini 

görmedik. Fakat Ahmedin he
pimizi gördü; Allahın Muham. 
mede bile anlatamadığı cehen
nemi gördü. 

Şimdi Anadolu'ya babdan, 
doğudan, sağdan soldan, bütün 
rüzgarlar, bozgun diye haykın
şarak esiyor. Anadolu demiryo 
luna, foaeye, han ve çeşme baı 
lanna İui.p çömelmi9, oğlunu 
arıyor. 

Vagonlar, aral.alar, kamyon. 
lar, hepsi, ondan, Anadolu'dan 
utanır gibi, hep İstanbul'a doğ 
ru, perdelerini kapamif, mutaın 
balannı indirmiş, limbalarmı 
söndünnüt, gizli ve çabuk geçi 
yor. 

Aınadolu Ahmedini soruyor. 
Ahmet, o daha dün bir kurşun 
istifinden daha ucuzlaşan Ah
met, şimdi onun pahasu:ıı kana
<lmı kısmıf, tırnaklarIDI büz. 
müş, bize dimdik bakan ana kar 
tall'll· gözlerinde okuyonız. 

Nhmedi ne için harcadığımı
zı bir söyleyebilsek, onunla ne 
kazandığımızı bu anaya anlata 
bilsek, onu övündürecek bir ha 
ber verebilsek... Fakat bir Ah
medi kumarda kaybettik. 

Falih RIFKI 

Birlik Voleybol şampiyonua 

Fener Yılmaz takımı en fazla 
puvan alarak birinci oldu 

lstarlbul 1 dman birliğinin tertip 
>ttİğj Voleybol şampiyona maçları 
netice!emnqtir. 

Birliğe me1UUp on iki lmliibün 
Voleybol timlerinin ittirak, ettiği Vo 
leybol. müsabakaları Birliğin Haliç 
Fenerindeki sahasında yapılmıfbr. 

Bu garlara satılan 
vesikalar 

ANKARA, 3 ~ Bulgarlara 11&

tılan tarihi yesiblıır meselesi yııla.n
da Millet meJisinde müzakere me.
wu olacaktır. 

Manisa rıeb'usu Refik ş.,,,ket 
B. Millet Meclieine verdiği bfr tak
rir ile bu hususta Maliye Vekilinden 
izahat istemiştir. Vekil B. yakında. 
cevııp veı-ecektir. 

Voleybol, maçlarında F erıer Yılmaz 
takımı en çok pu•an alarak Birliğin 
1931 • 32 senw Voleybol ıampiyo
n.ıı o}mll§tur. 

Birliğin voleybol maçları için 
tahsis ettiği çini kupa verilmittir. 

Adana umumi vilayet 
meclisi 

ADANA, 3 A.A. - Umuıru mec 
li& vilayet biitçeoini kabul ede.-dı: iç
tima devresine nihayet vennittir. ilk 

mektep muallimlerine !ıeı lira mea

lren bedeli verilınea; kanorlaıtırılnnt 

ta. Meclis 9 Niıııın'da toplanacaktır. 
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Lindber2'in 
Oğlu! 

Kimler tarafından ka
çınldığı anlaştlmadı 
NEVYORK, 3 A.A. - New J•

say nliai, Llndberıı ile vaki olan 
telefon mükalemesi üzerine verilece
ği ilin edilen 10 bin dolar mükifa. 
tın kaldınldığım bildinniıtir. 

NEVYORK, 3 A.A. - Filadelfi
ya gazetelerinden birisine; Lindberg 
in oğlunun tehadetnameli bir sütni
ne tarafından bakılmakta olduğu te
lefonla aöylenilmit, fakat bundan 
sonra telefon nwhaftl'eli kesilnıit
tir. 

M. Lindbel'g, oğlu'nun öğle vak
tinden e.,...el kendisine teslim ve ia
de edileceği kanaatini izhar etmiıtir. 

Melaıika harbiye nazın M. Cal
les, hudut boyunda'ki askeri erkana 
çok sıla bir nezaret tatbik eylemel&
ri emrini vermiıtir. 

Meıhur kaçakçı Al Kapone ha
pishaneden bir tebliğ neşrederek, 
Llndberg'in oğlunu oağ ve salim bu
lan'a ve kaçıranların tevkiflerine mü 
aait olacak haberleri vere.ıı'e tesviye 
edilmek üzere on bin dolar nıükafat 
vermeği vadetmiştir. 

NEVYORK, 3 A.A. - New-Jer
sey maıbaa bunafatile yazılmıı Lind 
bergin adresine ıönderİ)mİf olan bir 
kartpostalda küçük oğlunun sağ ve 
salim oldıığu bildirilmekte ve atiyen 
verilecek hıliınata harfiyen riayet e
dilmesi ilave olunmaktadır. 

Poıtahanenin. tasnif memuru bu 
kartı gönnüı ve hemen poli&e tevdi 
eylemiıtir. 

Balkan konferansına 
dair 

~TINA, l - Tevfik Rügtü B., 
Mibalakopuloo, Maringoviç mili.aka· 
tmda gÖrütülen meselekT hakkında 
ıu mütemmim İ%ahat verilmektedir. 

Bu mülakatta şark tütünleri me
selesi göriİ§ülmemiıtir. Çünkü ~
tünler meselesi, Türkiye, T unanı•
tan ve Bulgaristan• al~kadıır ediyor. 

Türkiye ile Y unaniatan mütterek 
bir tütüa siyaseti takip etmeleri hu
susunda nıutabık kalmı9lardır. Bul
ııariatıon, bu buouıta kendisine vuku 
bulan müracaatlara henüz cevap nr 
mem.İftİr. 

Balkan konferanolım meselesi 
ıöriitii!müttür. Oç hariciye nazın 
Balkan konferanılanmn aiyuetle 
meşgul olınamalan huıuıurula mu· 
tabık kalmiflarclır. Çünkü reomi Iİ· 
yaset, doğrudan doğruya alakadar 
hiikümetler tanfıadan teıbit edil· 
mddedilo. Oç nazır, cenubu prkİ 
A""1pa memteketlerinini mukarene
tini kolaylaftıracak diğer bir çok me 
ıeleler nıe"""1: olduğunu ve Balkan 
konferaruılamun bu meseleler ile İt
tigal edebileceklerini ve bu huauıta 
verilecek bazı kararların alakadar 
hükiinıcıtleh:e kabul edileceğini oöy
lemiılenlir. 

Bunun da delili lotaııbulda bir 
Balkan harsı ınuka.-et enıtitiiıii
nün tesisidir. Bu enstitüye ınemur e
dilecek alı!cadar memleketler ım>h
IÖr ve alimleri Oımanh impenıtorln 
ğunun ve ely"1D -cut olan Bizan 
ıın asan.ru ve hazinei evrakını tetkik 
edecekler, lıalloı. mahau ppacıılılan 
neşriyatla gerek Biuııs •• gerek 
OımB.ll!ı iınpenatorluğu zamanında 
bütün Balkan milletlerinin dostça 
yqaıhldanm j.ı.t edeceklerdir. 

Rıhtım ıirketi 
suiistimali 

Tuna 
Devletıerı 

Aralarında ikbsacii bir 
itilaf mı 

vücude getiriyorlar? 
PARlS, 3 A.A. - Le Tempo sa· 

zetesi bir makalesinde bilhassa Tnna 
memleketleri iktisadi tetkili.bmn ha
li bazmn en ehemmiyetli metelele
rinden biri olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, M. Tardieu'nün Cenev 
rede küçük itilü mümeHilleri ve 
Macaristan ve Avusturya murahhas 
lıırile yaptığı mülakatları ve Avrupa 
ittihadı cemiyetinin Macariatan bir
liğinin himayesi altında ahiren Buda 
pette.ı:le toplanan konferans anallll· 
da M. Buredı'in büyük devletle.. na• 
zır!ftrma vaki olan beyanatını habr· 
latmakta ve yalnİz bunların Tuna 
devletleri arasmda iktisadi bir itili
fın ricude getirilmeıi fikrinin VÜ· 
cut bulmağa batladığıru gÖstenneğe 
kifayet edeceğini iliive etnıektedir. 

Temps gazetesi, bu fikrin yeni 
olmadığını ve bugün bakim olan aki
delerin bu mefkUrenin tabakkıık e
dem.emesi endiıesini t""lit eylemİf 
olduklanru fakat dünya buhranının, 
ilk tatbikat merhale.ini Tuna mem
leketlerinde bulabilecek bir Avrupa 
ittihadı fikrini kat'i aurette hissettir· 
miı olduğu söylenmekte ve --
fih heı'!eyden evvel en ziyade maz.. 
ban müsaade millet mııamelesinden 
oıynlmak ve kontenjan ve rüçhanlı 
rüsum hükümlerinden istifade etmek 
lazım geldiğini beyan eylemektedir. 

Mezkiir gazete bundan ....,..... ;. 
cin, Iİ}'Uİ fikirlerden ve mecburiyet· 
(erden tamamen ayn ve müstakil ol
mak fl'l'tile Tuna nıemleketleri ara-
11nda iktisadi bir itilaf bnsulünii göz 
önünde bulundurmak icap edeceiini 
ve merkezi Avrupacla inzibat ve 
sulh ve sükWıun teeHüsile yakından 
alakadar devletlerin himaye ve tak
viyesile hasd olabileceğini yazdıktan 
sonra M.. Tardieu'nün dün meb'usan 
meclisi maliye encümeni huzuruocla
ki be.yenatm bu münaaebetle •a•i 
bir hudut ve manayi f&11lil olduğunu 
söylemekte ve lngiltere, Fransa 1-
tnlyaıuıı böyle bir zemin üzerinde 
tam bir itili.f ile hareket etmelerinin 
menuu bahis fikri muYBffakiyete i
ıal eyliyeceği'ni iliıve etmektedir. 

T empı gazetesi n.etice olarak ri
cude ııefuilecek böyle bir eserin 
A vnıpa iktuadiyatmııı umumi snret 
te salilıı için -de çok lüzumlu bir §&rt 
olduğunu zilaeylemektedir. 
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Irland~da intihabat 
LONDRA, 3 A.A. - lrlancla'Dlll 

birçok İntihap dairelerinde, dün bazı 
naım:etlere brıı psterilen ıiddet 
hareketleri dola:ruile. wmuni intiha
bat tehir edilmiıtir. 

Neticelerin ancak cama ıünii ak. 
tamı m.lfım olmuı 11111btemeldir. 

Malta kabinesi İstifa 
etti 

MAL TA, 3 A.A. - Meputiyetia 
tekrar teoü "• iade edileceğine dair 
gelen resmi lıir haber üzerine M. 
Striddand'm rr"'°eti alımda bulu. 
nan Malta kabinesi utifa 8Ylemittir. 

Sabık ispanya kıralı 
Kudüs'te 

KUDÜS, 3 A.A. - Sabık 11pan. 
ya kralı Alpbonae, dün öileden -· 
ra buraya vUıl olınuftur· · 

lZMtR, a (Milliyet) - Rıhtım .. 
tirk.eti. auiistimali hııkkmda iiçünı:i Garabet üstüne garabet 
i~tin~ak dairesince tahkı~t iknıa;I ~ MADRID, 3 A.A. - 26 ınlıat 
~ .ve evr~-esa• . "'!'~ea ıçm tarihinde Kortes'ler mecl.i.inin iı;ti • 
muddeıumumılige venlmıftir. - oalonıa- tatlar atan Vakero'nun, 

Rıhtım ıirl<eti suiistimali ile Na- muhakemesini lera'ya meawr ed.i
fia Vekaleti namına alakarlar olan leu bikimin iiı:aınetPbı önünde atı. 
Halit Ziya Bey bu tahkikatın en ooa lan iki loomba erin cııpheaini 1-ap. 
safhası hakkında Vekô.lete maliımat etmİftİr. Haurat ehemmi.yedi ol. 
vennek üzere buradan Aııkaraya malda beraber, insanca biç bir u:ıiiat 
gitmiıtir. yoktur. 

1 Mareşal 
Pilsudeski 

Mısıra gitmek üzre 
limanımızdan geçecek 

BOKREŞ, 3 A.A. - Gueteler, 
dün ba§Vekil M. lorga ile Köıtenc:e' 
ye gitmek üzere Bükreş'e tıframıt 
olan mareşal Pilsudslıi a:raa:ındaki 
mülakata büyük bir ehemmiyet atfet 
mektedir. Bu ıılqam nıaretal. Kös
tena.' de Man'a müteveccihen vapu
ra rakip olacaktır. 

iki deYlet adanıı IU'IUmclaki mii· 
IB.kat, bugÜn mevzuu babsolan "" 
ayni umanda hem Lebistan'ı b1'ln 
Ronıanya'l'I ali.kadar eden büyük 
me.ıeleler hakkında cereyan etnıit· 
tir. 

Resmi mahafil, bu miilkat hakkın 
da büyük bir ketumiyet göstenneldlı 
dir. 

lngiltere borçlarını 
tediyeye başlayor 

LONDRA, 3 A.A. - M. Cbam-
berlain'm telmih eylemiş olduğu. 

krediler ıunlarclır: . . 
1 - 150 milyonu 4 mart tarihin.

de tesviye edilecek olan 200 milyon 
dolarlık Amerikan krediıL 

2 - Mecmuu S myar frup Jıııı. 
lii olan Fransız kredileri. (Bu kre
dilerin yarısnu tefkil ed_en 2,S miJ.. 
yon frank Fransız lıankalan tarafın 
dan verilıniftİr. 

Bu miktar üzerinden 1600 milyo
nu ıimdi tesviye edilecektir.) Bu 
kredinin diğer nofı olan 2,S milyar 
frank Fmnsada ihraç edilen yüzde 
4.S fııizli ve vadeli hazine tahvili ile 
temin edildiğinden vadenin hitamın· 
da fani önümüzdeki. ağıutos aynıda 
bedelleri tediye olunacaktır. 

Bütün kredilerin doLu, veya 
frank olarak tesviyesi IB.zundır. 

M. Neville Clıamberlain, Fransa 
ve Amerikan kredilerinin İıtilmıli 
neticesinde elde edilen 80 milyon ln 
gillz lirasının el sürülmemiı ..., ka
bili tediye olanık dın-duğunu söyle
mittir. 

Mardin meclisi . . umum ısı 
MARDiN, 3 A.A. - Vilaret n

mumi medisi idarei b1U1Uiye bütçe 
sini iki yüz bin alh yüz altımı yedi 
lira olarak tesbit etmitlir. Bütçede 
nafia ve maarif itleri için mühim 
taıı.ioat koaulmıııtıır. 

Uç senelik erkek yatı mektebi. 
bet senelik yapdmqtll'. Halkevi .... 
Spw i~in de talısisat blıul edilmit
tir. Daimi encümeıı azuınm intiba
bmdan tonra meclis dağılınıştır. 

Yanan arazi 
AMSTERDAM, 3 A.A. - y.,._ 

lo'dan bildirİldiğine ıö"' Peel ..,,.. 
taka11 kısnien alevler içindedir. Bir 
çok odan •e kömür ıimdidea -· 
mile yanıp kül olmuıtur. Atetin gÜn 
len:e devam etmesindat kud<ıdınak
tada-. Y angma bir lokomotifin lııam
omılan ııçnyan bir luvtlcnnın sebep 
nnoİf olduiu söyleni:yor. 

Ingiliz lirası 
WNDRA, 3 A.A. - İngiliz li

ruuıı: tutmak i,cia aiutM •YI zar
fında Fraıaa ve Amerika'ıım aÇOUJ 
oldukları kredilerin büyük bir kısmı 
Din lnailteno bırafından tedi:rn edil
mesinin mali nıahafilıle bir ubze .,._ 
tlqeden hB.li olmıyan lıir ıae,.- te.. 
lit etmİf olduğu baber....nım.ı.tedir. 

lngilig li .... için ......... lıoılacak ta
leplerin liranın tereffiiiine mB.ni 111-
DlBSUU miifkii!Lottiuneııinden kooltul 
~ır. 

lngi!Q: linuuun bakild ..., .... 
De onun albn olarak lıııımti ......,. 
da lıali hazırda .....,.c:ııt olan farlan 
eksilmesi lıD111aunun miilıinr m•hmr 
lan da ola.-ağı söylenmektedir. 

----- - - -- -
Amerika sefirinin hareketi 
ANKARA, 3 (Telefonla) - - Amerika aefui Mister Grew 

bu alqamki trenle 1stanbula hareket etti. 
Türkiyede ifayi •azife ederkeıı çok aevilmit Ye iyi intibalar 

bırakımı olan miltarünileyh utıı.syonda 8. M. M«lisi Reisi Ki
zım Pata Hazretleriy~ ti Lozan konferanamdan beri tanqan ve 
arkadaş olan Başvekil ismet Paşa Hazretleri ve rerıkaları Ha
nımefendi, Hariciye vekili Şükrü Kaya Beyfendi, Hariciye müs
tqan Numan Rifat Bey, sefirler ve sefaretler erkim -qı Hariciye 
vekileti müdürleri tarafından teıyi edilmiştir. 

Nafia vekili bugün geliyo'"" 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Nafıa Vekili Hilmi Bey cu

martesi günü avdet etmek üzere mezunen lstanbula hareket et· 
mittir. 

Mecidiye köyü hakkındaki 
karar iade edildi 

ANKARA, 3 (T elefoola) - İstanbul umumi meclisinin 
Mecidiye köyünün belediye hududu dahiline almmaaı hakkında
ki karan üzerine Vilayetin teklifi geldi. Dahiliye Vekaleti bu 
teklifi kanuni eşkile ait bazı noksanlardan dolayı: iade etmİftİr. 

lhti_qat zabitleri hakkındaki 
kanunda tadilat 

ANKARA, 3 (Telefonla) - ihtiyat zabitleri ve askeri 
memurları hakkındaki kanunun yedinci maddesinin ilk flkraamm 
tadiline dair kanun layihası Milli Müdafaa -cümeninde müza. 
kere edilmit ve mezklir fıkranın atide.ki şekilde ta.dilini heyeti 
umumiyeye teklifi takarrür etmittir. "Üçüncü maddede yazdı 
hizmetler esnasında talim ve tahsil denelerinden herhangi biri
ne kanuni bir mazerete müstenit olarak üçte birindf!D fazla bir 
müddet devamedemeyenler terhis edilerek müteakıp senede de
vam edemedikleri devrenin tamamina ittirak ettirilir. Ancak de
vam edilmeyen mezkôr müddet devrelerin nihayetine tesadüf 
eder ve fasılasız olursa mütukıp sene devresinde yalruz devam 
edemediği müddetin ikmal ettirilmesi ile iktifa olunur." 

Rıhtım şirketi tahkikatı 
İZMIR, 3 (Milliyet) - Rıhtım tirketi ·hakkındaki tahki

kııt neticesi esas mütaleadan iade edilmiştir. Maznunlara tebli
ıat yapılacak ve üç gün. sonra karar verilecektir. 

iskan dairesinde sahtekarlık 
lZMlR, 3 (Milliyet) - İskan dairesinde üçüm:ü bir sahte. 

karlık daha meydana çıkanlmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 

Liman şirketinin geni tarif esi 
ANKARA, 3 (Telefonla.) - Liman şirketi müdürü Hamdi 

Bey geldi. lktoat Veki.Jetile yeni tarife üzerinde temularm• 
baıladı. 

Hudutlarda geçme noktaları 
ANKARA. 3 (Telelonla) - Kaç•kçıbğı.q men ve takibi 

•hakkındaki kanuna göre hudutlanlaki gümrük kapılaruıın ve 
seçme noktal•nnm teshitine bql•nmııbr. 

/zmir gece saat birden sonra 
karanlıkta kalıyor 

- lZM1R, 3 (Miltiyet) - Para kifi gelmediğinden belediye 
caddelerdeki umuınl taı'tiratı gece ıaat birden itibaren eöndür. 
meğe baılamı:ıtır. 

logiliz askeri bütçeleri J Milli müdafaa encümeni 
tahminah mazbata muharrirliği 

LONDRA, 3 A.A.- Bua;m neş ANKARA-3 (Telefonla) -
redilen deniz, kara.ve.ha.,.. kuvvet- Merhum Muhiddin Nami Bey. 
leriııia bütçe •.ı....m.tı; den inbjlil eden Milli Müdafu. 

DenU ku~ için, l93I ..,_ !!_cümeni mazbata mubarrirliii 
Iİ biitçelinılea ı,1211;100 lira noı.... ne Karı meb'mu Muhiddin P9. 
Dile 50,486,000 intihap edilmiştir. 

Km-a kııvvetle:ri İ4{İn 3,442,000 ti. 
ra naılrqnile 36,488,000, M. Litvinof Moskova'da 

Haft bvvetleri için, 700,000 lira 
...a.aanile 17,400,000 lngiliz lira11' 
olarak cösten1mektedlr. 

MOSKOV A, 3 A.A. - M. Lit· 
vinof Mnskova':?°a vaad olmıııtur. 

Mançurya diktatörü Çang So. oldular. Binaenırle,-h bu mem. ıı.sker bulundurması ve bu mm• te oldııklan timıendifer hatla-

( 
U af ta l ı k s •. ya 
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• c-m a 1 ı lbina,ola .. lmıdüktftıen. sonra yerleşmeğe lcket Aksayı Şarkta iki büyük takada adli aalihiyetin Japon- nndao asker nakline müsaade ili devletin de yerleşemedikleri bi- lara ait olması gibi hukuku edilmesini talep ettiler. Nakle. 
Ancak şunu hatırlamak la- taraf mmtaka vaziyetinde idi. muhafaza etmi9tir. Diğer taraf. dilecek asker Rus hududunda 

zımdır: Mançurya'mn Çinden Gerçe 1895 senesinden sonra tan Ruslar, kendi haklarından bir kaç noktaya müteveccih oJ. 
Aksayı Şark meselesi o ka. I Mançury:ı'da Japonlann aynlma.aı, milletlerin kendi mu ta Rus - Jııpon muh&J"ebesi. vaz geçmişler yalnız ,imendi· duğu halde Ruslar muvafakat 

dar <iağmık ve bu meselenin yardımile yeni ve müstakil hjr kadderatlanna hakim olmaları ne kadar Rus nüfuzu daha hi- ferleri Çinlilerle müştereken etmitlerdir. Bu da Rusyamn ft. 
hafta arası, girip çıktığı: saf· hükumet te§ekkül etti. Ve hü. prensibine uygun ise de haki. kim ve iktısadi alakau daha itletmekle itkifa etmişlerdir. len taarruza uğramadıkça Ja
halar o kadar çoktur ki, vazi-- kômetin başına da Çing Çeng katte Mançurya, kendi içinden büyüktü. Çünkü Ruslar, Man. Gariptir ki Japonlara bu aiyasi pon,a'ya karşı hareket etmiye. 
yeti iyice anlatabilmek için ay. yani diktatör ünvanile sabık doğan bir hareketle aynl1m· çurya şimendiferlerinin İ'llllti. Ye adli imtiyazlar Rualardan in ceğini göstermektedir. 

yerleıebilir. Rusya'nm ölüçü· 
aü şudur: Japonya Maırçurya. 
da yerleşmekle, ya Ma~rya'. 
ya, yahut ta Japonyaya komüniı 
min gelmeai uzaklaştı mı, yak. 
laıtı mı? Rusya'nın siy•seti 
hııkkmda büküm verirken, mik. 
yasların başka olduğwı11 hauı-. 
lamak lazımdır. 

n ayrı cephelerden tetkik et. Çin imparatonı Pu geçti. Bi. yor. Hadiııabn bütün cereya- yazm1 almular ve 1903 te bu tikal etmişti. Binaenaleyh asd Rusya'mn Japonya'ya kar. 
mek lıi.zımdır. Çünkü Japon,. naenaleyh Japon harekatının nı gösteriyor ki, Mançurya Ja şimendiferl~ri ikmal etmişler. hak sahipleri vaz geçtmı.;n hal- fi müsaadekirlıkta bu kadar 
larm Maoçurya'da ve Şang- Mançurya'da istihdaf ettiği si- ponya'ya ilhak ediliyor. Japcm di. de Japonlar, Ruslardan aldık- ileri gitmeai, bir çoktan tara. 
hay'daki hareketleri birçok si. yasi hedef artık sarih surette lann bu memleketi Kora'yı yap Fakat Rus - Japon muha. lan bu haklına udıp kalmıtlar fından zaaf tellkki edilebilir. 
yasi ihtilatlara meydan vermit ıuılaıılmış bulunuyor. bldarı gibi, ergeç ilhak ede. rebesile Rus1a Portartur'u ve dır. Ve eski mikyaslarla ölçülünc.e 
tir. Bu ihtilatlar biribirine hem Mançurya esasen öteden be cekleri muhakkak telakki edi- Mançurya timerıdiferlerinin Rusların Mançurya'da alaka de vaziyet böyledir. Fakat fU· 
bağh, hem de biribirinden ay- ri Çinden ayrı ve muhtar bir lebiJir. Bunun içindir ki, Man- cenup kısımlarını Japonlara ter lan büyük olmakla beraber, Ja- 11.U hatul•mak lizmıdır ki, 
rıdır. hükômetle idare edilmekte idi. çurya'nın istiklaline o kadar kettikten sonra Mancurya, ik- ponyaile birmeseleçıkannakis Rusya'run •iyaııeti, bll!k• dev· 

Meseleyi şu noktalardan Uzun seneler Çinin hükümdar- ehemmiyet vermemek lizım- tısaden Rusya ile Japonya ara- temedikleri ımlaıdıyor. Ve haf. letlerin ıiyasetlerine benzeaıi. 
tetkik etmek mümkün.dür: lan da ,imalden Mançurya'dan dır. smda müsavi şerait altında tak- ta araaı vukubulan bir hadise yor. Toplu ailihh bir muharebe 

1 - Mançurya'daki vazi. cenuba akın eden Mançular. "' "' "' sim edilmişti. Harbi umumi- de Rusların bu meselede ne de- Rusya için enteresan değildir. 
yet ve Rusya ile münasebatın dan ib.retti. Binaenaleyh dene Maııçurya'daki vaziyet en den sonra Japonlann iktısadi rece teenni ile hareket etmekte Sovyet Rusya'nm istediği, fU 
şekli bilir ki Mançurya Çini idare ziyade Sovyet Rusya'yı alaka- alii.kalanıını ziyaddeştiğine olduklanm göstermesi itibarile veya bu arazinin !U veya bu el. 

2 - Şanghay'daki vaziyet etmiştir. Fakat Çin Mançur· dar ediyor. Ruslar, 1895 sene· şüphe yoktur. Sonra Japonya şayanı dikkattir: Rus arazisi, I de olmaın değil, !U veya bu 
ve Amerika ile münasebatm ya'yı idaresi altına getireme- sinde Maııçuryn'da Japonya- Mançurya'daki siyasi ve adli im Mançurya'yı tarktan, şimalden memlekette ıu kanaatlerin yer. 
şekli miştir. nm yerleşmesine mani olmuş- tiyazlarından da vaz geçme- ve garptan yani aşağı yukarı j leşmesidir. Ve hazan bu fikir-

3 - Cemiyeti Akvamdaki Mançurya'mn Çine ait bir lardı. On sene sonra 1905 mittir. Meseli Ruslardan aldı. ı üç cepheden ihata ediyor. Ja- ler en. büyük ukeri muzafferi-
sulh cephesi. vilayet olduğu fikri, son za. te de Japonlar, Mançurya'da ğı şimendifeı- hatlarının muha. ponlar, peçen giliı Ruslarla yeti kazınmıs ve vasi arazi 

"' "' ~ manlarda ve bilhassa manıf Rnslarrr> yerleşmelerine mani fazası için hat gü=crgahmda . Ç!ı:l:le:rin mü~tereken işlt:tmek ilhak etr.ıiş blr memlekette de 

"" L-..o ı dıı: _ ı:ıı. ... t 1111"1 il 1 ..-.ı \ _.,... '---- 1 Uımla ıf r. /\.\"""' ;-~:- "'_...ı.tııııll••••·········· 

* * * Japonlar Şanghay'a yeni ye-
ni kıtaat getirdiler ye nihayet 
Çinlileri mağlup ettiler. Ceçeıı 
hafta da anlatmak iatediğimİ2 
ıibi, bu, İıir eınriviki idi. Ja. 
ponlar, .tirmi kilometre geri 
çekilmek için Çinlilere ultima. 
toın veralkterı ve ultiı:m.toa: 
reddedili.nce askeri kuvvetleri. 
le bunun ahkimmı tatbik et. 
meğe ko111lduktan sonra, artılr 
Çinlileri yirmi kilometre seri 
çekmeleri bir emriviki idi. J_. 
ponlar, tahmin edebildiklerin. 
den fazla mukavemet gördüler. 
Fakat her halde muvaffak ol
mak Japon askeri prestiji nok. 
taamdan bir zaruret şeklini al
dı. Ve Japon askerinin muvaf. 



Telefonlar 
Ekonomi 

Şark tütünleri işi 
burada görüşülecek 

.LLIYET CUMA 4 MART 

Belediyede 

Tenviriye 
Ve tanzifiy~ 

Yüzde 30 zam işi tekrar 
tedkik ediliyor 

Maarifte 

Talebe 
Yurdu 

Tamiri bu yaz 
edilecek 

ikmal 

· ı 

1932 
3 

yazıyor ar mı? 
Bozukluk 
Nerede? 

Fazla yazan telef on 
meselesinde direk· 

törün ifadesi alındı 

Şeker 
Meselesi --

Alpullu davası 8 marta 
t.lik edildi 

1 
Petrol ve 
Benzin 

Komisyon raporunu 
yann hazırlayacak 

Yunan ve Bufgar murahhasları 
yakında şehrimize geliyo~lar .. 

· ·• · kurulması içın bazı nwa· c. '- t ·· tünleri me.elesiai tetkik sanayunın . dır 
"°'r• u . bu t ebbüıler ...ki olmakta • 

eclecek olan Balkan komısyon'1 pet et da l · balık-·'ar c:e-. . d . tima ede- Bu me)'an zmır ,... 
Y~larcla tebrlDll2 e ıç miyeti bir konserve fa~ı:il'-!1 , yap-
«lrtir. malı: için tqebböaata ırıntrnııtir. !z-

Balkan konferanıı içt:imalannda mir ve Adalardenizi ınıntakası dun
Ballcan tütünleri meselesi ınevzuu yanın en iyi cinı balıklarının bulun
habsolduiu zaman bu iı~n ~ak.adar duğu bir mıntaka olmau ib"barile bu 
iiç Balkan memleketi: Turkiye, Bul- tetebbüa çok yerinde bulunmaktadır. 
ıaristan ve Romanya aruıncla hail• 
dilmesi ka.....-laıtırılmıtb. 

Şehir meclisi tarafından bat· 
ka bir formül bulunmak üzere 
müzakereai tehir edilen tenviri 
ye ve tanzifiye resminiu yüzde 
30 artmlmaaı hakkındaki mu. 
bata he1ap itleri tarafından tek 
rar tetkike baılanmıftır. Evvel 
ce bulunan zam formülünün ba 
zı emlake yüzde 30 dan fazla i. 
aabet ettiği anlatılmıttır. Bu 
nokta tadil edilecektir. 

Darülfünun arkasmda talebe 
yurdu ittihaz edilmek üzere ta
mir ve tadil edilmekte olan bi. 
nanın bu yaz muhakkak ikmali 
tekarrür etnıif tir. Vücude geti
rilecek tesisat ve saire için 30 
bin lira ıarfedilecektir. Bina
nm önünde bir de bahçe vücu· 
da getirilecektir. Önümüzdeki 
eyltilde yurdun küıadı ümit e
dilmektedir. 

Belediye müfettiılerinclen Ali 
Yuer B. in, Telefon Şirketimn ı.
diainden fazla mükaleme ücreti ia
tecliği hakkındaki iddiası üzerine tet 
k;J.at ve tahkikata devam edilmekte 
dir. Bilhassa Telefnn Şirketinde bu 
itin derin bir ha)'J'et tnlit ettiği na• 
zari dikkate çarpmaktadır. 

Şirket direktörü ~- Wat-on, 
sennübendisliie, lazım relen fenni 
tetkikabn ıür'•tle icrasını emretmiı
tir. Şirketin Türk hukuk müıaviri 
Selim B. vaki olan iatifaanmıza ce
vap Yermek iıtememiı, 1alnız: 

İatanbul ve Trakya teker fab 
rikalan Türk anoninı tirketi 
hakkında tahrik olunan davaya 
dün Sultanahmet sulh birinci 
ceza mahkemesinde başlanıJ. 
nııştır. Mahkemeye Jirketin ve 
kili Salih Zühtü Bey gelmiJ, 
mahkemede hazır bulunması i. 
çin kendiaine celpname tastir e 
dilen ikinci müdür Haydar Be.. 
yİn hasta olduğunu bildirmit 
ve doktor Behçet Sabit Beyden 
munıaileybin e-rinde tedavi edil 
mekte olduğuna dair verilmit 
bir raporu hi.kime takdim et. 
mittir. Bu rapor mahkemede 
okunlJIUt ve Haydar Bey ifakat 
h.lduğu zaman muhakeme ya
pılırıak üzere davamn rüyeti 8 
mart salı gününe bırakılmıtbr. 

Ticaret müdürlüğünün petrol ve 
lııenzin fiatlerindelö rayri tabii yiilı. . 
selif hakkında yaptığı tetkikat neti 
celeamİftir. Miidiriyet raporuna eu 
martesi ırünü hazırlayacaktır. 

Alclıjnnı:ı: malUm.ta nazaran 
petrol fiatlerindckj yilku ldiğin aebe 
bi Romanyacla petrol fiatlerinde hu
sule ıelen tereffü olarak IJÖ•tenı. 
mekteclir. Fakat bazı kumpanyalanr 
da ba vaziyetten istifade ettilılel". 
neticesi çıkmaktadır. 

K•ltve ilıtikarı 
llıtikirı tetkik için Vilayett• top

lanan komisyon dün kabYe i i bak. 
kmda kararını venni tiı·. 

Alüadar memleketler arasmcla 
vuku balan temaalw neticesinde ı.u 
İçtimam marbn birinci nııfmda Jş
tanbulcla yapdması üzerinde anla
•ılmıtbı. 

Türk Yunan ve Bulpr murah· 
hasları t'ıtanbulcla toplanarak her 
iiç memleket için çok mühim ol_an 
bu meseleyi müzakere edeulderdır. 

Bulgar Başvdôli M. Muıanof 
Sofyacla razetecilere vaki beyanatın
da bu buıusta demiştir ki: 

"- Şark tütünü meael~ıüni tet
kik için lıtanbulda alakadar Balk~n 
devletleri murahhaslarının iıtirakile 
bir içtima yapılacaktır. Bu iç~ 
İçin murahhaalanmızı intihap ettik. 
Birkaç l'Üne kadar htanbala hare
ket edeceklerdir." 

ihracat emtiamızın 
maliyet fiatlan 

Ticaret odası lıongreıinde okunan 
Oda tetkikat 9ub6i müdürü Hakkı 
Nezihi Beyin ihracat emtianu:ı:m ma
liyet fiatler; ve ihraç maaraflan bak 
kındaki raporu dün tefrik edilen ko 
nıisyon tarafmdan tetkik edilıni§tir. 

Komiıyon rapor haklmıdaki mii
taleaııamesini kongre heyeti umn
ıniyesine verecektir. 

Oda konırreai cumartesi günü 
nıesaisini ikmal edecektir. 

Balık konservacılığı 
Memleketimizde balık lronsene 

Tepeköy 
Heyelanı 

Yeni evlerin talıligesine 
lüzum görülmegor 

T epeköyündeki heyelindaıı 
ınütevellit vaziyette deği9iklik 
Yoktur. Heyeti fenniye dün de 
ınahallinde tetkikata devanı et· 
ıni,tir. Beykoz kaymakamı Re
•at Bey yeni tahliyelere lü
zum görülmediğini her hangi 
tehlike mevcut olcıadığmı ve 
heyelinm hali tevakkufta bu. 
hınduğunu aöylemittir. 

---..... ....... -
Fırka nahiye reislerile 

bir içtima 
C. H. fırkası kaza ve maliye 

teıkilatı reisleri dün aaat 16 da 
fırka vilayet merkezinde Cev
det Kerim Beyin riyasetinde bir 
İçtima yapmıtlardır. lçti01a geç 
vakte kadar sürmüt ve muhte
lif meseleler göriitülmüttür. 

• 
fakıyet elde edilinceye kadar 
harekata devam etmesine hiç 
biı· kuvvet mani olamazdı. Çürı 
kü Japonya'da aaker hük~e
tin eını·i ile hareket etınıyor. 
lınparatora bağlıdır. Binaen· 
ııleyh Hariciye nezareti istese 
de Şanghay'da!..i. Japon ~aatı
uın ileri hareketıne marn ola. 
bil ceği şüpheli idi, . 

Japonlar ya h~~len_ne va~
lllıtlardır. Yani Çınlılerı. 20 ki
lonı re geri çekmitlerdır • Ya
lı ut ta varmak üzeredirler. Her 
lıalde Çin hatlarını yardıkları 
bildiriliyor. Acaba şimdi ne ol•· 
c:ak7 

Borsa fiatları 
Kambiyo j Kapanı~ 

lngiliz lirası l~ K., S. 
36 50 

Eir T. Lirasının ınukabili 

F ran11z frangı ı:ııoo 
Dolar o 47 50 
Liret 9 16 50 
Belga 3 41 00 
Drahmi 37 46 50 
Jsviçre frangı 02 45 71 
Leva 64 03 00 
Florin 1 ı 7 91 
Kuron ç. 16 Oı 00 
Şiling A. 4 22 34 
Pezata 6 20 OG 
Mark ı 99 ja6 
Zloti .; 22 34 
Pengo 3 95 10 

79 02 o: Ley 26 91 1nr Di.,-r 

l'ahvuat 1 h.apanı; 

[ Dahili jco oo 
O. Muvahbade 52 50 
A. o-,,,;r "'" ?8 50 

b .. ısa harıci 

Altın ll j 29: 
4'J~ 50 Mecidiye ?h'l r>~,..J.;. (\ .. 

Maaş tevzıatı devam 
ediyor 

Eytam eramil ve müt~~aidi. 
nin mart, nisan, mayıs uç a>:
lıklarmm tevziatına devam ~ıl 
mektedir. Esbabı maaş Eyup, 
Samatya, Fatilı, Sultımahmet 
ve Beyazıt, Kasımpatı maaş 
yerlerinde maaşlarını almak~-
d 1 Yalnız bazı ma&f tevzı· 
ır ar. 

1 at yerlerinde tahakkuk yan ış • 
lıklan gorülıııüt ve bunl~r .?a 

Oldukları malmudur
meıısup h"b t lüklerine gönderilerek tas ı e 

tirilmittir. 

Bahkesirde yanarıı 
mektep 

lık . de, rcçenlerde yanan 
. Ba u,,. __ -1Jebi hakkındaki tah-

Milat P"!" _,.' tadır HalA 
kilıata devam olunmak . 

dan kimin ınes'ul olduğu an
ya~ 

latılmnamıtlır. il 
Tah'-'k t devem ediyor. Maar 

"" " kt bi talcbele .. d .. "yeti' yanan nıe e D 
ınu un • • tir 
rini yeni bir bi~ya ı;.crleıt~ d. 
M hasebeİ hu1U11ye uç ay ıçır_ e 
Miutat paşa mektebini tekrar inşa e-
decektir. 

Ekmekler nasıl 
satılacak? 

Belediye kaymakamlıklara 
bir tamim göcıdererek ekmekle 
rin sokaklarda küfeler, tablalar 
için sattınlmamasmı bildirmit
tir. Ekmekler içerisi çinko kap
lı hususi kaplar içinde satıla 
caktır. 

Film deposu 
Film deposu ittihaz edilecek 

olan Fatihteki kurtunlu medre 
selerin tamiri için 12500 lira 
tahsisat konml·;;tur. Medrese 
yakında tamir ve tadile baıla
nacaktn·. 

Sarhoş şoförlerin vesi
kaları alınacak 

Fazla i§aretle meluf olan fO• 
förlerin ellerinden vesikaları. 
nın alınması takarrür etmittir. 
Belediye kaymakamlıklara bir 
tamim göndererek toförlerin 
sıhhi bir takibe tabi tutulma.ıı· 
nı bildirmi9tir. 

- ........ . 
Mübadelede 

Tevziata 
Başlandı 
Komisyondan yeniden 

20 memur çıkarıldı 
Garbi Trakyadaki etabli Türklere 

veıilecek 150 bin lngiliz liruının 
bir lmım banlıa çeki olarak a•h•bt
na tcv:ı:i edilmitti. 

Paralarını almıyanl•ra ela birkaç 
güne kadar tevziata baJlanacaktır. 
Tasarruf baklan tamamen tesbit e
dilemiyen bir Jusnn iıtihlı:ak sahip. 
!erinin vaziyetleri de yakında baJ. 
Ieclilerek bunlara da iıtibkaldan ve
rilecektir. Anadolnda emlaki bulu
nan lıtanbul etabli Rumlna yapıla
cak tevziat icin cetYdler lıa:ı:ırlan
ınaktadır. Bunlara da mart İçinde 
tevziata batlu.caktn. 

/şl~r azolıgor 
Muhtelit komiayonund11 itler a

zaldıkça hir kısnn memurlara pey
derpey yol verilmektedir. Bu ay zar. 
fında yeniden 20 memurun Ya:ı:ifesi
ne nihayet verilmiıtir. 

Komisyondaki umumi itlerin iç 
dört aya kadn 1«1u almabileceji 
iiıırit ediliy<>l". 

Sabık katibi amuml ,uı; 
Muhtelit mübadele komisyonu 

sabık umwru kiti!.i M. V olfheyn ö.. 
nümüzdeki puutesi cünü menlleke. 
tine gidecektir. 9 unco tali komisyon 
bitaraf ıwmndan M. Kürter vax;f.,. 
sine baJlamı~br. 

ler. Sö;lendiğine göre, _Japon- dilmedik bir boykot bat 

ka "t""l'ıyonların ılgaama lamtl:şır. Bu, Japonya için e. 
ya, P1 u a d"" hemmiyetlidir. Sonra Amerika muk&bil, Şanghay ~e ıget" 
dört tebirde bitaraf bır mınta· bankaları Japonya'ya karıı ha-

. k · t"yor Japon- zı tedbirler almıtlardır. Bütün 
ka tesıa etme ıa 1 

• b ı · • · · · 
lar bu mıntaknların ayrılmdaıı ı ~n arhgal)t~ıresh~I~ ıh§ın .?aytnrki~ 
· · ' k f toplanmasın an mı ve a a & a enu:z e, • 
bıçınh ton ~ranab• lad· ılar Sayanı !ita tabi olmayan safhasıdır. 

a ae me.,e At • "" . R • afb · 
dikkat olan nokta şudur kı, bu . . eamı s uS ~a gelınHce; ~.a 
bitaraf mıntaka ayrılması meıe rıcıye ~azın. t;~sBon, ah,arıAcı
leıinde de Japonya aaııki _ken- ye ~nc:ımenı reısı. or a • 
di namına hareket etmıyor. me~ıka nın A~sayı Ş~rk mese. 
Mançurya'da yerli halk namı. fes~ hakkmdak! ncktaı nazarı
na hareket etti. Çinde de büt~ nı ız~h _ec!en bır mektup gön. 
d !etlere müsavi hak lemın / dumıştır. Mektupta 9 taraflı 
:;eği vadediyor. Ve kendime Wa9İngton muahedeainden bah 

e fiini tevsi etmek emelinde ol. sedilmekk,bunun bahri tahdidi 
na d ğını şöylüyor. teshhat ve Amerika'nın Guam 
ma 

1 

* * ,. adasını tahkim elmemesile bir 
japonlann Şanghay'daki si· 

"Yasi hedefleri henüz müphem
dir, Bir aralık Mançurya'yı u. 
rıutturmak için bu harekata ııi: 
riştikleri ::annedilmitti. Şimdı 
başkc hedefleri oldugu anlaşı· 
lıyor. Çinliler Jmpitülisyonlıı
rı bir kinunusıuti 1932 tnrihin
den itibaren ilga ~nıcğ karar 
vermi5lerdi. F akııt Mancuryn. 
daki vU:;yet dolıyı ile henıiz 

J ponya'mn Şangbay'daki 'kül t~kil dtiğini bildirmekte. 
heddi ne olursa olsun, ~eri- ~İr; Am. rika zımnen . demek 
kanın bundan telaş ettığı an· ıstıyor ~~· .. Japonya, Çıne kar
i !maktadır. Amerikalıların §1 tecavuzunde devam ederse, 
;ıı gibi gürültüye papuç bı· Amerika kendişini tahdidi les· 
ukıyayacakları ve Japonya'nın lihat ile mukayyet addetmi. 

ra mı "' 'b" J · " h · tına da itimat etmedikle yecegı gı ı, aponya ıçm le • 
t~m~~~ 1.. r like tetkil edebilecek bazı ada. 
n "E::~:.i

0 

Amerikada Japon !arı da tahkim e;e~ktir .. 
1 

, 
emtiası:ı karıı ilin e- Bundan maa a merı !a nın b k 1 •. , ' d" ıı arar n.,n1 tat .... ;. ct.C"me ı-

Tötonya'da mü:ıamere 
Alman liae.i ticaret kısmı ta· 

!ebeleri bugün Tiitonyada saat 
16 da bir müsamere verecekler
dir. 

Hukuk talebesinin 
bugünkü içtin1aı 

Hubk fakültesi talebe cemi
yeti bugün Hall<e-rinde fcvkala 
de bir İçtima yaparak yeni avu 
katlık ve hakimlik kanun layi
hası hakkında hükumete yapıla 
cak temenni ve maruzat hakkın 
da bazı kararlar ittihaz ede
ceklerdir. 

Sorbonda tatil 
kursları 

Her •ene olduğu gibi bu yaz 
tab1inde de Pariate SOTbonne 
darülfünunda ameli ve nazari 
olmak üzere ııerbeıt kunılar açı 
lacaktır. Bu kurslara her mem· 
leketten iştirak edilebilecektir. 
Başka memleketlerden gelen· 
ler için Pariste miısait pansi
yonlar ihzar edilmittir. Tatil 
sonunda kursları müteakrp da
rülfünunlu bir eli ~Ö! riyaseti 
altında Franaanın bazı vilayet
lerinde bir seyahat "- yapılacak 
tır. Memieketimizdl!D iıtirak et 
mek isteyenler faz izahat al. 
mak için, Paris, Sotbonne, tatil 
kuralan müdürü M. Henıi Goy 
ad~ine müracaat etmelidir. 
ler. 

Bir mektep ve bir 
ev tehlikede 

Beyoğlu 12 inci ilk mektep 15 
ıün tatil edilmittir. Bu tatilin sebe
bi, mektep binaaıııın alt kınnmcla 
mn'alt dnvann satlamıı olımılldır. 
Duvar yıkılmak tehlikesinde oldu. 
ğundan mektep lııİJ\ı\1JDJıı ela inhi
dam etmesinden endiıe edilmekte
dir. Mektep derhal ba9ka bir binaya 
lafıımıı4br. 1".ıebe 15 BÜıı aonra ye
ni binada tedriaata baıhyacaklardır. 
Belediye mübenıliılcri çatlayan du
van tetkik ederek yıkılacafı lıak.lwı
da rapor vermİflerdir. Duvarın altın 
daki bir evin de tolılike .Jtmda bu
lunduğu tesbit edibcittir. Bu eYin 
de bir kısmı tahliye et~ ınii
bürlenmİflir. 

••• 
Tahsil ıubeleri 

edildi 
tefti, 

Eminönü malmüdürü Cemal 
Bey dün Maliye_ tahsil ıubeleri 
ni teftit ederek tubelerin hesap 
ve defterlerini tetkik etnı.iştir. 

--
umum donanması Büyük Ok. 
yanusta tecemmü ediyor. At
las Okyar.usunda bahri kuvvet 
hırakrlmanııştır. Deniz kuvvet. 
!erinin ne kader büyük mikyaa 
ta tecemmü ettikleri ititilmit 
şey değildir. . 

Amerikada Çın yüzünden 
Japonya'ya kartı harbe taraftar 
olacak devlet adamı olmamakla 
beraber, her halde Japonya
nın tehlikeli bir oyun oynadığı 
da aşikardır. Her halde Ja. 
pon - Amerika münasebab 
tehlikeli bir ıekil almağa baş
ladı. 

Japcnya ile Rusya ve Ame. 
rika'nın münasebatından Aksa. 
yı Şark u: uelcsinin Cenevre' de 
ki safhaaına gelince; buradaki 
vaziyet oldukça gülünçtür. Ja. 
ponya'ya geçen hafta meclisin 
12 azası tarafından bir nota 
gönderilmitti. Yani meclisin 
tam azası 14 olduğuna göre, 
Japonya ve Çin murahhasları
nın müzakerata i•tirnk etrne. 

-" Mademki mahlıemeye uriira
caat eıli!mit, mahkeme kanın, haki
kati tecelli ettirir" demelde iktifa et· 
ıniıtir. Şirketin it1:hne ~~ürü. bu 
iıin tetkikile ıemıuhendiıliğin met
gul olduğunu bilvaııta IÖJkmİf, A· 
bo Dairesi efi Müfit B. h• 

neman f . ----~··· . niiz tetkikatın neticelCllJIJCQıgını, 
bununla beraber bö·.:.. bir ıey olma-
11na imkan ve ihtimal verilemiyece
ğini, çünkü mük>tlemeyi 'J'llOnlO, 

memureler değil makine oldniunu 
ifade ebni,tir. Şirket direlctörü Mr. 
Wataon, biln11ta vaki olan mÜl'llca· 
atımıza, lüzum biııl oluna.~!". 
gelince matbuatın tenvir edılecegını 
bildirmistir. Şirk•t nezdindelü hiikü 
met serkomiıeri Fuat B. de bir mu
harririmize demittir ki: 
"- lı, en busu noktalara temas 

ediyor. Şeref, nunuı, emniyet •e ni
hayet para meselelerine temas eden 
bu l,e trıU<'telenlen muttali oldum 
,..., tirketten sordum. Onların da 
hayrette olduğunu, fenni tetkikat 
yaptınlmakta bulundui?unu Ö~
dim. Neticeyi henüz bildirme.l'ler. 

]ddianm gazetelerdeki yklinc 
göre, mütehftrrik kadran İple h lan 
mı, ve mühürlenınİ9- Bu da Beyımt 
nahiye müdürü ve r>oliı komi•eri 
huzurile yapılrnı,. Bir ay böylece 
lıa'i]ı duran bir tel.fonla mükiılcme 
yaprlamıyaea;tı ve mtbıbi mük~leme 
öcrrli da yazılamivac:ağı aşikirdır. 
Hadi eıoki.ıen olaavdi. memureler faz 
la yazmıılar, d~nil~bilirdi. ~A,!nt o 
zaman da wku bulan bazı Jıkiyet
ler Ü7Prİne muzaaf bir kontrol tat
bik ~!mit. fazla yazılan hiç bir mü
kaleme görülememiş, bilakis memu
relerin - ıımur.lİ merkezler ıniistes
n• - 3 dıık'kadan fazla devam eden 
mülcA!emeleri takip ebnefe vakit 
bu]amiyarak bunlan bir müllaleme 
olarak ekaik yu \klan anluıl"11fb. 
Şimdi iae, J.tanhul cihetinde otoma
tik tesisat yııpılmqbr. Bağlanan t• 
Jefonun bulunduğu ev de ~za~~ 
baJında İmif· .ŞU,.h~cle, n~ıkı ıro-. 
rüıülürse 1JÖnı9ulsan, miilıiknıeyı 
inıan eli değil, .makine kay~~· 
iddia henüz sabit ol~Uf . ~111clir. 
Şayet doğruluğu tesbıt edilirse, ma
lönenin yanllf yazdığını kabul et
mek lizrm ,elir. Maki~ de nib~yet 
insan yapısıdır. Maamafih, .... ih~ 
lin ne deıeceye kadar vant old~
nu, ancak yapılm.lı:ta olan tdmik 
tetkikat ve tahkikllt neticesi göste
recektir." 

Diğer taraftan ııöriittüiümüz 
Beyazıt Nahiye Müdürü B. talıkika
bn müddaumıımilikçe cereyan etti
iini, ıöylemiıtir. 

Müddarunumı1ikten tahlribt için 
za1Kt11ya havale ~ilen evı:aJ< '!_:ı:eri
ne evvelki rün •irketten bir mumea
ıül çağınlmı,tı. Bu Zlltm, vercliği İ:aı 
halın mu'uliyetini kalıul edemiyece 
iini söy!emeı_i ~zerine dün bizzat 
9irket dırektoru. ~· W~tscın dttet 
edilmit ve k~dıaıııden izahat alın
mıftır. Mr. W•tson tirketin de ı.. 
meseleyi fenni surette tetkik ettir
mekte olduğuna li>'MıniJ, tah!Ukııt 
henüz tekemmül etmemiftir. 
Oğultalcr nereden ,eligor 

Telefon 9ebekesi kıunen otoınatilı 
bale ifrağ edildikten ber~ mükaleme 
!er nk nk hazan yaland.n Ye bıızan 

dikleri karar tebliğ edilmiıti. 
Japon hükUmeti buna cevap 

veriyor. Evveli 12 azanın ka. 
rar vermeğe hakları olmadıiı 
m söylüyor. Karar Cemiyeti 
Akvam kararı olmak iç.in 14 
izar.m da İ§tİraki lazımdır di
yor. Binaenaleyh karan resmi 
telakki etmiyor, Ve cevap 
vermeğe mecbur olmamakla 
beraber, nezaketen cevap ve
rildiği bildiriliyor. Bundan aon 
ra da notanın yalnız Japonya. 
ya tevcih edilip Çine gönderil. 
memesine hayret ediyor. Ja. 
ponya'nm tedafüi vaziyette 
olduğunu söylüyor. Ve ud 
§ayanı dikkat olan nokta, Çi· 
nin hiiktimet te,kilatı olmayan 
hir memleket olduğunu ileri sü 
rüyor. Halbuki gariptir ki, 
Çin yalnız Cemiyeti Akvama 
dahil değil, ayni zamanda mec 
lisin de izaaıdır. 

Çinin daveti üzerine mutm 
üçünde, yani bu satırlan yaz. 
dığımız dakika Cemiyeti Ak. 
vam heyeti umumiyeııinin tc.p-

Cirkin bir isnat 
Dün gazetelerden biri şeker 

meseleıi hakkında bizce cürüm 
telakki edilen bir isnatta bulun 
muıtur. Bu gazete teker mese
lesi hakkındaki haberin ilk eüm 
leainde diyor ki: 

"Şeker ihtikin aabit oldu." 
Bu, yanlıt bir iınattır. Çün· 

kü eğer ihtikar sabit olsaydı, 
mahkemeye müracaat etmeğe 
hacet yoktu. lhtikir olup olma 
dığı hakkındaki hükmü verecek 
olan mahkemedir. Mahkemeye 
intikal etmit bir mesele hakkın 
da nqriyat yapmak esaaer. doğ 
ru değildir. Kaldı ki, hüküm 
verilmiş gibi şu ve bu ıabit ol
du, diye yazmak, başkalarının 
bayaiyetile oynamaktır. Bir ga 
zetenin haysiyet meselelerinde 
bu derece laübali olmağa hakkı 
olmasa gerektir. Ve isnat edi. 
len it cezai nakdi ve hatta belki 
de hapis cezaunı müstelzim bir 
cürüm olduğuna gore,mahkeme 
hüküm vermezden evvel bunu 
isnat etmek le haddi zatında 
bir cürümdür. Meslektaşlanmı
zı bu gibi meselelerde daha has 
sas ve hürmetkar görmek iste
riz. 

Mülkiyelilerin çayı 

Mülkiye mektebi talebe cemi 
yeti Mülkiye mezunlan terefi
ne bir danslı çay tertip etmiı
tir .• Çay ayın aekiziuci salı gü
nü akıamı Tokatliyan salonla
rmda verilecektir. 

derinden gden bir uğultu veya vt
zıltı ile sekteye ııiramaktadır. Şir
ket, böyle bir bal vukuuncla derı..I 
merkezi haberdar -k taniyesin
cle bulurunalrtadır. 

Şirket serkomiseri Fut B. de ba 
buıuata clemiftir ki: 
"- Otomatik tesisat, pek kom

plikedir. Makinenin bir ~m 
Liyildle vazifesini sönne-~ ıliier 
lamnl•nnın ela ıınııntazam ifkmesi. 
ne sekte ..erir. Buan ben hile, bir 
1eri araclıiım zııman derhal bulaıni
yonsm; o zaman mismaı kapatıp bir 
ax ....,... açarak kadranı çevirİ]l'O. 
rum. J.hdıate._, cev-ıt 'ftriyor Bôy 
le b.Jlercle fazla mükileme kaydedil 
memekteclir. Miilıileme kaydı için, 
beh.......,.ı malıatabnn cevap verme 
si ve telefonun kapanmaaı tarttır." 

-·--

Aldr*1mı2 ınalümata f'Ö:-e komi•· 
yon, bir kıaon tüccar hakkında miiı 
bet karar venn4tir. Bu huıuıtak: 
mazbata dün Vı.liyet makamına ve. 
rilmiıtir. Yarın müddeiumumı1iğ• 
gönderilecektir. 

Bir kı11m tacir bakluncla da tah 
kikatrn tamilwıa lüzum görülmüt
tiir, 

Otelcilerin 
istedikleri 

Ruluatigenin sınıf üzeri nelen 
alınması 

için mürc.caat ettiler 

Otelciler cemiyeti, Ticaret 
müdürlüğündeki ~naf milraka. 
ba heyetine müracaat!", oteller 
den smıf üzerinden cuma ruhsa 
tiye resmi alrnmumın teminini 
iatemittir. Cemiyet, ayrıca bele 
diyeye otellerin listesini vernıi, 
ve her otelin aldığı ücretlerin 
müı:dannı bildirmittir. Bu ıene 
otellerden cuma rubsatiye1i va
ridab safiyeye göre, 50 linı.ya 
kadar alınmıJhr, E5naf, sınıfla 
ra tefrik edilerek ruhsatiye res
mi Yermek istemekted~. Cemı· 
yet reisi lbrabim Bey kendisi. 
le görüşen muharririmize d • 
mİ§tir ki: 

"- 932 senesinde bir emri. 
vaki karıısında kalmama?< için 
timdiden teıebbüste bulur.uyo. 
ruz. Şimdiki şekilde Sirkecideki 
baait bir otelde Beyoglunurı en 
lüks bir oteli arasında resim 
mikdarı itibarile fuk yoktur. 

Bu haksız vaziyetin düzeltil
mesini İstiyoruz." 

Otelciler cemiyeti, bir tea
vün ıandığı tesis elınif ve ni 
zamnameaini e1naf milrakipliği 
ne vermişti. Nizamnamea;d tel 
kiki ikma 1 edilmek l:zeredjı;. Ce 
miyet, bu S'lndıktan muavenete 
mühtaç vaziyete ge!ecek otelci 
lere yardım edecek ve cok cüz' 
faiz alacaktır. -

Teşekkür 

Sevgili agal>cyim Nur ttin l'ap· 
nın ziyaı dimi öolayısik tJziy~ıte 
bulunan akraba ve dostlarım• ayrı 
ayn tcşekktire tccaslirüm mani ol 
duğundan muhtecem gıucte:ıir v;o
srtasilc cümlesine takdjmi tı:~kkü· 
rat eylerim. 

Müşir İbrahim Pap lccrimcsı 
ve merhumun hemşiresi 

Salih3 

----
lanması mukarrercli. Eğer son ne tayin edildi. Si,.asi bec?efıne 
~akkada programda bir değiıik böyle siyasi bir memuriyetle 
1ık olmazsa, heyeti umumiye. gitmesi her halde isabet oldu. 
nin içtima etmeai lazımdır. An Hitler'le beraber Hinden. 
C;8k h~eti , umu~iy~in m~- burg üç rakiple karııla,ıyor de-
lııten zıyaGe muessır olacagı 1 mekt" B" · b" t Hitl ·k· 

'
.. helid. Belk' h 1· ır. ın ızza er ı ın· up ır. ı araret ı nu· . . .. . ' 

tuklır söylendi"ini i it "iz, cısı komunıst 11aınzedi Thael. 
g 'ec:eg .... ""üd J:ıponya'ya abp tutulacak. Fa· man, uçuncus e nuyonaliıt· 

kat gittikçe fu anlatılıyor ki !erin namzedi. Ancak Hinden. 
<:emiyeti Akvam hil«:-~ Çinlile. burg'uu kazan cağına emriva. 
rın en zayıf cephelerıdır. ki nazarile bakılabilir. Oç nanı-

• • • zedin alacağı reyler oln olsa, 
On gün sonra Alman reisi Hindenburg'un ilk intihapta 

ciimhurluğu için İntihabat ya. 
pılacak. Hitler nihayet Soaya. Yani 13 martta reisicümhur ol
list Radikallerin namzedi ola. nıaıına mani olabilir. Çünkü ilk 
rak ileri abhnışbr. Brunswick intihapta kazanmak için mut~ 
darülfünununda bir muallimlik lal, ekseriyeti almak lizımdır. 

13 martta bu ekseriyet teı:ıin alarak Alman tabüyetine geç. 
edilemediği takdirde 10 nisanmesi mevzuu bahisti. Fakat 
da yapılacak ikinci intihapta darülfünundaki diğer profesör-
en fazla rey alan nazmet reisi. 

leı·, bunun mücsse1enin haysi- cümhur olacağ dan Hinden. 
yeti ile telif kabul etmediğini burg'un bu ikinci intihapta ka· 
söyleyerek itiraz ettiler. Ve ni- zanması muhakkaktır. 
hayet Hitler, Brunıwick hükti-
metiniıı Berfüa'do müm..,.AilJiii ltbmet SOKRll 
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FETHİYE ŞİRKETi 
] MADENlYESI 

-----------"' Türk anonim ıirketindea 

• 
INEMALA RADYO 

A•mı ıımdaıi "MiLLiYET" tir. Hiaaedarana ilan 

4 MART 1932 
ldatehuıe: Ankara caddesi, 

Son söz kadının! dar gramofon, 19,30 Vedia Rıza Ha
ınrm heyeti, 20,30 Habibe Motla, 21 
tn.ci Hanım heyeti, 22 Tango. 

Ticaret brnmuıwn 361 inci mad
desi ve esas mukavelenamesinin 47 
inci maddesi ahkilmına tevfikan 
Fethiye Şirketi Madeniyesi Türk 
Anonim Şirketinin hiseedaran he
yeti umumiyesi mevaddı atiyenin 
müzakeresi zımnında işbu Martın , 
29 wıcıu Sa.lı günü saat 15 buçukta 1 
şirketin Galata'da Merkez Rıhtım 1 

Hanının 2 inci katında kaln merke
zi idaresinde sureti adiyede aleti iç
timaa davet olunur. 

.. •••••• Bu haftanın büyük hadisesi ••••••• 
Dün akfllllldanberi ASRI ainemaaıu 

iraeaine b şladığı ŞANGHA Y GEMİSİ filmidir. 100 No. 
Telgraf adresi : İet. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Ba"'1uharrir ~ Mü.dür 24318 
Yuı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türlciye için lJariç için 

L K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 
" 14- 28 -... 

Gelen evralı: geri verilme" -
Müddeti geçaı nllsha.lıtt 10 ku· 
ruştur. Gazete ve matbaaya ai < 

.;!er i<;in mlidiriyete müracaat 
~diliz. Guetemiz itanlann mes'u· 
liyetini kabul etmez. 

l 
1 

1 

ikbal Hanım o kadar sinirli 
ve çabucak öfkelenen kadınlar. 
dan değildir. Karıları sinirli ve 
çabucak öfkelenen kocalar, lk. 
bal Hanımın kocasına gıpta e
derler • 

Bir akşam İkbal Hanımla 
kocası yemeğe oturmu§lardı. 
Yemek yerken de dereden tepe 
den konuşuyorlardı . 

İkbal Hanımın keyfiyerinde 
idi. O gün biç biddetlenmemiş, 
bardak kırmamış, kapıları şı
rakkadak kapatmamtf, hizmet
çiyi koğmamıştı. Hulasa kan 
koca barometresi güzel bava 

' 1 gösteriyordu. Fakat koca11, 
saygısız ve düşüncesiz sözleri
le barometrenin ibresini fırtına 

1 ya kaptırdı. 

BUGÜNKÜ HAVA 

1 O kadar da ehemmiyeti haiz 
1------------lı 1 olmadığı halde dedi ki: 

1 - Hatırlarsm ya, Salim am-
ca geçen sene apandisitten ame 
l !iyat olduğu sıralarda .. 

YeşiJköy Askeri rasat merke

zinden verilım malümata göre bu 

gün hava bulutlu olacak, yağmur 
i Karısı tashih etti: 

- Gecen sene değil, evvelki 
yağması kuvvetle muhtemeldir l ı sene •. 
Rüzgar şimal ile garp arasrnd, ' Kocası da ııırar etti: 
esecektir. 3-3-2 tarihinde taz- ı - Hayır, geçen sene! 
yi/ci nesimi 769 milimetre en faz. İkbal Hanım pek haklı bir 
la sıcaklık 5 erı az nakrs 2 santi- hiddete kapılmak üzere idi. Bir 
grat kaydedilmiştir. başkası olsaydı, çoktan hiddeti 

ffELE~ 
Kar topu 

Doğrusu şehrimiz gençleri 
kar mevsiminden güzel istifade 
ediyorlar. Günün her saatinde 
ıebrin her tarafında:: harıl ha
rıl top oynayan bir sürü deli 
kanlıya tesadüf ediyoruz .. Öyle 
ya hareket lizım! Y alruz bir 
nokta nazarı dikkatimi celbet. 
ti. Bütün bu delikanlılar topla
rını yoldan geçen kadınlara tev 
cib ediyorlar. Kabadayılık di
ye eskiden makbul olan bir his 
ve seciye vardı. Kendinden aci
zine böyle takılmak boş görül
mezdi.. Şimdi iş tersine döndü 
;-aliba! Kızlar, bu erkeklere na 
zaıan kabadayılık ediyorlar ... 
Bu yüzden olmalı ki; polis bu 
eğlenceye nihayet verdi. 

Latife bertaraf; işine gücüne 
giderken bir sürü haylazın te
cavüzüne uğrayanları polis cid
di surette himaye etmelidir. Bil 
hassa Beyoğlunun bazı yoku§ -
larında geçitbatı tutan ve biç 
bir kadını • yaşlı, genç - esirge
miyen münasebetsizlerden bir i 
kisinin tecziyesi ailelerinden a. 
lamadıkları bir terbiye teşkil 
edebilir ... 

Telef on şirketi 
karakolda 

Talii yaver olsun! .• Yaver B. 
isminde bir zat, Telefon şirketi 
nin hesabı, kitabı, kontrolü ol
mayan para isteyişini bir tuza
ğa dü~ürmek için otomatik ma 
kinesinin kadranım resmi bir 
daireye mühürletir, bir de zabıt 
varakası yaptırır .. Ve bu suret· 
le bir ay kadar hiç kimseye te
lefon etmez .. Telefon şirketi bu 
sükutun sebebini anlayamaz .. 
Günün birinde sorar: 

- Efer.dim makinenizde bo-

ne mağlup olmuş ve kocasmm 
yüzüne karşı bağmnağa batla.. 
mıştı bile .. Fakat ikbal Hanım 
kendisini tutuyordu. Sükfuıetle 
dedi ki: 

- Salim amca evvelki ıene 
apandisitten ameliyat oldu. 
Hatta evvelki sene yazın müt
hiş bir de yağmur yağmıfb. 

İkbal Hanımın kocası Mu
zaffer Bey tehlikeden bihaber 
yine ısrar etti: 

- Hayır Salim amca geçen 

zukluk mu v;ı.r? •• 
Abone cevap verir: 
- Hayır! Birşey yok! lıte 

görüyorsunuz ya! Sizinle görü
ıüyorum •.. 

Birkaç gün sonra şirket bu a
boneden o biç makinesini kullan 
madığı zamana ait fazla müka
leme bedeli diye on lira kadar 
bir para ister .•. Abone bu para
yı verir ve o gün makinenin mü 
hürlü olduğuna dair zabıt vara 
kasile birlikte şirket aleyhine 
müddeiumumiliğe müracaat e
der. Müddeiumumilik te İşi şir
ketin merbut bulunduğu kara. 
kola havale eder. Şimdi tirket 
karakoldadır. İfadesi alınmak ü 
zere M. Vabon karakola çağrıl 
mıştır ..• 

Lakin çefaide! Bütün abone 
ler böyle kontrol yapamazlar 
ki... Sözün en kestirmesi şu
dur: 

Telefon sirketinin mükaleme 
hesabatı ki~seye emniyet tel
kin etmemektedir. Elbette dün 
yada bunun bir kontrol sistemi 
vardır. Şunu bir araştırsalar fe
na olmaz .. Zaten mükaleme be 
delleri her yerden pahalı iken, 
zaten her sözümüz iki okka ek 
mek parası tutarken şimdi bir 
de görüşülmeden laflar için de 
para vermeğe kalkarsak yarm: 

- Düşünülen fikirler için!. 
diye birer fatura almamız ihti
mali vardır. 

FELEK 
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GÖZY ASLARI!. 

sene ameliyat olmuştu. 
Ve ilave etti: 

- Sonra ben apandisit ame 
liyatr ile yağmur arasında biç 
te münasebet görmüyorum. 

Laf diyeceksiniz değil mi? 
Gayrikabili izah bir mucize 

olarak Uma! Hanım yine sinir 
!erine bakim bulunuyordu. Ma 
amafih cevap vermekten bili 
kalmadı: 

- Evvelki sene yazın fazla 
yağmur yağmıştı. Hatta biz 
Bursada idik. >mıeliyat haberi 
ni alır almaz alelacele dön.dük. 

Muzaffer Bey dedi ki: 
- Evet, ameliyat haberini a 

lır almaz alelacele döndük am
ma, biz o zaman Buraada de
ğildik. Bahkesirde idik. Hem ev 
velki sene değil, geçen sene .• 

İnsan denilen mahlukun si
nirleri ve sabrı bu kadar suüıı
timal edilebilir mi?. 

Nihayet İkbal Hanım kabın 
dan tattı: 

- Dur, dedi, senin yalanını 
tutacak bir şey daha söyleyece 
ğim. Bursa treninde büyük bir 
kalabalık vardı. Kompartrınan 
da sıkıtıp kalmıştık. Neye o
muz silkiyorsun ya?. Yalanını 
tuttum diye mi? . 

- Ben omuz silkmedim. 
- Hayır silktin. Zaten ar-

tık bu gibi şeylere hayret etmi 
yorum. Huylanna alıştım. Bir 
münakatada hep haklı çıkmak 
istersin, haklı çımnak için ya
lanlar bile uydurursun. 

- Ben yalan söylemiyorum. 
Omuz silkmedim ki, silktim di 
yeyim. 

lkbal Hanımın sesi yüksel
di: 

- Omuz silkmedin mi? O 
halde ben yalan söylüyorum. 

Artık iş İşten .geçmişti. lk. 
bal Hamm hiddetlenmişti: 

- Evet, yalan söylüyorum. 
Ben yalancı bir kadınım. Efen 
dimizin eayesinde yalancr da ol 
duk. 

Muzaffer Bey, yine musliha 
ne sözlerle kendisini affettire
bilir ve fırtınanın önüne geçe. 
bilirdi. Fakat bu kaca hakika
ten kaba bir koca imiş. Halı.sız 
bile olsa, kadına bak vermek 
cari muaşeret usullerinden 
iken, bu usule ne kadar gafil 
davranıyor? Müraiyane bir li
sanla dedi ki : 

- Cicim, beni dinle! Lüzum 
suz bir münaka§ayı uzatıp du
ruyoruz. Ben demin Salim am
canın geçen sene ameliyat oldu 
ğunu söylemiştim. 

- Hayır, evvelki sene! 
- Hayır, geçen sene! 
- Nasıl, dediğime varıyor-

sun. Ben yalancı bir kadınım 
değil mi? Beni yalancı bir ka. 
dın olmakla ittiham ediyorsun. 

Yine Muzaffer Bey kaba bir 
tarzda: 

- Ôöööööf! Canımı sıkıyor 
sun kadın! dedi. 

Artık bu kadarı fazla idi. 
Yemek masasının üstünde ağır 
bir meyva kasesi duruyordu. 
Sofralarda böyle teHikeli şey
ler bulundurmak doğru değil
dir. ikbal Hanım kaseyi yaka
ladığı gibi "kafan budur" diye 
kocasının başına fırlatmaz mı? 

Belgrat - (429,8 m.) 17 O'l'Ustra, 
18,4 çekçe denı. 19,15 konferans, 
2,015 Va~a ~adyosu. 

Bükreş-- (394,Z m.) 17 radyo or
kestrası, 19 musahabe, 19,40 gramo
fon, 20 iptidai mu.siki hakkında kon 
ferans, 2,45 r.ıdyo jurnal, 21 Rus 
koro heyeti. 

Budapeşte - (550,S m.) - 17,30 
salon orkestrası, 18,45 ..teıoog:rafi 

dersi, 20 konferans, 20,39 konserva
tuvar konserinin nakli. 

Roma - (441,1 ı:n.) 19,SO gramo
fon, 20,45 operet. 

Varş-ova - (1411 m.) 18,35 gnuno 
fon, 19,45 radyo jurnal, 20 muııalıa
be, 20,15 senfonik konser, 22,40 .-ad
yo jurnal. 

Viyana - (517,2) 19,20 viyolon
ael konseri, 19,50 baber.!tt, 20 Nev· 
York te.l&izinln ııalı:li, 20,15 opera, 
22,30 dans havaları. 

Şükran Kıt' ası 
Filorina'lııun, (Şairi üamımızı 

tebcil) ruımındaki eseri münaselıe

tL!e, tanınmış ve mümtaz edebiyat 
üstatlarımızdan Tmbzon Meb'usu 
muhteremi (Halil Nihat) Beyefen
dinin, 

Büyük şair Fıilorinalı Niznn 
Beyefendiye 
Hitabı iltifatile (Cümhuriyet gaze
tıesiı>de münteşir şu: 

(Şahısın): Şı'rü ede.p ülkesinin ey 
-Nizı-, 

(Şuara zümresi) hakkında rıe ister
se desin. 

Anlayıp kadrini (Hlmit) seni etsin 
tebcil, 

1 - iM'.eclisi İdare ra,porL!e mura
klp raporunun kıraati, 

2 - 1931 sene<li hesaba:tının tasdi- , 
ki mezkilr sene netaylcine dair Mec 
lisi İdarenin teklifi hakkında itti
hazı karar ve Meclisi tdare azasının 
tebriyei zimeti, 

3 - Meclisi idarenin teodid.i, 

4 - Meclisi İdareye ita oJunaook j 
hakkı huzur miktarının tayini, 

5 - 1932 senesi muamelesi için 

Bu eser KAY JOHNSON, CONRAD NAGEL ve LOUİSE WOL
HEİN tarafından fevkalade bir 11Urette temsil edilmektedir. Kuvvetli 
heyecanları h.i<1Setmeği ııevenler bu barôkuta.de filmi her halde müker
reren göreceklerdir. 

tlaveten : Saat 16 Yz matinesinde ve suvaresinde zengin varyete prog 
ramı. Yeni numaralar ile 7 ASAYALOFF'un yeni repertuvarlarının 

son haftası ve Anastas'ın yeni Türk baleti. 

Fevkalade tuvaletler - Şayanı hayret fanteziler • Hir çok 
tark•lar ile sözln sinema ve zarafet kıraliçası 

GLORIA SWANSON 
ARTİSTİK SİNEMASINDA 

kemali ınuvaffakiyetle gösterilmekte olan 

ÇILGIN DUL 
filminde. Buyün saat 10,30 da tenzilith matine 

bir munkı;p 'bayini ile ücretinin tıes 1 ••ıııiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiııııii. 
biti, 

1 
FLEDERl\IIAUS 

ni:-~:~~ '::U':!.ne'7~~~!~ 1 YARASA 
~:~e:::ı::ti ~:ü;ecl~~i;~~ 1 

ye salahiyet itıaııı, FLEDERMAUS 
7 - Gerek şahsen kendi namlari- o•iUllJ 

le ve gerek sair, şirketlerin Meclisi ' Cfı Ull 
İdare azıası yahut müdürü sıfatile i r 
şirketle aleti muamele hususunda ..,.. 
.'Mec.llııi İdare azalarına müsaade ita YÜZÜ 
81. /- :\/ 

Esas mukavele<ıameısinin 52 inci ~UZı 
maddesine tevfikan Jaakal 250 his- "ı/ E. R NOf<f 
seye malik olup işbu içtimada bili- V iT il L 
oıale veya bilvekale hazır bulunmağı , • 
arzu eden hissedaran Ti-ca~et kanu- fiıH DiYRAININ EM 

nunun 371 inci maddesi mucibince 1 ÇRNLI vıf1f~QKll 
malik oldukları senedatı içtima gü- J MA.CERAUlRI 
nünden laakal bi.- hafta ev'""'1, Gala- TnHnHllf fAJINSJZCll . 
ta'da Şlrketin merkezi idare.ıine tev SÖZlii·ŞAllKIUI 
di eyJemeleri Jazmı gelir. 2sRRrltVK NE$[• 
Risııedarandan htt biri hissedaran 

,,şı:rPRET 

~ 
MILL€ 
~ Sffilır 

Devredilecek İhtira Beratı 

1 

"Telefon s.İ'ltemlexinde ıslahat, 

hakkındaki icat için Sanayi Mildi· 
riyeti umuıniyesinden istihsal edil
miş olan 17 Mart 1928 tarih ve 729 

numaralı ihtira beratı hakkında bu 

heyeti wnumiyesine dahil diğer bir 
Bence tebcik seza -Şairi azam--: zat< 1ıevkil edebilir. 

sensin/ 
Bugun 

M A j 1 K'te 
1

. kere ferağ veyahut icara verilece· 
ğinden mezkfir ihtiraı isticar etmek 

1 veyahut satın almak arzusunda bA· 
IM:uaı.ıa 
Şiir kıt'asnıa mukabil, Fılorina'h

nın (şükran kıt'ası): 

(Ey şiir Meminin şehb§zı) 
iltifatın, bana -şehnamei pn-1 
Beni dünyalara mağbut ettin, 

Hi.see seneda.tmm tevdi olundu-
ğuna dair mües'lesatı maliye tara· 
fıı>dan muta vesikalar içtimaı umu
mide bazit' bulunmak üzere mevdu 
hisse ııenedatı gibi kabua olunur. 

Mecllııl İdare 

-Dastanı zaleri,m:-diı-:-kıt'an-! 1--------------ı 

(İRTİHAL) 
Mektebi Harbiyenin en kıdemli 

askeri Musul fqkası kumandanlı

ğından mütıekait Ferik Zühtü Paşa 
vefat etmiştir. Merhumun nakşı Us- · 
küdarda kayin biraderi Ragıp Be
:rin hanesiınden kaldırılarak bugün
kü Cuma günü Uşküdaır Yeni camli 
şerifinde cenaze ınıemazı eda edile
<ıektir. Dostlarının teşrifi rka olu
nur. 

Muzaffer Bey alm yanlarak, ye 
re yıkıldı. 

Ancak bu hadiseden sonra, 
hakiki ikbal Hanımın iyi kalp
liliği kendisini gösterdi. Mağ
lup basmini o halde bırakacak 
yerde, derhal kocasının kanla. 
rınr sildi, ihtimamla temiz bir 
sargı sardı. Yarası o kadar ağu 
olmayan Muzaffer Bey de bu 
tedavidım sonl'.a gözlerini aç-
tı. 

Y almz gözleri değil, kulak. 
lan da açıldı. Çünkü sevgili ka 
rısı İkbal Hanımın, bir anne 
şefkati ile söylediği şu sözleri 
işitti: 

Hunriz adam Salim amca
nın evvelki sene' ameliyat oldu 
ğunu kabul et bakalım .. 

lstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: Kur.hah dere köşklerin
de mukim ikıen elyevm ikametgah· 
tarının meçhul hanedanı sakita ef
radından Osman Fuat ve Nihat Bey 
lecle Atiye, Adile, Behiye, Rukiye 
Hanıml.ara: Hacı Hasan Efendi ve
.r.eseeinin alacağından dolayı mah
cuz bulunan Göztepe'de Gö:rıtepe 

caddesinde 78 numaralı bir kıt•a 

tarlanın dörtte bir hisse&i borcun 
ademi tesviyesine binaen furuhtıu 

mukarrer oldaığımdan üç gün zar
fında boccun tesviyesi ve tehiri i.c
ı·ayr müstelzem b~r itirazınız va:rsa 

beyan etmeniz ve ikametgahmızın 

meçbuliyetine binaen ikioci ihbar
name makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

itimadı Milli 
Türk Sigorta A. Şirketinıden: 
Sertevhasile dünkü nüshamııoda 

münteşir heyeti umumiyeyi içtima
a davet ilanında yevmi içtimam 23 
Mart Çarşamba olduğu yazılacak i
ken sehven (23 Mart Salı) gösteril
m~ ve şirketin merkezi idaresi olan 
İtimaC:t 'Milli Hanı yerine de keza 
sehvi tertip olarak (İttihadı Milli 
Hanı) yazılmış oJduğu tashih ve 
tavzihi keyfiyet olunur. 

Her halde görmeniz lazım 
gelen bir filmdir. Bugün 
saat 11 de tenzilatlı matine 
Umumi -1ühuJ:ve 25 kuruş 

lıuıan zevatın İstanbul Bahçekapı 

Taş Han No. 43-48 de mukim ve
kili H. W. İSTOK Efendiye müra
caatları. 

ı· 

Hayatim zehrolurdu 
egeı- Bromural komprimeleri olmasaydı! 

Sinirlerim gerginmi? Bromurııl! . . • Uykusuzmuyıun? 
Bromurall .•. Bir bardak su içerisinde alınan bu zararsız 

ilaç gergin sinirleri teskin ed~r. 

(Ludwlgshafen a. Rh.,Almanya) l(noll A.-0. Kumpanya
eının Bromural'ı çeyrek asırdanberi halkın aradığı 

ve heryerde muhtaç olduğu bir ilaçtır. 
IO ve 20 komprimeli k tii pler içerisindedir. 

diyor. İngiltereye de bir bahri On ikiyi geçiyordu. Naran; birer gösteritile sanki birer de· çocuğunu terkeden senin gibi ı kalkıp gidecek değil miyiz?. 
ye heyeti gönderiyoruz. kendisini birden zevkin çılgın fa boğazımı sıkıyor, beni ayak budalaların akibeti budur. Hay Ve.. biraz da beni okşayor-

Galiba Babıali siyasi bir ına kolları arasına at' !arının dibine dibine atıyor, di durma .. Git!. du: 
nevra çeviriyor. - Yapma.. çiğniyor ve çiğnetiyordu!. De- Ve .. biran geliyor, asabileşi- - Haydi canım!. 

Fakat, benim için en mühinı Dedim. li gibi idi. Tamamile değişik yor, bütün cinlerim başıma Güzel Ruhiciğimı !. 
olan nokta hariciye nazırm1 - Otur!. bir kadındı, Her günkü Na- toplanıyor: Şekerim .. 

Etem JZZET kandrrmam oldu. Az kalsın, Kıskanıyorum: ran'a, hiç benzemiyordu. Söy- - Kalkayım şunu iyice bir Bal çocuk. 
harbiye nazırının yanında ben Dansetme.. lediğim bütün sözler bir kula· döğeyim. Bütün halkı da yüzü Ve .. ısn .. ı· ediyordu. 

çci\ ku'fYetlendirecek?. Bilirsin gözlerinden batka hiç bir şey de Fransayı bovlayacaktım! Dedim. Dinlemedi. Sanki, ğından giriyor, öbüründen çı- ne tükürteyim .. Ondan sonra, - Haydi gidelim!. 
ya: iki gönül bir olduktan son. görmüyor. Yeter ki biz bize, - Aman.. neyi istemiyorsam Uıadına oınu kıyordu! Bazan küsüyor, ma- ben de ne olursam olayım.. Barısalım!. 
ra samanlık seyran olur .. Der- gönül gönüle olalım ve .. dur. İmkanı yok:. yapıyordu. Hemen hemen balo samda yapayalnız oturuyor, dü Diyordum. Ve .. bütün bu Ve.: beni güldürmeye cau. 
ler. Ben ve yahut sen bu bera- madan sevişelim!. Hastayım!. da ne kadar genç erkek var ise fÜnüyordum: mütezat his ve düşünceler a. şıyor: 
bertiği temin edemezsek nikabı Filan .. diye fırtınayı savur- hepsi ile tanıttı. Tanrdıklarmr - Bu bir orospu.. rasında şaşkına dönüyor, ne ya - Giilücük.. gülücük .. gulü-
bozmak için bin bir sebep mi Komisyonun iti neredeyse dum. Galiba müsteşar muavini da bana gösterdi: Aile kızı, zevk kızı, dalğın pııcağımı bir türlü kestiremi- cük .. 
yok?. bitecek .. Belki de y:ırın akşam gidecek. Naran, hakikaten bu - Bak şu bahriye zabiti- kız, kim olursa olsun hiç biri- yordum. Neyse ki sabah imda Diye de şaklabanlıklar yapı 

Fakat, itiraz ediyor: muahedenameyi parate edebile işte beni yaktı. Yoksa mükem ne!. si bu kadar erkeğin< hususiyeti da yetitti ve o da yatıştı! yordu. 
- Nikahsız olmanın ne fai- ceğiz. Fakat, Fransız ve İngi- mel bir Paris seyahatinin ne Favorili genci görüyor mu- ne girmiş olamaz ve bu kadar Yamma geldi: Başka ne yapabilirdik. Kail 

desi var?. !izler fena halde kuşkulanıyor. kusuru vardı?. sun?. alın damarı patlamış olmaz!.. - Gidelim mi Ruhi?. tım. 
Diyorum. Ona da bin dere- lar. Sefirlerin, sefaret adamla- Şimdi dansettiğim çocuk!. Ve .. nefret ediyordum. İğ. Dedi. Suratlı idim. Nefret, G idelim!. 

den su getiriyor, bir sürü kaça rının hariciyeden çıktıkları Bir aşk borasının Mavili kadının yanında otu reniyordum. İsyan ediyor- isyan, kin, azap, ıztrrap karı. l D d' F k t 
maldı çevap veriyor. yok. Kokuyu aldıkları muhak- enginlerinde ran sarışın delikanlı. dum .. Ve kendi kendime hük- k l h b' d ı e ım . a a ne ıcım . "': 

şı naz~r !ar~~ depold ır en do- yüzüm barışık değildi! 
Bilmem ne yapacağız?. Hoş kak amma, sırrı alamıyorlar. - Ben nikah istemem!. Ve .. daha bir çoklarını işa- metmeğe çalışıyordum: nun goz erını uruyor u. 

benim de: Vaziyeti bir öğrenseler ortalı. Demekte hakkı varmış. ret etti, etti hepsi için teker te. - Kalk git budala. Daha Fakat, o birden bire yumuşadı. 
- tlla nikah olsun!. ğı birbirive katarlar! Gece baloda idik. Yapmadı ker: buralarda ne duruyorsun?. Kendisini müdafaaya başla- Eve bitkin, posası çıkmış 
Dediğim yok. ğmı bırakmadı. Belki biraz da - Bunlar benim hususiye. Bu kadının bayağılığını, sür. dı: bir adam g·bi girdim. Suratım 

- Aşıkın gözü dünya mı go sarhoştu: tine girdiğim erkekler!. tüklüğünü ölçmek için hala mı - Görüy.orsun ya hiç bir daki ektilik ve içimi dolduran 
7 Bir buçuk ag ııonra B 1 f b' 1 · b rür ·· - · o içtik. Dedi. Ve .. hala onlarla dans tecrübe istiyorsun?. İşte, bu şey yapmadım! ne ret ıs erım yine ütün ta • 
Dedikleri gibi benim de gö. Bir taraftan Almanlarla mu Şampanya içtik!. ediyordu. Konuşuyordu. Bey- gece bütün maskesini düşür. D.,nsetmekten ne çıkar?. i kınlıj!ı ile devam ediyordu. 

züm şimdilik yalnız onu, o,~n~u~nı_l_ıa~h~e~d~e~y~aEp~ıY,~owruC!llz~ . ..Jfu:.~a,,ı:fi~A.L.-ll.i'lki'L.kM:ıı11ııulık'!.----_J...niın,..aleı<...alruı.""'lDJ-""nlıu-.:ı:an..J..düJ....ll .... W...ail.l..~;..;~~.ı...~.J..-.Y:;~~--::......ı..""""'--..._.._...._ ________________ __._ 



Halaluyah filminde Daniel Hames 

ı Bu haftenı.,., f . ı ır.ıleri ~ 
-Elhamra - Gizli Vazife/ Majik - Hollivood'unt 

(Almanca film) yüzü (Fransızca) 
Artistik - Çılgın Dul (in- Elhamra'da 

gilizce film) 
Opera - Moskova Çocuk- Gizli vazife [Alm• 

ları ( ., ,, ) 
Melek - Kl\dın Avukatı 

(Fransızca film) 
Glorya - Zenci Ruhu (Şar 

kılı ve sesli) 

"Çılgın Dul,, filminden 

Oynayanlar: 
Birigitte Helm 
Willy Fritch 
Oscar Homolka. 

Birigitte He.im Avrupan.ın 
. . kadın artistlerindendır. en ıyı . . . 

fakat Amerikaya gıtmeınıştır. 
Almanlığını tam muhafaza e-

d b kadmm yüzünde şaya
enh u et bir ifade kudreti var 

nı ayr 

dır. s· . ·u 
Gizli vazife rolünde . ı~ıgı e 

Helm esrarengiz ve ıçınden 
.. d 1 eden bir kadındır. muca e e .. 

Willy Fritch ıyı .. o!n'!'y".r. 

B . . . tte Helm ile ıkıaı fılmın 
ırıgı • t mıaktadır

bütün ağırlıgmı aş 

lar. k" . 
Film esrarengiz ve ~e ıcı 

. d' Filmde harbı umu 
bır eser ır. . 

1 
· 

• . methur şahsıyet erı, ez
mının k" Alman Başve 
cümle o zaman ı .. "I" or 
kili BetmamHolweg goru uy . 

·" .LIYE'f CUMA 4 MARı 

'Moskova Çocukları,, filminden bir saiıne 

Glorya Swanson Artistik'te Birigitte Helm Elhamra'da 

1 
Bu adamın resmini görmüt o- (Çılgın Dul) filmi (mizan· metresi olan bir kadm bunu 
!anlar, rolü oynayanın muvaf- sen) itibarile güzel bir aık ma haber alıyor ve eski dostunu 
fak olduğuna hükmedebilir- cerası filmidir. Kadın güzel- tekrar elde etmek istiyor .. A-
ler... . dir. İyi oynamaktadır. Entri. dama kaqı tuzaklar kuruyor, 

Filmin mevzuu şudur: kalar biribirine iyi bağlanmıt· bir aralık ihmal edilen karısı 
Umumi harpte Almanya iti tır. Heyeti umum.iyesi seyirci- da kocasından intikam almak 

laf devletlerine İlmen bir sulh yi tutar. Sesi güzel ve anlaşı. için tertibat alıyor. Bütün bun 
teklif eder. Lakin bu şekilde lır bir haldedir. Eser bir Ame !ar filme kamik bir mevzu teı 
teklifler harbi kızııtırmaktan rika filmidir. kil ediyor. 

yetli olan (Zenci Ruhu) nu an 
tatıyor ve bun•ı çok büyük mu 
vaffakıyetle arı.atıyor. Filmde 
oynayan meşhL!r ve büyük ar
tistler olmamasına rağmen e
ser fevkalade iyidir. Pamuk 
zeriyatı gibi bazı kısımları bil
hassa pek hakikidir. Filmin 
kuvvetli taraflarından biri de 
budur. 

(King Vidor) un çevirdiği 
bu film çok şayanı dikkattir. 

Mevzuu şudur: 
Bir Zenci bir bar kızı yü. 

zünden kardeşini öldürüyor ve 
sonra papas oluyor. Bar kızı 
onu tekrar baştan çıkarıyor. 
Bu yüzden Zenci katil oluyor. 
Mahkum olu)·or fakat sonra 
ıslahı refsedip nişanlısının ya
nına dönüyor. 

Majik'te 

baıka şev \ramaz. Bunun Ü- Mevzu bir Amerikalı du- Glorya'da ı 
zerine ı -,. Rusya'ya ca • !un, eğlenmek için Parise gelir 
suslar ~ ,eğe başlar. ken vapurda baılayan macera- Z . h (H il 1 h) Majik bu hafta meşhur ve 

Beri'> _,ta Petersburgda !arının tevalisinden ibarettir. encı ru U a e uya rin Fransız artisti Süzy V 

Holivud'un iç yüzü 
[ Fransızca ] 

bir Rus Ceneralinin bir Al- Bir müddet evvel biraz ih- [ Şarkılı ıesli film ] mon'un çevirdiği bit filmi gt 
man karısı vardır. Bu ka- mal edilmiş gibi görünen Ar- · teriyor. Bu film tamamen fra .. 
d k !be Al b. "ki h Bu hafta Glorya sıne?.1asın- sızca sözlü olup sinema yıldız-ın a n manyaya mer tistik sineması ır ı aftadaır d ·· .. 1 k 1 n ve T urkçe 
buttur. Kocasının bütün emek beri United Artits isminde ve a goru ece 0 a . · . • !arının aşağı yukarı hayatları. 
1 • • Al k 1 A "k J · 1 ye (Zenci Ruhu_) d!ye ş-~ın- nı tasvir etmektedir. Süzy Ver erme ragmen man a. mış- maruf men a ı artııt erin teş 

1 
H il ı oh ndeki film 

tır. Almanyadan gelen hır ca- kil ettiği tirketin kuvvetli film en a e uy 
1 

ı.s~ d d'" mon şuhtur. Filmde stüdyo h 
sus bu kadınla temasa geçiyor. !erini göstermeğe başladı. Amerika film ~b ıçın .. e .~nya yatı iyi canlandırılmıştır. Mı 
B b fi b t h da en fazla rag. et gorlmu~. O· kilemeler fasih tir. Sahne terti. ü_tün u ı ~ . u emasın mu Opera'da lan eserlerdendır. Aslı ngılız- b . d' M 
te!ıf sahnelendır. ce mükilemeleri havi olan bu atBı zendgın !dr. evzufuf :k 1 

Art• t"k't M k ki . ·ı 1 • Ze · roa way e muva a o ma ıs 1 e os ova çocu arı filmin bu müka eme erı ncı b" .. , .. b 1 • . 
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Oynayan meşhur artist Oynayanlar - Kay Jolm- bu filmin lngiltereden maada 
Gloria Swanson. Seneler var son, Neil Hamilton. Avrupa memleketlerinde geçi. 
ki; lstanbul sinemalarında Ruaya'ya ait mevzular yine rilen nüshaları ıarkılı, seslidir. 
Gloria Swanson'u görmemiş- çoğaldı. Bu bir tesadühür. Fa Fakat sözlü değildir. 
"k kat itiraf etmeli ki, dünya üç Bu film, mevzu itibarile tı. Ik aJ b . 1 Bu mükemmel artıstin ses- mem e etten mevzu ıyor. şayanı dikkat ir şeyı müta ea 

Ji filmleri bize gelmiyordu. E- Fransa başta, sonra Avuatur- etmektedir. Çok büyük filmler 
sasen birçok artistleri, sözlü ya, sonra Rusya... görürüz ki; sahne tertibatı ve 
filmle kaybetnıi,tik. Bugün Operanın bu hafta göaterdi oyun itibarile yüksek olduğu 
Gloria'yı tekrar görmekle mem ği film de bir Rus mevzuu- halde anlatmak istediği şey e-
nun olduk. Kendisini yine !Uh, dur. aassız ve manasız feydir. Fa-
şen ve aletli bulduk. Bir macera romanı denebi- kat (Halleluyah) böyle değil-

birisi tarafından kandmlarak 
Holivud'a götürülür. Orad. 
stüdyo müdürü ile temas eder, 
gözden düşmüş bir diğer yıl
dızla da ahbap olduktan sonra 
bir konturat yapıyor. Sonra bi
risi onu kandırır, konturatını 
bozarlar. Arkadaşı intihar eder 
ve ondan sonra genç yıldızın 
aklı başına gelir. 

Sesli film stüdyosu 
Aldığımız mevsuk bir habe 

re göre "İpekçi Kardefler" fir
ması lstanbuld:. bir sesli film 
stüdyosu tesisine karar vermit
tir. İpekçi Fahir Bey bu mak
satla bir iki gün e\'vel Avrupa. 
ya gitmiştir. Stüdyonun Meci
diye köyü civarında olacağı 
söyleniyor. Bu stüdyonun tesi
sinde de Darülbedayi rejisörü 
Ertuğrul Muhsin Beyin çalışa
cağı rivayet ediliyor. 

lir. dir. Bu film tetebbuu ehemmi 
Bir Rus kadınınm kocau 

Paristedir. Kadının komıusL 
bir Rus hafiyesidir. Kadını dai 
ma gözetliyor. Bu kadının ko
cası gizlice Pariaten Moskova
ya giriyor ve Rus hafiye teşki 
litı aleyhi.n.e bir mektup getiri 
yor. Adam yakalanıyor. 

"Kadınlar Avukatı .. filminden 

Kocasını kurtarmak istiyen 
kadın - Daima olduğu gibi -
onu yakalanyanlara karşı feda 
karlık yapmağa mecbur olu. 
yor. Kendisine fenalık edeni 
öldürüyorlar fakat o aileyi de 
nefi ediyorlar. 

Melek'te 

Kadınlar avukatı 
( Fransızca ] 

Oynayanlar: Junne ~oitel, 
Louise Lagrange, Amtre Ber
ley. 

(Melek) te bu ~aft~ göst~
rilen ve Fransızca ısmı (Petıt 1 

Ecart) olan bu film eğlenceli 
bir vodvildir. Baştan aşağı en. 
trika ve beklenmiyen vak'alar-

1 
la doludur. Artis~ler. çok iyidir 
ler. Lisan temızdır. Ve ses 
iyidir. Bu haftanın en iyi vod
vili denebilir. 

Mevzuu: 
' j Talik işlerinde ihtisas pey- , 

da etır.•t bir avuk. at var. Bir !L::::=:::::::=:==.::__ _____ _...__.__ ___ __ı..~._~----' ............. ..__~ .. '. ~---------··" 



. V apurcular 
Hey' eti geliyor 

Heyet tqkil edilecek 
prket baklanda 

temaslarda bulundu 
Tiirk milli Tapuradujunun 

ldareti için tetkil edilecek tir. 
ket etrafında Aakarada tema•· 
lar iyapmakta olan heyet bu 
gün a•det edecektir: Heyet An 
karada bu mesele hakkında lk
bıat Tekileti •e muhtelif ma
'Jı:amlarla temularda bulun
muttur. Aldığımız malumata 
nzaran heyete Türk vapurcu
luğımW: tekamül ve inkişafmın 
temini için kara ıularmm:da ".e 
harici seferleri idare edecek bır 
tirketin tqkili için teıebbüaat
ta bulunmaıı bildirilmittir. Va 
purcular birliği hukuk müşaviri 
ye heyetle beraber Ankaraya gi 
den Arifi Bey febrimize avdet 

etmiıtir. 

Poliste 

Bir kız 
Yandı 

Yatarken mangalı 
açık bırakmış 

Taksimde Macar caddesinde 
Bilezik sokağında 61 numaralı 
ltanede Zemin katında oturan 
63 yaşlarında Bedroa krzı Vir
dak, gece uyurken maıııgalm
dan sıçrayan kıvılcrmlar yorga
na sirayet etmiş, bu ıuretle tu
tutarak vücudünün muhtelif 
yerlerinden yanmıştır. Yar.ilan 
tehlikelidir. Sürp Agop haataha 
nesine kaldırılmııtır. 

Sekiz el silah 

Taksimde Anber sokağında 
8 numarada Naciye iıminde bir 
kadının evine eiden Kamil ve 
arkadaşı Cemal ile, Naciyenin 
doıtu Faik ile kavga çıkımı, ne 
ticede 8 el silah ahlmıt, gelen 
polisler Kimi) ile Cemali yaka
Jamıtlardır. Faik kaçmıftıT. -· Kaçak konyaklar 

Karaefunrükte Necmecldin 
iaminde birinin bir ıandık ka

çak Yunan konyağı ıötürmek· 
le oduğu görülerek yakalan. 

mıttır. Kooyaklar müsadere e. 

dilmittiT. Nemıinin arkadatı 
Abdi aranmaktadır. 

Tıp talebe yurdu 
hadisesi 

Leyli Tıp talebe yurdundaki 

hidiae tahkikatına Sıhhiye ve

kiJeti müfettiti umumileri Bür 

han ve Sabri Beyler tarafmd
diin de devam eclilmit ve bazı
larmm ifadeleri almmıtbr. Bür 
han Bey muharririaı.iae, miifet

titleriu fezlikelerini vekilete 

vermekle mükellef olduklarını 
aöylemiftir. Tahkikat birkaç 

ııüne kadar ikmal edilecektir. 

Nail B. hakkındaki 
tahkikat 

Zimmetine cm bin lira ııeçi. 
~belediye .matemetlerindea 

Nail Bey hakkındaki tahkikat 
ilrmal edilmiftir. Müfettitler 
tahkikat evralanı batmüfettişli 
ğe vermitlerclir. Belediye bu ra 
poru memurin inzıbat komisyo 

na verecek ve aynca da mah 
kfmeye müracaat edilecektir. 

Halkevinde güzel 
san'atlar 

Gill:d san'atler müntesipleri 
bu.gün ögleden ıonra Halkevin 
de içtima ederek idare heyeti 
intihabı yapacaklardır. 

Yeni ne,riyat 
Mektep 

Güzide muharrirlerimizin 
yardımi!c neşredilen Mektep 
mecmuasının 10 uncu sayııı 

:lün çıkmıştır. Bu sayııında kıy 
metli makaleler vardır. Tavıiye 
ederis 

MlLt..1 J t:.T CUMA 4 MART 1932 

Birinci sahifeden geçen yazılar Sinema -Tiyatro Jandarma ~ atınalma Komisyonundan: 
Tozluk ve serpuşile bcraher on iki bin takını !kışlık elbisenüı 

imaliyesi kapalı zarlla münakasaya Çikanlmıştrr. Taliplerin nü 

mune, şartnameyi görmek üzere her gün ve münaık:asaya işti

rak için de 19 Mart 932 cwnartcai günü saat on b~e kadar Ko-
.Eyüpieki ev 

(Ba§I I inci sabil~e) 
p ın;•elerclea a-'< ıuretile kurtu
lalıilmiılerdiT. 

Japonlar Changhai cıvarınd~ki 
muhasamab tatil ettiler 

Bugün matil\e saat; 15,30 da 
ve auva~ 

Saat 21.30 da 

YALOVA 
TÜRK OSU 

hı~nbul Btltdlyul 
~ıhir1i"yatı:ıos11· 

misyona muraıcaatlan. (712) • 

Hadise Eyijpte pek çabuk duyul 
DIUf, poliı komi_.liji derhal ~ye 
elen iıtimdat etmiftir. Gece itfuye 
tarUmclan yapılan bütün araıtmna
ya raimen buhanenuyan Seniye Ha
nanm ceııecli ancak dün oabab bu
lunabilmiıtir. 

Görülen lüzum üzerine o ıırada
ki .,..)erin tahliyesi takarrür etmit
tir. 

Gümrükteki 
Mahkeme 

(Başı J inci sahillde, 

(Başı l inci sahifede) 

Cenıigeti ıık11a111 amırmf 
lıegetind• 

CENEVRE, 3 A.A. - M. Bon
cour'un talebi üzerine bucün 6'!llt 
ı 1 ele açdması İcap eden Cemiyeti 
Akvam heyeti uımnniyeaiııin fevka
lade içtimaı saat 15,30 a tehir edil
diğinin ilin ohuunası takarrür et.
mittir. 

Belçika murabbası M. Hymam'
ın reylerin ittifakı ile reis intihap e
dilmeıi kuvvetle muhtemeldir. Mu
maileyh, !usa bir hitabe İrat eclecck 
ve müteakiben heyet, reis velo1leri
ni İntihap edecddir. 

Öğleden oonraki celsede M. Yen, 
Cemiyeti Akvam umumi beyetinİD 
içtimaa ela.et edilmesinden ibaret o
lan bu istisnai uıule müracaat etme
ıine •ik olan edıabt izah eyliyecelı:
tir. 

M. Sato'nun bu izahate hemen ce
vap vermesi muhtemeldir. 

le gelen etY• manifestosunu 
gümrüğe verdiği zaman mani
festoda 66 balye kiğıt kaydet. 
mit, fakat gümrük antreposu. 
na 63 balye teslim olunmuıtur. 
lbtiıu müddeiıımumiıi bu itin 
kaçakçıbk kanununun tatbikın- Japonlar lıetlefl•rini 
dan evvel vuku bulduğunu söy eltle ettiler 
leyerek evvelemirde tahkikat LONDRA, 3 A.A. _ Changhai'-
hikimine tevdi edilmesini talep elan Reatcr a,iamına badiriliyor: Ja .. 
etmit, talebi vaki kabul olun- pon ko-losluğu tarafından saat 
muş, muhakeme cumartesi gü- ~4,30 ela nqrolunan reomi bi_r .tehli
nüne talik edilmiıtir, Diğer da- ge ~ Japonlar lıedef_lenm elde 

d d S • ef • · ı etmit olduklarından ve Çin lotaab va • a maznun eynı aının il'- vziJ • • 20 kil b .• . ~ R ,. me ennın ome e gen11-
lzmır vapurunun atçı çıraııı e i ne çekilmiı buluncluklannclan her 
cep Kimildir. Recep Kiınilin türlü aakeri barekibn duracağını bil 
üzerinde rüsumat memurlan dinniştir. 
dört tane ipekli kadın batörtü- Sabahleyin Japon lntaatı beyne!. 

.. b 1 1 ·· d t nu1el mmtakanm cenubunda kain su u muş ar ve muıa ere e • ..__1 bi ç· ...... · 1 d-
. . hk "" anan r m """" o an -.e un 

mıtler, Recebı de ma emeye Cinliler tarafından tahli•e edilen 
vermişlerdir. Recep isticvabın. Nantao ıehrini itııal etmiılerclir. 
da: 

- Ben üzerim aranmadan 
evvel bu dört başörtüyü vapur
da bulduğumu memur beylere 
haber verdim, demiş, fakat şa
hit sıfatile dinlenen memurlar 
bunun aksini söylemişlerdir. 
Muhakeme bu dört batörtünün 
fiatinin tahkiki için pazar günü 
ne talik edilmiştir. 

Memlekette 

Kırklarelinde 
Komünistler 

Üç kişi maznunen 
tevkif edildilt r 

Komüııİıtliğe ait bazı fikirleri 
mnbtevi beyannameler nqri ve pro
paganda ic:ruı gibi battketlcrden 
maznun olmak üzere Kırtdmrelinde 
mukim malıiniıt Faik uıta ile zabıt 
katibi Ceftt ve Edime Ziraat Bal\· 
kaaı memurlarıncluı Ramiz efencliler 
ıreçen hafta için de tevkif ediJmiılcr 
dir. Bunların tevlı:iflcrine ıebep Man 
dıra ve AlpuUuda bulunan bur be
yannamelerin aynmın makiniat Faik 
efenclinİD zalntaca taharri edilen e
Yinde de bulunmut olmuıdD". Bu 
IDffele hakkında iki haftadan beri 
ııabıta tarafından takibat 're talıkika 
ta devam olunmakta idi. 

Mnkullara ait evrak cloeya ya
landa ııit olcluiu mahkemeye verile. 
cektir. 

Bitliste menenjit 

}Jpt1nlar Clıapei'de 

ŞANCHA Y, 3 A.A. - Japon 
halıri'!'e lotaııb Chapei'i itıral edivor 
lar. Ve mezkm- tchrin ldarei mülki
veıinin tanzimile mqgul bulunuyor 
lar. 

Bir taraftan ileri hareketi 

ŞANGHA Y, 3 A.A. - Japon 
karargilumıı bir tebliğine nazaran 
Japonlar Kiang Wan'ın dört mil gar
bmda kain Tazang ıehrini tamamen 
işgal eylemi,lerdir. 

Çin iler ricat ediyorlar 
ŞANGHA Y, 3 A.A. - Reuter 

Ajansı bildiriyor: 19 uncu Çin ordu
ıu Sanzuy'a doğn& geri çdblmekte
clir. 

LONDRA, 3 A~'· - Changbai'
clan Reutcr ajansına bildiriliyor: Je.. 
neral Sbimomoto'ınm kumandası a-1 
bndaki muhtelit liva, •aat 8 de Man 
zianıı'ı iııral etmiıtir. 

Çin !uta.atı, Tchen-Zou'u tahli:re 
etmiıtiT. 

Nasıl ricııt dfiler? 
MOSKOVA, 3 A.A. - Tas A

jamı bildiriyor: Şanııhaydan bildi
rildiğine ııöre Japon kıtaahnm her 
türlü fenni vesaiti aakcriyeyi istinıal 
ederek yaptıklan fiddetli hücumlara 
rafmen Çinliler bütün mevzilerini 
muhafaza etmitlerdir. Ancak 12 bin 
kitiden mlirekbp yeni lutaabn w
rudundan oonracbr ki Japonlar Çin 
mukaveonetini lum.ia mnaffak ol
muılarclır. Çin kıtaatı k-1i inti
zamla ric'at ediyorlar • .lapoa ta)')'a
releri Şanıhay • Nanı.in demiıyolu. 
nu ve Sapei-Taoak Kontin Nianaen 

ba,,.Jiaile 19 uncu Kanton orduııa 
erkim harbi1eainin lusrargihı olan 
T chetchou mevkiini bombalamakta 
devam ediyorlar. Şanırhay'da miint• 
ıir Çin matbuab Şana bay' da cere
:J•n eden mütareke müzakcratınm 
ve sullıculann Cemiyeti akvamclaki 
1eni faali)'etlcrinin Japonya'nua git
tikçe arttın tecaTiizlı:irlıldarmı ört
tnelı: için yapddJims •• Japon top. 
sulanmn mütemacli1en atet albncla 
bulundukları Şapei ebaliai ııüllelcr
den kurtulmak için imtiyazb mınta
kaya iltica etmek istedilıleri zaman 
A vrupa'h kıtaat tarafmdan inerleri
ne alq edilmek suretiJe - olllJ>o 
duklaruu yıw,.....lar. 

Muailı:IU ko • 
medi. 

111111111111111 

111111111 

Oslriiclarda Altıncı Jcnı Memur-! ·PAMUK VE NEBATI 
lujıından: y AGLAR SANA Yit r.lRK 

Beıtekirı : Ha
lan Ferit. 
Nakili 1 ı. Oa • 
lip. 

Ni§Bntatmda Haci Emin efendi ANONiM şbuu:Tt 
Sokağında 48 • 2 No Ziya Bey apar hl• ? _. ilin 

1111011 
tıınanın bqinci katinda mukim iken ---•-aranına 
elyevm lkametgün meçhul mutcvef- Ticaret kanununun 36 ıncı ve eaa• 

Fiyatlarda ııam yoktur. 
Valı:ında: KAFATASI, 

TASI. KAFATASI. 

fa Firdes Hanım vercseainden Atif mukavelenamesinin 47 inci madde

KAFA-

-
Bey ve yine mahaUi mczkftrda Şem
settin Ziya Bey mahdumu Mahmut 
Bey ve Şişlide Mayitap ookağmda 

44 No İbrahim itri apartımarunda 

mutcveffa Feridun Bey zevcesi Na
zime Hanıma: 

leri ablıaırunıa tevfikan Pamuk w 
Nebati yağlar Sanayii Türk Ano• 
nim Şirketinin Hisse<laran heyeti 
ıımumiyeai mevaddı atiyenin müza. 
keresi zımnında işbu Martın 23 ün· 
cü Çar,ıımlıa günü saat l1 de Şir
krtin Galatada Bahtiyar Hanında 

Çarşamba tiiniiniin ""1cogii 
CHANCHAI, 3 A.A. - Çin Ju. 

taatmm Chanııbai' dan çekilmesi ha
reketi, dün oabalı saat 2 ele batla
mıfbr. 

RKŞl'l' RİZA TİYATROSU 
Bueün gündüz saat 15 te 

SERSERİ 

"iyes 4 perde 
Nakledea: MUHTAR Bey 

Akşam saat 21,30 da 

lduteveffa Hiristaki Nikolaydla kain merkezinde sureti adiyede ak
veresesi mahdumu Nikolaki ve Jwı ti içtima& davet olunur: 

Tch .... -Kai-Clıek'in 88 inei fırka 
sınm Liou-Ho'"' çıkanlımı olan Ja
pon kuvvetlerinin tazyiki altında 
ric'at etmİf olmumın 19 nncu ordu
nun umumi ınrette rical etmeaina 
lıaiı olmut oldujuna dair olan ilk 
raporlar, bu ricat hal'cketinde izah 
edecek 1eııine hal cleğıldiT, Chanıı· 
hai' ılalıi kunetlerin bqlnımandanr 
olan jencral Tau"'m Çin kuvvetleri
ne umumi tahliye emri •ermİt oldu
jıı zannolunmakta -.e Çin lotaab İD· 
tizam clalıilincle tahliyeye devam ey
lemektedir. 

Japon kıtaatı, 6 kilometre ara i
le Çin'lileri talcip etmekte iseler de 
ateı etmemektedirler. 

Bu ricatin Çin lotaatımn 1orgun 
luiuna mı yolUa mevzii bir itilafa 
ım haınledilmeıi lizım ıreleceği bu
ıuıuncla tereddüt edilmelrteclir. 

Dün Çin kıtaahnı matlup etmi, ı 
olan Japon takviye kıtaatımn V oo
ıung'un timalinde kain Liou-Ho' ela 
karaya çıkanlmUı birinci ıekli W.- ı 
lu cloiru göotermektedir, maamafib 
ikinei ı•kli izah ta yabana ablamaz, 
çünkü dün Of&ID amiral Kelley'in 

TAŞ PARÇASI - KILIBI1C 
Yarın alqanı: DEMiRHANE MÜ· 
DORU. -ECONOMOU OPERET HEYETi 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Bugün biriru:i matine saat 14,30 da 
SULAMİTİS 

İkinci matine eaat 18 de 
GYNEKES, GYNEKES 

Aqam auvare uat 21,30 da 
HOROS TİS TİHİS 

Yarın akşam büyük gala o.tarak 
TA s BOUBOUKİA 

KADIKÖY_'
Süreyya •ineması 
Mevsimin en yilkıek 

filmi olan 

Beyaz gölge 
Rapel Torrel tarafından 

Marya Hanımın bihasebil veraııe 

mulga mahkemci asliye bqinci hu
kuk dairesmden istih8ilr edilip mev· 
kil icraya vazedilen 10 mart 341 ta
rihli ve 158 N o h ilam mucibince 
müverriainiz muteveffiye Firdes Ha· 
nıınıl\ bili ve hayabnda müddeilerin 
müverrisi Hiristaki efendiye bir lrita 
dayin senedile istikraz eyledikleri 
1500 Türk lirası mukabilinde Bü
yükadada Bı<yükada camii mahalle
sinde atik Yeni Baça Çakir Cedit 
Çakir çıkması sokağında atik 12 ce
dit 44 • 1 No 1ı maa müıteLit köş
kün beybilveıa suretile dayin uhdc
ıine ferağ t~lemiş olduğıından alaca 
ği olan bin beş yüz liranı!\ mürriai· 
niz Firdes Hanım terekesinden ol-
mak üzere maa faiz ve mesarif tahai-
!ine karar wrilıniş ve mczlciir iliim 

üzerine tarafınıza tebliği ica beden 
ihbarname ikametgahıruzın meçhuli
yetine bioaen tebliğ edilcmemi§ ol
duğundan ilanen tebliğat icrasına 

karar verilmiştir, tarihi ilandan iti
baren bir malı zarfında 341 - 5099 

teıebbüsü üzerine Kent zırhbımda No dosya ile daireye müracaatla ka-
hir konferanı aktedilmiıtir. · • .. .. • .. f nunen şayani kabul itırazmız var ise 

Bu konferansın bir itilafa müncer Zayı - Haydarpaş.a .Gumrugun- dcrme=n etmcdig"iniz taktirde hük-
olduğu aöylerunektedir, bu itilafna- d 2• 0 1931 t hl l 52992 ' -en ,,_..,__ an 1 ve m" illi bil · f d · · 
me ahkimı mucibince Çin kıtaah No. lı 277 lira 68 kuruşluk bir kıt'a u mı nza ın az an ımtına et-
pmalde K.ian-San'a ve cenupta Fran miş addolunarak muamelei kanuniye 
ıız mıntakasma 1 kilometre mesafe- gümrük makbuzunu zayi eyledik. ifasına tevessül edileceği malum ve 
de bulunan Sin Tchia--'a '--dar çe- Yenisini çıkaracag· ımdan e.ıkisinin · .,.. ,.. l inci ihbarname tebliği makamına 
kilecektir. hükmü olmadığı ilan olunur. kaim olmak üzere ilal\ olunur. 

Çinlilerin dün sabah Hang-Cbow 
a ,imendiferle ve bomba atmaksızın Anado.lu Çimentoları T. A. Ş. na-
tıılcip eden Japon tayyarelerinin ne- mına İHSAN RASİM ve ŞERİKİ 
:ıareti albnda Lan"hona tcr•neoi TİCARET İŞLERİ 
malzeme.ini nakletmeleri, bu ıabah 1--------------ı MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

UMUM 

saat 3 de Zan-Zianıı umumi kararg& 
hınm Çin jandarma te9kilibnın he
men fesheclil~ emrini vermesi 
Çinlaerin çekilmninin bir itilü ne
ticesi oldujııııa dair olan fikri takvi
ye etmektedir. 

Kent zırhlı•mda husule ıelmit 
olan itilafın. clifer hiçbir taahhüdü 
ihtiva etmedi~ ve Chanııbai mesele
•in:n ı.~m vazifaini diplomatlara ter 
k..tm•kte bulundufu rivayet edil
mektedir. 

Rus - Japon miinasebah 
MOSKOVA, 3 A.A. -Tas Ajan 

11 bildiriyor: B.,.az Ruılar .Şıorki 
Çin !İmendifcrleri binası önünde ye
niden hasmene nümayiflcrde bulun. 
matlardır, Nİima)'ifÇİ)er -md.ın 
Sovyet tabauı alaybincle tehdit -
leri ifitilmekte idi. H...W.- ve 
Rew1a iımile Japon ııazet"9i beyu 
Ruı miiltefileri murahbularmın Ja
pon lıonooloıhaMsi lı:itilıi !arııfından 
kabul edildiklerini yaunıılı:tadır. 

Osküdarcla lstanbul Altıncı icra Türkiyede Yangın, Hayat, Nakli-
Memurluğundan: t .,,. • . · · 1 a.. -~ 1 ·ya , .n.=a 111g0l'ta ış er..., .-ışınak 

Nip.rıta'lffida Hacı Emin Efendi .. • . 
lı:a • d 48 2 N z· B ıızere kan um hiıkümler dai..,sinde 

IO gnı an • o ıya ey apar 
tımanmda beginci katında mukim i- tescil edilerek bugün faaliyet halin 
ken elyevm iko.metgihı meçhul mü· d~ bulun~n A~adohı Anoo.'.111 Türk 
tevcffa Firdeva Hanım veresesi!\· Sıgorta şırkcti bu kere muracaatla 
den Abf Bey ve gene mahalli mcz- İstanbulda açacağı acentalığa şirket 
ldlrda Şemsettin Ziya Bey m:ıhdumu n~ma. Yangın, Hayat, Kaza Si.gDl'
Mahmut Bey ve ılitlide Mahtap ııo- ta ışlerlle meşgul olmak ve hu ı~r 
kağnıda 44 No. Jo İbrahim İtri apar den doğacak davalarda bütün mah
tımanında müteveffa Feridun Bey keınelerde müddd müddeaaleyh ve 
zevcesi Nazıme Hanıma üçün.eli şahıs sıfatlarilc hazır bulun 

Müteveffa Hrriıtalı:i Nikoladia ve- mak ilzere 1stanbulrla Esnaf Ban
lıaaıru tayin eylediğini bildirmiş
tir. Keyfiyet sigorta şirlııetlerinin 
teftiş ve murakabe..;. halıclı111dak.i 25 
Haziran 927 tıırihli kanunım hüküm 

1 - Meelisi İdare ve murakıp ra
porlannm isrimaı, 

2 - 1931 sell6i hes l>a tımn 'tasdi
ki, mczkftr eene netaicine dair Mec
lisi İdarenin teklifi hal:kmda itti
hazı karar ve Meeılisi İdar< azası· 
nın tebriyei =imm.eti, 

3 - IMeelisi İdarenin tecdidi, 
4 - Meclisi İdatt}'<' ita oLıınacak 

hakkı huzur miktarı . ın tayini, 
5 - 1932 """"8i için bir murakıp 

tayini ve ücretiınin tt-8biti, manii 
tak~irinde icrayı v:ızik.eylemek ü
zere biı ihtiyat mural..ıbın t:ıyini. 

6 - Gerek ~ahsen ken<li namları
na ve gerek sair şi·kct!crin Mecli
si İdare azasr yahut mudürü aıfatilc 
şirketle akti muame k hususunda 
Meclisi !dar~ azaların~ müsaade i-
tası. 

Esat mukavelename~ınhı. 52 inci 
maddesine tevfikan lhkal 50 hisse· 
ye malik olup içtimada bilasa!e ve
ya bilvekalc hazır bıı.lu~mağı arzu 
eden hissedaran Ticaret kanununun 
37 inci maddesi mucibince maiik ol
dukları sen~datı 'çtim..ı günüı den 
liiaka1 bir hafta evvel Galatatla Şi•· 
ketin mer~zi idaresine tevdi eyi -
meleri lazım gelir. 

Hissedarandan ber biri hieacdaran 
heyeti umumiyesine dahil diğer bir 
zatı tevkil edebilir. Hisse .,,ncdatı
nın tevdi olunduğuna dair müessc· 
satı maliye tarafındrn muta vesika 
Jar içtimaı umumide hazır bulun· 
mak üzere mevdu .. hisse 6Cnedatı 
gibi kabul olunur. 

Jl.U,clisi İdare 

0.ı.üclarda ııtanbul Albncı icra 
Memurluğundan: 

Nişantaşmda Haci Eınin efendi 
sokağında 48 - 2 No. lı Ziya Bey a
partnnanının lx-şinci kabnda mukim 
iken clyevm ikametgahı meçhul m\l,. 
tcveffa Firdts Haıum veresesinden 
Atif Bey ve yine mahalli mezkiırda 
Şemsettin Ziya Bey mahdumu Mah 
mut Bey ve Şişlide Maytap sokağın
da 44 No. İbrahim itri apartnnanın· 
da muteveffa Feridun Bey zc vcesi 
Nazima Hanıma. 

Mutcvcffa Hiristaki Nikolaydis 
veresesinden mahdumu Nikolaki ve 
kızı Marya Hanımm bihasebil vcra
ae mulga mahkcmei asliye beşinci 

Bitlnte de menenjit haıtalığ1DJn 
baıladığı gelen haberlerden anlqd. 
maktadır. Oç ev kardon altım alın
dılı gibi, sıhhi tedbirlere de tn
ıül edilmittir. 

Mahkemelerde lstanbal Birinci li14s M"murla· 
ğundan: Bir müflis şirkete ait Tri
kotaj ve yazı mak:inaları tchri ha
lin 10 uneu pel'Jcmbc gilnft öğleden 
sonra Sandal Bede&teninde meut 

hukuk daireainden istihsal eylediği . ' 
10 mayıs 341 tarih ve 155 No lı ı· 
!im mucibince müverriııl.':ıiz mutevcf 
fiye Firdes Hanmun milddcil<rin mü 
vcrrisi Hiristaki efendiye bir kita 
mudayel\c senedilc istı'kraz eyledij\i 
2500 Türk lirası mukabilinde büyük 

Dört kişi enkaz 
a1tında öldü 

f.lüizde" bir .... ı meufecle Mü
rüdü köyünün ÇırçD" m•h•Heıinde 
ııeee bir .... ydolmı.. ilci kadmla iki 
çocuk enlıaz altında ezilip öhıriİ!tiir. 

Bir mektep müdürü 
takdir edildi 

1 zmirde geçenlerde kız liaesinde 
lıir cioa1et olmut. mektep ba~
lerinden bir ır~. mektebin ııcee 
bekçisi bir kadını btçakla feci bir ıu
rette öldünnüttiir. Hiclioe, talebe ve 
muallimler )'attıktan ooma olm"f!U. 
Öldürülen kaclmm fer1aduıı ilk iti
den !itenin ikinci müdürü Rebia Ha
nımdı. Rebia Hamın yatafından fD"
byarak feryadm geldiği tanffa koı
mUf, öldürülen kadının lııanlı ceoedi 
ile kar§daımııtır. K.atil de elinde ı... 
çak olduğu bıtl ılc eeaeclin batında 
duruyordu. 

Rebia Hanım büyük bir itidal we 
sükunetle hareket ederek hi.cliseyi 
talebeye itittinnemeğe nw,,.ffak ol
duğu gibi, ittihaz ettiği tedabir saye 
aincle katili de o anda polislere ya
kalattımıı1tır. 

Maarif Vekaleti Rebia Hanımın 
bu baditede göıtercliği itidal ve iyi 
idareyi oon derece beğenmi4 ve ken
diıini bir tıılulinıame ile taltif elmİf 
tir. Rebia Hanımefendiyi tebrik ede
riz. 

Klraltk sinema 
İzmiroe Birinci kordonda kilin 

maruf "Saı.rya., llİttma&ı kiralık

tır. Arzıı edmlttin latanııuı Beyoğ· 
lu posta lıurusu No 2092 ıııllncaat· 
lan 

Sırp parasını taklit 
eden 50 kişi tutuldu 

Adliyede isticvap altına alındı 
Sırp paraıını taklit eden ve 

piyasaya ıüren 50 kiti yakalan 
aııt, adliyeye tevdi edilmiıtir. 
Miidcleiuaıamilik tarafından ia. 
tintak hlkimine veril- bu elli 
maznun iıticvap edilmektedir
ler. Tahkikata iıtintak bikimli 
ii tarafından devam edilmekte 
clir. 

Yangın da kast olduğu 
anlaşılıyor 

Dünkü nüshamızda Mahmut 
pqada 3 Şubat akşamı zuhur 
eden yangından ve bu yangının 
kulen yapılmıı olması ihtima
line mebni müddeiumumilik ta 
rafından tahkikat yapıldığın
dan bahsetmiştik. Yapılan tah. 
kikat neticesinde bu yangının 
kaıten ika edildiği anlaşılmıı 
ve mağaza müıteciri lırail E
fendiyle ve adamı olan laak Ef. 
tevkif edilmitlerdir. Tahkikat 
henüz bitmemittir, devam et
mektedir. 

Nipntaşı c1nayeti 
Bundan bir müddet evvel Ni 

pntafıııda Cabi caddesinde Mu 

harremi öldürmekle ve Necati. 
yi öldürmek kutile yaralamak 
tan maznun )brahim oilu Ha
aanla Salih oğlu Habibin muha 
kenıelerine dün aiırceza mahke 
-inde devam. edilmittir. Dün 
kü celıede bidiıeyi itiden bazı 
ıahitler diıılenmiı, vak'ayı gö
ren iki şahidin de celbi için mu 
hakeme batkı güne bırakılm1t
tır. 

Esrar kaçakçıları 
Esrar kaçakçılığı yapmak. 

lan maznun Cevdet ve Niko. 
nun muhakemeleri dün ağırce
za mahkemeıinde intaç edilmiş 
tir. Muhakeme neticesinde Cev 
det iki ay bir gün hapse, Niko 
da 7 ay hapse mahkum olmuı
tur. 

Genç katilin cczas1 
928 senesi teırinievvelinde 

Mediha Hanım isminde 15 ya
tında bir kızı öldüren mektep 
talebesi Tevfik Fikret Efendi. 
nin mahklımiyeti temyiz mah. 
kcmeai tarafındn,n ı:nkzedilmiş. 
ti. YenidEn c 

adada Büyükada c.amii mahallesinde 
atik Yeni bahçe Çalrir cedit Servili 

-------------· l IOkağında atik 1 ~ cedit 1-3 )lo 1ı 
Emniyet Sandığı Müdürlüğün

d~n: 

Siilcymaniye Ayııe Kadın MahaJ. 
Hamam aokak No. 12 de ikamet e· 
den Baytar Kaymakamı Nimet Bey 
21 K. Sani 931 tarihi-nde çocukları 
Mua!ü, Süheyla Hanımlar ve Cez
mi B. namına sandığımıza bıraktığı 
pan için verile!\ 16659 - 16660 -
l 6661 numaralı bonolarını lı:aybetti

ğini söylemiştir. YenHri verileceğin
den eski bonoların hükmü olmayaca 
ğı ilan olunur. 

lstanbuJ Üçüncü icra Memurlu
fundan: Mahem ve furuhtu _,. 
laıner bulunan uzUG çarşı bqnıda 

İktisadı Mim saraeiye falırilaıemda 
çanta bavul ve sairenin 8-3 932 ta 
rihine miltıadi.f Salı günli aut on· 
dan rtibarro satı.lacağmdan taltp o-

maa mii§temirat hanenin beybi)veı. 
suretile dayin uhdesine ferağ edil· 
mi§ ve işbu dcyinin tediye•ine ke
fil olduğunm mezlıür 2500 liranı .. 
müverriainiz Firdea Harum tereke
sinden olmak üzere ma faiı ve mes· 
rif tahsiline karar werilmİ§ .e mez
kilriüm icraya vazedilerek tarafını· 
za tebliği icap edip ihbarname ilıa· 
metgahınızm meçlıuliyetinc binaen 
tebliğ edilememiş ve iU!nen tebligat 
icrasına karar verilmitlir. Tarihi i· 
Lindan itibaren bir mah zarfmd~ 
341 • 5097 No dosya ile daireye bil· 
müıacaat kanunen şayanı kabul bir 
itiralmız var ise dermeyan ctmedigı 
niz taktirde hükmü ilimi bilriza in
fudan imtina ctmit addolunaralı: 
muamclei kanuniyeye teveııauJ edile 
ceği malllın ve birinci ihbarname teb 
liğ makamına kaim olmak üaere ilan 
olunur. 

lanlann mahallinde memuruna mü- ı --------------
racaatları iJan olttnıır. 

lstanbuJ ikinci lills Jlemurlu· 
!!!!!!!!!!!!!!!lm!!!!!!!!!I!!!!!------•\ ğundan: Müflis Hatapkapılı evJit· 

Kadıköy 1 cra Daittsı'nden: Bir 
borçtan do.layı mahcuz olan km.sel 
perde çini soba ve saire 14-3--932 
tarihine mllaa.dif Pazartesi gi''1ü sa
at 13 ten 16 ya kadar E<enköy çarşı 
yerin.de satıJacağından talip olanla
rın tell.iliye ve ihale pu.I bcd.U ri 
müııtedsine ait olmalı üzere orııdlı 

bulunauk memı.ra nıüraca.ıtlln İ· 

hakeme neticesinde evvelce 15 
aeneye mahkiim olan Tevfik 
Fikret Efendinin cezacı altı se
ne aekiz aya indirilmittir. 5000 
lira tazminat itnı klU'a11 Kema 
~ 

tarı firketine ait biri büyük biri kil 
çük iki kasa 10 Mart 932 ,parfembe 
günü saat 10 da asma altında 18-20 
No. da ve gözlükler ve kopya maki
na51 :ırat 14 te Sandal Bedesteninde 

\ 



• 
t.ıJLLIYE'f CUMA 4 MART 1932 1 

Kansızhk, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar, 
verem hastallklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan 

çocuklara, genç ve lhtiyarrara HASAN SU RUBU .. 
Emniyet Sandığı Emlak Müzay~desi 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNA '!'iN CiNS VE 

NEV'lLE MEVKi VE 
MÜŞTEMiLATI 

ı:ı 
:ı 

§ ·a - . 
~-

a:ı 

Tül~n in~isarı umumi mD~irlilin~en: 
ı - Şartnamesi dairesinde (500) kilo soda, (1000) kilo 

Arap sabunu; 22-2-932 pazartesi saat 10,30. 
2 _ Muhtelif şekil ve eb'atta (200) metre kalbur teli; 3-3-

932 perşembe saat 10,30. 
3 - Tütün sandıklarına mahsus muşamba imali için nümu

ne ve şartnamesine tevfikan (7000) yarıda beyaz yağlı kana-

5882 7411 Beşiktaşta Meşrutiyet mahallesinde Cabi soka- viçe pazarlıkla satın almacaktrr. 5-3-932 oomartesi saat 10,30. , 
ğında eski 20 mükerrer ve yeni 32 numaralr ve iıki Taliphınn yukarıda gösterilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 
yüz doksan arşın arsa üzerinde kagir dört katta on teminat akçelerini hamilen Galatada Mubayaa 1comisyormna 

beş oda dört sofa camekaruı daraça üç kiler iki taş _m_ünıc __ aa_tıarı __ ._<.;..s_46..;) _____ -=:-----------
hk üç meııdivon altı iki ·banyo çamaşırlık bir mı.ıt- Istanbul Deniz Ticaret 
fak harici menner antre (harice bir methali vaııdr 

AH! AMAM! (ABUK! 
••• DiZiM 1 BiR ALKOK TAKISI 

A-.. ! - -ft... • btft..,_ ...._ ~ ı&.rlı. .... i. kta&nftlf 
............ Ço•tlll•W--...~..--..UAftlM,...._. 
.. ....,_ ...a. ......... ,........ ..... .._ --.u- .... 
"_..,.. ta•fıf ...._._ ...... tıi .-. a. ...ır ••••kkaı 4-tl. 
.................................. ~ ... irfi ...... 

SANCI GE(Tİ 
OH, NE RAHATLllC 

Yeni, Delikli,"ALLCOCK"YAKISI 
Tl .. lye U•-1 Acenıeı.n • 
~. la A. IAKER LtcL 

lharıci antrenin üstü y.ukarıya kadar çıkma ve çrk- Müdürlüg" ünden: 
ımalarm birer tarafı balıkıon:dur) bir kuyu ve yüz 
yetmiş sekiz arşın bahçeyi havi lbi.ı: hanenin tam~- Müdiriyetimizce. mübayaa edilecek 20-30 ton benzin kap.ah 

İITA-l .............. ·-· SANCIYI İZALE EDER 

mı. Neriman H. tarafından bilvekate Adnan Hı/ zarf usulile miinaka•aya konmuştur, 
mi Bey. Şartnameye tevfikan vecmek istiyenlerin yevmü müna!lmsa 

l 708 
7
543 Kadırgada Şehsuvar mahallesin.de Cinci meydanı olan 15 Mart 932 salı günü saat 15 te yWıde 7,5 tcmHıat ~ 

sokağında eski 2 mükerrer 2 mükerrer 2 mükerrer lerile birlikte komiısyona ve şartnameyi almak iizcre h« gün 
ve yeni 36, 38 numaralı fki yüz arşın arsa üzerinde Müdiriyet İdare Şubesine miiracaetlan (üçüncü) dda olarak 
bir katı kagir iki katı ahşap olmak üzeı:ıc dokuz o- itan olunur. (636) 
da dört sofa bir taş antre iki taşlık bir mutfıı.k laı
yu, odun ve kömÜrlük, iki şahniş ve yinni ~m ar: 
sa üzerinde bir hamam ve 137 arşın ıbahçeyı havı 
ilci bölüklü bir hanenin tamamı. Şükrü B. ile Fat• 

ma Zekiye ve Aliye Ayşe H. lat. 
1440 7854 Beşiktaşta Ci:hanmııına mahallesinde eSki Beşik

taş caddesi ve yeni Çırağan sdkağınıda .. esk~ 7, 9, ~1 
'Ve yeni 16, 18 numaralı 144 arşın arsa uzerıııde ok~· 
gir dört katta 8 oda 3 sofa bir mutfak bir antre bı~ 
çini taşlık bir daraça ve yüz on altı arşın ~ahçeyı 
ve alunda dükkanı havi tamire m11htaç bır hane
nin tamamı. (bir lkuyu vardrr) Evdekimos El. 

11273 !908 Galatada Kemankeş Kara Mustıafa Paşa mahalle
_.:nde Kaıra Mustafa Paşa ve Kıl~ Ali Paşa ~~e
sinde eski 87, 89, 91, 16 ila 26 ve yeni 119, 1 ili~· 
121, 121-1 2, 22, 24, 26, numaralı sekiz .~z !,eu:ıış 
üç arşın arsa üzerinde kcgir ile~ ~tta i<kı ~ükkanı 

b d "'-kanlarm üstünde geztntıı. mahallı altı o-
ve u ""' ek3nlı 
da (odanın birinin içinde aynca ahşap cam. 
bölme wrdrr) (odaların üçü çatı odasıdır) bır av-
lu bir yazıhane bir musluk mahalli ~tı altı ~a~vC: 
nizli saçla örtülmüştür. Diğer merdıvenl~r ikincı 
kata çıkıldıkta dülcltfuılanll. üstüne müsadif mahal 

bi "- olan büyük bir salon camlı çatı altı bu r ... apısı . . İk. 

salonun üstüne müsadif olup koliler varıdU:· 1 

Tül~n in~isarı umumi mO~irlilin~en: 
,; Görülen lüzuma binaen: 

ı. - (40,000) klo Yerli nebati <kolanın mUbayaası 7-3-932 
pazartesi; 

2. - Habbe halinde (1000) kilo SULfür dö Potasyom ile 
(500) kilo Eter Sülfürik, (50) kilo hamızt ,kibrit, (30) kilo ha
mIZI Tartar, (5) 4cil.o Peridrol ve (200) lkilo Nitrat dö Sudun 
mübayaası da 10-3-932 Perşembe günlerine talik olurımuş

tu:r. (566) 

Istanbul Evkaf müdiriyetinden: 
Hademei hayratm Şubat 932 vazifeleri atideki tarihleme 

hizaıarındaki numaralar mucibince tediye edileceğinden c:sha
bı vezaifin numaralarına ıı;öre şubelerine müracaatları ilan olu
nur. (834) 
Numarası 

1-25 
26-50 
51-75 
76-100 

101-12, 
126-lSe 
151-175 
176-200 

Tarihi 
6 Mart 93? 
7 ,, 
8 .. 
9 

10 .. 
12 

" 
13 " 
14 ,. 

201-230 15 " 
231- ve miitebaki nwnaralar 16 Mart 932 

yüz altmış arşın arsa üzerinde iki bımıdan ibaret 
olup birinci kısmı dört düldain haliııde dohna :_e 
tamire muhtaç oda şeklindedir. Diğer kısım uç 
dü1dtan halindedir. Bu ıkııımı da dolma ve elyewn 
zıemiııt çimento bir garaj ılıalinde kull~- :----mııııımı!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l ____ !!ml __ lll!!I __ _ 

dır. Ve yüz ddksan bir arşın arısayı havı eski 87, tamamı. (Acıka taraftaki odalu içiçedir) Mehmet r 
89 91 16 26 ve yeni 119, lZl, 121-1 2, 22, 24, 26, Kenıa/ettia Bey 
~~la :mıra:k!kam han ve ddki!kinin ~ 100 0224 Eyip'te Topçular mahallesinde Uluyol c:addesin- ı 
hisse itibarile beşer bisseısL Ayşe Pırlanta, Emı- de eski 91 mı.ık ve yeni 17 numaralı )l'Ü.zotuz UJın j 
ne Nimet Melek Neriman Hammla.rla Mustafa Ad arsa üzerinde wmin btı kigir diğerleri ahşap ol· I 
nan ve Ali Rubi Beylerle bitvekale Andonya El. ımık üzere iki katta 2'CDlin katında üç oda mutfak 1 

. taşlık orta katta (esas methal bu !kattadır) dört 
ıoo T/15 v .A.ı..~.;:~Ae ... aıacıbaşı mahallesinde .eski çamur 1 

ı~u og"lur v~e "'"";-..yaverag·a 5_1,~.;.,,·da eski ı, 1 ~ y.e.- ıoda bir sofa bir sofa üat katta bic çatı altı gen.it 
J -·- --· 900l ve dört çatı odaeı bir dönüm üç evlek 20 u-

rıi 35, 35 numaıralı iki yÜ% yimıi beş arşın arsa u- şuı bahçey ve bahçede bir kuyuyu hıwi bir köşkün 
&erinde yarını ık.atı '.kigir &i buçu~ katı: ~p ol- tamamı. Ayşe Fatma Servet ve Esma Macide 
mak üzıere üç katta on iki odaıküçük ve büyük beş. Hanımlarla lsmail Vehbi ve Mustafa As1nı Beyler 
ıtatı ıcxiası iki sofa üç ıbalkon üç nıethal l malta taş- 60ZO 6675 Tophanede sakabaşı mahallesinde eski •akabatı 
.... _ dıig-er b:~ -.lJk 2 lkııyu otUZ beş. arş.. ın .. arsa üze. . 3.,., ...,. " -,. tkıık ve y~ camii terli sdkağında harita ..,. ada ait~ 
rinde bir mutfak ve altı dönüm bın uç yuz ar- aumara1ı mevkiinde eski 13 ve yeni 20 numaralı 
şm bahçeyi ilıavi bir hanenin umamı. Ali Nihat yüz kıric yedi arşın arsa üzıerinıde ika.gir bet ıkatta 
Abdullah Adnan Beylerle Dü~ser ~: 1 ve bet daireden ibaret olup ikiai ikişer ÜÇÜ dörder 

l~tıO - y eniköyde Panaiye mahallesinde dcoybaşı cadde- oda bircır sofa birCl" mutfak '\.OC üst katta büyük da· 
cinde eski 55 ve yeni 49 nuınaralı ÜÇ yüz yetmiş raça etraft duvarlı (~ 8IJYU ve lcılctriK tıertİ· 
beş arşın ansa Wıerinde ikigir dahili ~ ~ç kat- batı vardır.) Bodrum lkatmda beş kömürlük çama. 
te sahil.hanenin bahçe etrafı bir metre ırtıfamda şrrlık hala her dairede birer hali Ye iki tarafa bi· 
duvarla muhat olup üzeri demir pıuıınaklıdır. Bah· ırer çfkma sabit kazan bir mozayik tekne ve beşin-
çe demir çaıkıl taş döşelidir. Yalnız bahçe tıı.rafm- çi ıkatta daireleı:ıc taksim oJmek üzere su deposu 
dan mermer merdivenle çııkılır haricen bic menner birinci katta bir kapıcı odasmı nsvi bağdat apar-

SATiE 
Tesisat ve elektrik aletleri 

VERESiYE 
lstanbul Hava miıfrczesı kumandanıığından: 

Yeşilköy Hava müfrezesi birrasmın tamiri için talip olttırlr
larm 3 Mart 932 tarihinde ibalosi icra kılmacağı ilin edihni.ş 
ise de yevmi mezkQrda talip zuhitt etmediğinden yevmi ihale 10 
Mart 932 perşembe günü saat ı ı de t.ekaıriir ettirilmiştir. Talip 
olacakların Yeşilköy'de i\rQnisyona miliacaatlan. (827) 

Edirne Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

ı - Mektep bimsı dahilinde yapaacak telvinat ve bazı ta· 
mirat "5187" lira (70) kuruş bedeli keşfi tnerine '4-l-932 ta
rihinden iti>aren kapah zarf usulile ve 20 ıüıı müddetle m\4la
kaııaya laonulmU§tur. 

2 - Taliplerin diplomalı bir mimar veya mühendisle işe 
bqlımılan §Arttır. 

GRİPE KARŞI 

En lcuz ila~ 
MARTEL Konyağıdır 
(Üç yıldızh ve yahut 

v.s.o.r) 

Ecnebi memleketlere 
ı;den tüccar ve 

seyyahlara 

lanta toınıner~iJall 
lTALYANA 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyah:a cek-

leri) satar , 
Liret, frank, İngiliz lirası 

~eya doları frank olarak sa 
:ılan bu çekler sayesinde ne
-eye gitseniz paranızı kema
li emniyetle taşır ve her za
nan isterseniz dünyanın her 
arafında, şehirde, otellerde. 
r.ıpurlarda trenlerde bu çek
' eri en küçük tediyat içiı:ı 
ıakit makamında kolaylıkla 
'.stimal edebilirsiniz. Travel
lers çeılı:leri hakiki sahibin
ieo başka kimsenin kulla
ıamayacağı '..ıir şekilde ter
:ip ve ihtas edilmiştir. 

tlçünca icra Memurluğundan : 
Bir borcun temini için Nur~
niye caddesinde Vezir hanmda mah 

t euz ve pattya çevrilmesi mukaner 
lnrqıdöşin •rma ve mMUra maki
naaı 7-3-932 tarihinde mahallinde 
sut doru buçuktan on buçuğa ka
dar atıı.caktır. T.ıiplerin mahal
linde memuruna milracaatları ilan 
olunur. 

a uncu ~ o,orau 
Hini arı 

Askeri ihtiyaç için 80 kara
vana almacaktır. İhalesi 26 -
3-932 cumartesi günü saat 15 
tıe ıkomisyonln'lluzda yapılacak 
trr. Taliplerin şartnamcaini al
mak ve nümııncsini görmek ü
ze.re her gün ve aleni münaka
usma iştirak edccelderin de 
yevmi muayyenirtde komisyo
numuıa müracaatları. 

(108) (828) 

koridor iki oda bir ıhali odanın birinde menner tımaru namile maruf ıbr apartımanın tamamı. 
koridor iki oda bir hala odanın birinde memıer Bedri Felek Hanım 
çeşme zemin katında ckoltuk ~~veni varıd1:° .. v-e 7N' ~1<10 Gala tada Kemankeş Kara Mustafa Paşa mahalLe-
lcoridordan camekaruı salona geçıll!'. Sofada ıtri o- sinde karantina sakağında eski 8 y«1İ 11 numaralı: 
da olıJP meımer merdivenle bir antreye _inilir bu kıriı: arşın arsa üzerinde zeminli kısmı ve lk111k altı 
.-ıtrenin çifte kanatlı demir kapıdan denıze met- mşın ara üzerinde bila zemin k:ıılmI olup kagir 

3 - İhale 24-3--932 ıpcqem.be günü saat 14 te Eıd~ Hü
kfunet dairesinde kıra edileceğin.den talipler-in teminat mdctu
bu v~ makft:ıuzl~.e birli~ ~omisyona ve şartnameyi gör
mek uzere de her gun mektep idaresine müracaatlan itan olu- 1 

nw. (824) 

Foto Ferit fbrahim 
1LİRADAN 

6 kart 1 ı.arton'.u 
postal 't'e fotograf 

Diğer fo:ograf ve boyalı 

100 

h r vardır. Gcinci kat camekfuılı bir salon üstünde dört katta altı oda ;;r şa.hanlık bir çini antre .bir 
a ı ~ b. kil -. 

dört oda banyo mahalli bir alafranga hal.. ır er mcırdiveıı altı ikiru:i ıkattan itibaren çtkma vaııdrr. 
Devlet Demıryolları idaresi ilinları 

·· ·· cü kat iki oda bir sofa biri büyük olınak üzere (Altında camiye ait hali vardır.) Bir hanenin ta-
~ lap zeınin kat üç oda bir mutfak mutfakta mamı. /ozel Elendi Kayseri Sıvaa hattı üzerinde bir köprünün mahalline çeıkil-
~ lı~ bir çeııme zemin ika.tın ılroridoru çi~~to dö: 950 8095 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde karga so- mesi hasebile 8-3-932 tarihinde Kayseri'daı Sıvas'a ve 9 - 1 

1
. mutfak tireste taşı döşeli taşlııkta ikı teknelı kağında e$1ti 4 ve yeni 6 numaralı altmış arşın arsa 3 - 932 tarihimle Sıvas'tan Kayseri'ye }'Oku troenlccinin seyrü-

iC :.t kazanlı çamaşırlık. Bir kiler .bir kömürlük bi· üzerinde hari(;CD. iki ve d3hilenlkigİr iki buçuk bt _ııeıf_er_e_ım_iyec_dklerl ___ u_ıın_ıol_un_:u_r_. __ <_sl_7_) _______ _ 

~ tavanları ,karton ·piyerli v~ rıakışbdır. K~l- ta üç oda iki sofa bir c;ı'fana bir çau .du mermer İdaremiz için pazarlııkla eatm ıaJmacak perçin çivisi, hamal 
hanlı bir hamam olup ııoğıiklugu mevcut zemın taşlic ufak malta taşından ara1ı:k ve sarnıç br •· a.ı6calığı, bezir yağı, beyu abun, bol, maden vi.dası, hamızı 
btındaki odanın birinde rıhtıma methal vardrr. !hanlık bir kömürlük ve ilaık arşın bahçede bir im- kibrit, dekistirin, bezli zımpıra kağıdı, Mat yağı, ıkükürt, oto-
Bahçe tarafında bir balkon etrafı demir parmaklı- yuyu havi bir hanenin tamamı. Mehmet L&tli B. jen için pirinç kaynak tel. ııilindir ve motıör yağı, zeytin yağı, 
dır, Bahçede yalaklı havuzYaııd~ ve bir su haznesi Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı: emvali geft yağı, vem!k, teneke levha, cilalı çini, •pt~e taşı ·kur-
~ dört yüz elli bir al'Şm bahçeyı ve yarım maaura gayri menkulenin icra ıkılman aleni müzayede neticesinde hiza- şun boru ve saire gibi (80) kalem ınuhteliRikins mıı.lz~enin 
1111yu havi bir sahilhanenin tamamı. Madam Al- larmda gösterilen ıbcdellerle mi.ıştcrileri üzorinde taıkaniir et- pazarlığı 7-3-32 tan1ıine müsadif pazartesi günü iaa ıkılma-

rosini. m;ş ise de ınezkGr bedeller haddi liyıkmda görülmediğinden caktır. Bu baptaki müfredat listc5 mağaza dahiline asılmı:ştrr. 
o864 Rumelihisarı Alitorlak mahallesinde Çeşme soıka- tekrar (On beş) gün müddetle ilan edilmelerine karat: verilmiş Taliplerin yevmi mezkilrda saat 9 dan 11,30 a kadar mağazada 

ğmda eski 4-0 ve yeni 20 numaralı yüz kJrl( arşın ar ve 23 Mart 932 tarihine müsadif Çarşamba günü kat'i bnırlan- ispatı vücut etmeleri ve tahriren fiyat Yemıeleri pazarlığa U· 

sa üzen:- le ahşap iki katta yedi oda ilci sofa bir nm çekilmesi tekarrür eylemiş olduğundan yewnİ mezki.uda sa zolwıan malzemeden nümıme getirilmesi icap edenlere nilmu
ezmti mahalli bir kömürlük bir mutfak bir şah- at on dörtten on bes buc:uğa kadar Sandık idocesine müracaat ne getirilmesi nümunesiz vı*i dkaık tıeıklifatuı Gıbu1 edileıniye-

resimlerıloı 
~. 2S TENIİLAT 

Beyoğlu btiklil caddesi 
No. 48 

lııtanbul Tapu Ba:rmemurluğun 
dan: Çarşıyı Kebirde Hüııeyin ağa 
mahallesin~ yol geçen hanı deru
nunda atik 16 numaralı bir adet Ü· 

tiicU geodiği Emine Hannn uhıkosin· 
de ilııen 10 Kanunuevvel 315 tarihin 
de Dersaadct ı:oulı:avelat muharrirli
ği vaoııtasile Hatice Halet Hanını ta 
rafrndan haciz vazettirilmış ise de 
ahiren isbu dairenin muamelatını ,. 
tiht.if ~-den Mahkemei A~liyc Üçün 
cü Hukuk Dairesince haciz vazc· 
dildiğinc dair bir kayda tesadüf e· 
dilemediği bildinlmiştir. Mezkur 
haciz hakkında a!Akadaranın bir ay 

zarfında müracaatla i1ıpatı müddea 
ey.Jemedilr.Jeri takdirde h ezin ol
~ karara bi1111en ref"e<llle..,i'i 
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MART 1932 

P HILI PS'in 
En son . sistem 930 A tip· 
numaralı radyo makinası 

. piya~~ya çıkarılmıştır. · 

:Alın!-T ecrübe Edin! 
Ahizeye merbut hoparlörile beraber 

Fiatı: 225 Türk lirasıdır • 

.. 

• 

• 

b
• 1 ~:~~.!!.~~~~: i~s u vKu. N u C AGTA Az oS u .. ır bklan mütehassısı: Siııkeci, ' ve ~ N ' 1 

Mura~iye caddesi No. 35. 
' Her gün saat 14-18. i en 6Vierc l I F O airmez 

• 
ipekli kumaşlarda en mühim 
mes' ele de (Renk) ve (Boya) 

Yakında Piyasaya· 

ır. 

ii 115) 11: I~ Ü /. ,. 

En son tatbiık sıalhasına konu
lan ~iınalarJa müoohlhez as
ri bir 

Solmaz 

Boya 

Fabrikası 

Tesis etmişti;r, (İpe4ı:iş) in en
fes kıumaşları işte bu fabriıka· 

· da boyamr. Bu ılrumaşlanfa.: 

1 - Boyalar sabittir, kat'iy
yen solmaz. 

Ur. A. KUliEL 
Cllt ve zUhNvi haıtalıklar mil· 

telıasııısı. Karaköy, büyük mahalle· 
bici yanında 34. 

Her yerde fiatı evinize teslim damacanası 50 kuruştUJ", l(urtun mühilrlere, bandrollua 
dikkat ediniz. MERKEZ DEPOSU: Galata, Fermeneciler 100/1 B.O. 549 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 
,,~---- Gıripe Karşı ---.. 

Hereke llm 
Korizal 
KuHanınız 

Nezlenin 
Düşmanıdıı 

Her Eczane~e 
Bulunur 

Bu hafta Hereke'yi sinemada göreceksiniz. 
Sevd!ğiniı ve ~u~aılannı memnuniyetle kullandığınız mem· 

. leketin medarı ıftiban ve en müterakki kuma, fabrikası olan 
Hereke'nin Biltnn lmalilt Safhalarını Gösterir Film 
bu hafta OPERA' da ( Moakova Çocukları) 
filmine ilaveten gösterilmektedir. Görmeğe 
j?İtmeyi unutmayınız. 

~ _ ~ ~lill en mıükemınel alım satım meııkezi ~ 

1 
11c ıj ıla 20 mart 1932 de devam edecek olanı 

· Viyana Beynelmilel sergisini 

2 - Boyalar hiç bir' zaman 

3- BoyandJğı zaman kumaş Cllt ve Zlihrevi butahldarı muayenehanesi 

zywet ediniz. 8 il~ 12 Mart az.imet ve 13 ila 26 [M<ırt avdet için bilet
ler fevkalade ten:ı:ilitlrdrr. Taftıilit Avusturya ı;efarethanesinden alı 

ııabiılU. İştixak kartları ve teru:i.Jatlı bile1ılcr almak için umumi mlı· 
nressil.leri Galatasarayda " NATA" sey<ıhat acontasma müracaat. 

----•'• Telefon Beyoğlu 4914 

çıkmaz. ta Dr. H o R H o R u N 1 ~ 
'dalgalı bir manzara arzetmez, Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 
kumaşın her yeri ayni deıece- ---------------------

de boyanmı,tır, B v·ı A M b A k E "" ı. h tt 
4-Renklerçokcanllvemo Ursa 1 ayeti U asebei fl ara - reg } a } 

'danın en cazip renkleridir. H • M •• d" • t• d 1 h d 
5- Renkler, bütün dünya tie USUSJYC U ınye ın en: nşaat ÜÇÜDCÜ şube mÜ en İslİğinden: 

temas hasıl eden (/pekiş moda Bunııımn. Uludağıında İdarei. husııısiyıeıoe inşa ettiri~ 'Ve 933 senesi Mayıs sonuna 'kadar hat için vaıpul"laırla Filyosa 
bürosu) taraiından verilir. Bo- geçen sene rağbeti uıınuıniyeye mazhar olan Otelin ıiaıırı 1 Ni- çılkanlacalk olan taıkriben 7500 ton miktarında <lemiryol ve de
yama ameliyesini mütahauıs- 811111 1932 tad:ıinıdm Teşriniaani 1932 pyesine kadar eedriz ay mir köprii mall~emesi ve teferııuatının Filyıosda vapurda supa
/ar bizzat yaparlar. müddetle müzayed~ ç*anlmıftır. Otelin elıektrik teısiısatı <vıe lan olarak mavunalarla iskeleye ihraç ve vagona istifi ~ depo 

(Solmaz boya fabrika- teshin Jıeıvumu mevcuttur. Ve mabilyuı da tııımamdu-. Aooak mahallinde tahliye ve isttf işleri kapalı zarf usulile münaka
mevcut yatak yorgmı 'Ve matbah edevatı ıgibi eşya eabılk müs- saya kıonulmuştul'. Taliplerin münakasa müddetinin hitam bul 

ıı) boyalan, doğrudan doğ ruya lngitere'nin en mü- teciııe ait olup otel yeni müst«ire thıalıe okındıuğu takdi:rde duğu 17-3-932 ~ müsadif perşembe .günü saat on beşe ık.adar 
meıJk<U' eşyayı 6131bılk müstecİ.1' maliyet fiatının y(i..Me 10 rdqıa. ~ ge&"aitinl ve mukavele projeai mutabık olaraik teklif 

hİın kim,ıa müeaıeıelerin- nile yeni müırtıeciore devreıdeıcektir, thale muamelesi 20 Mart melktuplarile muvakkat teminat zal'flaırını Zonguldakta Üçün-
den celbetmektedir. 1932 pazaır gtin\l saat 15 te Buırea Daıimi erııcüıneıı:inı ıyapıla- cü Şube Mühendisliğıine uısulen tevdi etmeleri ve taf6ilat a-1-

caıktır. Müzayedeye iştirak edeee!klu" teminatı l1llM&1tate ıata- ınak için İstanbulda Haydarpaşada Liman İşleri Müdiriyetine 
rek 100 lira depozito ita eıdecıektir. 1canna talip ol&ıların ve ve kezalik Zonguldak'ta Şube Mühendisl>iğine müracaat etme-Çıkıyor 
daha fazla tafsilat ahnak istiyecılerin Vilayet Enciiııneırıi dai- leri ilin olunur. (651) 


