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Hub-. batın fiatını 
Yükseltecek miyiz? 

ANKARA, 8 (Telefonla) -
Hububatın fiatını yükseltecek 
miyiz? Hükumet mabafilinin ve 
matbuatın son günlerde meşgul 
olduğu meselelerden biridir. 
Mesele üzerinde Ankarada esas 
lı tetkikler yapılmaktadır. Her 
IÜn tezahürlerini görüyoruz: 
liemen her memlekette beyne! 
ınilel mübadeleye taalluk eden 
meseleler üzerinde idari ve teş
rii birçok tedbirler almıyor. Bu 
faaliyetin gayesi; memleketin 
bütçesi ile idhalit ve ihracatını 
tevzin etmektir Bu umumi ha
reket; umumi buhrandan doğ
ınu§ bir neticedir. Kontenjan 
•İstemi bu gayeye ermek için 
hemen her memlekette revaç 
bulan bir sistem oldu. Bu sis. 
lemde isabet var mı, yok mu? 
maatteessüf bunu; ancak neti
Celerile ölçebileceğiz. Binaena
leyh bir zaman meselesidir. 

Tatbikattaki tezahürat şu
dur: Vakıa bir taraftan beynel
lllilel iktısadi tesanüt prensibi, 
nazariyatta kıymetini muhafaza 
ediyor; ancak diğer taraftan da 
her memleket hususi vaziyetini 
korumak için iktııadi bir cüz'ü 
lam olmak, batlıca ihtiyaçları. 
Ilı bizzat kendiıi tedarik et
llıek yolunu aramaktan bili kal 
lllıyor. Bütün memleketlerin 
tııeaaiıi bu gayeye müteveccih
tir. Bunun tabii bir neticeıi ola
rak, sanayii tekemmül etmemiş 
llıenı~eketler; geniş muafiyetli 
letviki sanayi kanunlarile bu ga 
Yeyi temine çalışıyorlar. 

. Şüphe yok ki, g_erek konten
Jan sistemi ve gerek teşviki sa
nayi politikası umumi hayatta 
tııuhtelif tesirler yapmaktan 
hali kalamazdı. Bu tesirlerin 
~allıcası şu oldu: Memlekette 
tstıhlak edilen sanayi eıyası· 
n~ fiatı; himaye ve tetvik ted.
bırleri nisbetinde yükseldı. 
ltirkiye; beynelmilel müvaze
nede idhalitını· arazi mahsuli
lından olan ih;acatile kartılaş
tırınak mecburiyetindedir. 1hra 
k~t eşyamızın fiatlerini hariçte 

1 piyasalarda yükseltmek 
llıÇ·iistahaillerin elinde değildir. 
lınkü bu fiatler· daha ziyade d.. , 
ıınya iıtihsalitına ve bu ıe-
~le ~ünya fiatine tabi .bir .~ey 
ır · Dığer taraftan aynı mus

:ahsiller; memlekt dahilinde a
dn~ muhtelif tedbirler yüziiı;'· 
fi en ıstihlik e§yasmı yüksek b!r 
I atle almak mecburiyetindedır 
er. Bu demektir ki iki sene ev· 

hel_ bir metro kum~şı on kil~ 
I ltgday paraıile tedarik edebı· 
en köylü; bugün ayni metro 
~ma§ı yirmi kilo buğday para 
•ıle hile tedarik edemiyor. Mü
;):ıenesizlik burada başlıyor. 
l' 1 İi<' . taraftan yalnız fazla is
•hsa} etmek kafi değildir; hat-

Changhai' da yeni bir muharebe 
alametleri tekrar belirdi 

Çinli Mareşal Clıang Kai Clıek cepheye gidiyor 

Bir taraftan Japon kuvvetleri gelirken, diğer 
taraftan Çin kıtaatı ChanS?"hai' a tevcih edildi' er 

LONDRA, 8 A.A. - Salahiyet
ta' bir menbadan Öğrenildiğine gö
re Çinli maretal Cl.iang-Kai- Chek, 
yakmda cepheye hareket edecektir. 

Şanghaydaki ua:ıiget 

l r 
ŞANGHAY, 8 A.A. - Vaziy~t 

daimi müphemiyetini muhafaza edı
yor. Japon kuvvetleri ııelmekte de
vam ettiği ııibi, diğer taraftan Y ang 
Tsze'nin ve Kiangsi'nin timalinde 
bulunan kuvvetli Çin kıtaatınm da 
Şanghay'a doğru tevcih .edilmit ol
duklan da söylenmektedlJ". 

Çinli halk mütemadiyen Şanghay 
dairi Japon tebaaları tarafından ta
arruza uğramakta ve maalesef bu
nun neticesi olarak da birçok kitile
rin yaralanmasına ıebep olmaktadır. 

Japon bahriye erkinı vaziyet sa
lah kesbetmediği takdirde laz!~ ge
len tedbirleri ittihaz edeceklerını be-
yan ediyorlar. Mütemadiyen beynt!lmilel mıntakaya taşınan sivil ahali ile cepheye 

Hafif müsadem•ler gideceği haber ven/en Chan Kai Chek 
ŞANGHAY,.8 A.A. - Luiho'- ! 
·'-·'inde ba Japon karakoluna . t p . d'" .. ğl d CH nan ....- . I dir B. J t bli- ımpera oru uyı un o e en sonra • ANG • CHUN, 8 A.A. _ Sa-

taarruz etnut er · ır apo"..clafe yeni Mançuri devletinin merkezi o- bık Çın lmperatoru Puyı·'nı·n Chang-
ğine nazaran Japon kıtaatı mu aa 1 Ch Ch ' imi . 
vaziyetinde kalmak için emir almıı- anMaang. hük~n_a cet .. ttir: . ıf . Chun'a gelmesi mümuebetile tehir 

nçur1 ume ımn re111 s atı- do~tılmıttır. ~aponlar mumaileyhin 
tw. le itleri reami ve kat'i ıuretıe deruh emnıyet ve selametini temin için ih-

/mparator iş başında te etmesi meraıimi yarın yapılacak- tiyat tedbirleri almaktadalar. 
TOKYOY, 8 A.A. - Sabık Çin tır. (Devamı 5 inci sahifede) 

......................................................................................... 

Istanbula mütemadi-
yen buğday geliyor. 

Köylünün elinde buğday kalmazsa 
vaziyetin değişeceği şüphesizdir 

. 
Büyük bir buğday konferansının 

toplanmasına ihtiyaç var 

Bütçede 
Muvazene -----Bina iratları vergisi 

artırılacak mı? 
ANKARA, 8 (Telefonla) -

1932 aenesi bütçesinde muvaze 
nenin temini için tetkikata de. 
vam edilmektedir. Bazı maha. 
filde bina İratları vergiıinin 
yüzde 1 O niıbetinde, arazı ver
giıininde bir miktar artınlaca. 
ğı söylenmektedir. 

Öğrendiğime göre hükUmet 
932 mali senesi içinde 38 mil
yon lira taahüt etmiş bulunu. 
yor. Bu yükü hafifletmek için 
taksit müddetlerini temdit et~ 
mek suretile, hükfımetin alacak 
lılarile anlaşması ihtimalı ileri 
sürülmektedir. 

1 •••••• ' 

Nakil bir 
Sene sonra! 
Yeni teşkilat tecrübe 

için bir 
sene burada kalacak 

Dünkü nüshamızda, inhiıar idare
lrrinin tevhidi ile Ankara'ya nakline 

• 

Sahip ve Baımuharriri 
Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdilri1 

ETEM lzzET 

ıza 
1 Fırka grupu 
Toplandı 

Maarif vekilinin 
izahatı 

Adliye ve iktısat ve
killeri 75 bin lirayı 
hazineye terkettiler 
ANKARA, 8, (A.A.) - C. H. 

Frrkası Meclis grupu bugün reis 
vekili Tekirdağ meb'usu Cemil Be 
yin riyesetialtrnda ıoplandı. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal ve 
lktısat Vekili Mustafa Şeref Beyle 
rin icra vekilleri bulunmadıkları sı 
rada hükumet talebi ile müdafaası
nı deruhde ederek sulhen Devlet le 
hine kazandıkları Haydarpaşa inli
ıakı sigorta tazminatı davasından 
dolayı mevzuu bahs olan 75 bin kü 
sur liraJrk veklilet ücreti üurinde 
t".ha~kuk eden haklarınr müşterek 
bır ıbraname ile vebilli ivaz hazine 
lehine bıraktıklarr, Kütahya meb'u
su ve C.H. Fırkası umumi katibi 
Recep Bey tarafından takrirle bil
dirilmilj ve bu hareketleri grup he
yetinin umumi teşekkür ve takdi
rile lraqılanmıştrr. 

Bir muallim ve üç sımllr köy 
mekteplerinin, bir muallim ve be§ 
sınıflr bir bale ifrağı hakkrndaki 
Cebelibereket nıeb'usu Hasan Basri 
Beyin takriri üzerine müzakere ce
reyan etmiş ve Maarif Vekili Esat 
Beyin verdiği izahat kifi görülmüş 
tür. 

--····--···--······················-······-· 

Avukatlar mahkemede göııüşüyorlar . • 

Şeker davası! 
Dün sulhceza mahkemesinde 

davaya devam edildi .. 

Şahitler celbedilerek dinlenecek, 
Haydar Bey mahkemede 

kuvvetli ve mukni beyanatta bulundu 
Alpullu teker fabrika11nın 

sahibi bulunan İstanbul ve 
Trakya şeker şirketi aleyhinde 
ki davaya dün Sultanahmet 
sulh birinci ceza mahkemesinde 
devam edilmiıtir. Muhakeme 
tam saat 14 te başlamıı ve on 
altı buçuğa kadar devam etmiş 
tir. Muhakemede lıtanbul ve 
Trakya şeker şirketi umumi mü 
dür muavini Haydar Beyle ve
killeri avukat Salih Zühtü ve 
lsmail İsa Beyler hazır bulunj muşlardır. Evveli 1 13 numa
ralı kanunun ikinci maddesi mu 

cibince teşekkül eden viliyet 
komisyonunun raporu okun
muştur. Bu raporda latanbul ve 
Trakya Türk anonim 9eker tir. 
ketinin bayramın dördüncü gü. 
nüne tesadüf eden 11 fubat gÜ• 
nu birdenbire sahtı durdurdu
ğu kaydedilmekte ve hüliaaten 
şu izahat verilmektedir: "Her 
ne kadar şirket umumi müdür 
muavini salışın şirketin hükU
met, belediye ve askeriye mües 
seselerine vaki taahhütlerini i. 
fa için muvakkaten durdurul. 

(Devamı 5 inci sa bil ede) 

Hava bugün de 
Yağmurlu 

Dün sabah şehiit 
bir fırhna gı;çirdi 
Dün sabaha karı• lstanbul bir 

fırhna ııeçirıli. Dün sabah saat 5 te 
cenuptan eoen kuvvetli bir rüzgir 
tiddetli yağmurla batlamıtlır• Rüz
gann bir arahk sür'ati saniyede 15 
metreyi buhırak fatına halini almıt
tır. Bir çok evlerin kiremitleri sokak 
!ara dökülmüttür. 

Fırtına ile bqlayan yağmur muh
telif fasılalarla dün alqama kadar 
devam etmittir. Rant merkezinin 
verdiii maliimata nazaran Yaimur 
bugün de devam edecektir , 

Evlerin camları kırıldı 
Dünkü fırtına dolayıaile la. 

Asya vapurunun 
J>aşına gelenler! 

Limanda bir çarpışma oldu ve 
Asya vapuru kazaya uğradı •. 

ne fiatle olursa olsun, istih· 
halatı satacak harici pazarlar 
h~lmak ta ayni derecede mü
t 11ll bir iştir. İşte ihracatçı müı 

11hsillerin vaziyetini ıslah için 
tedbirler aranırken bütün bu 
tııeıelelerin teşviki sanayi vı; 
kontenjan tedbirlerine müvazı 
~':,dbirlerle mütaleaıma zaruret 

Buğday mcaeıesi gittikçe e
hemmiyeti büyüyerek de".~ &

diyor. Hemen herkes bu ıı~n a: 
lacağı tekli, varılacak netıceyı 

dirler. Her gün gelen müvare
dat bir gün evvelkine nazaran 
biraz daha fazladır. Bir taraf
•an köydeki buğday azalırken, 
diğer taraftan şehirdeki stok 
kabarmaktadır. Alakadarlar bu 
hal böyle devam ettiği takdirde 
pek az zamanda köylünün elin
de buğday kalmayacağını mu
hakkak addetmektedirler. Bu 
takdirde verilecek her hangi bir 
karar müstahsilin itine yara. 
maktan uzak olacaktır. Alika. 
darlar buğday siyaaetini tesbit 
edecek ve tetkikten ziyade icrai 
bir proje çıkaracak bir konfe
ransın toplanması lüzumunu 
hisaetmektedirler. Çünkü tahai 
mütalealann matlup neticeyi 
vermekten çok uzak kalacağı 
kanaati vardır. 

dair inhisar ida
releri umum mü
dürlerinden mürek 
kep komisyonun 
verdiği raporun 
bau nokaanlan ik
mal edilmek üze
re Gümrükler ve 
inhisarlar vekile
tinden tehrimize 
İade edildiğini yaz 
mııtık. Vekalet, 
raporu iade eder
ken komisyona ta
limat tebliğ etmiı
tir. Bu talimata na 
zaran inhiıar ida

.Uıoıllı!t.-'ıi;:~ı . tanbulun bazı semtlerinde bir 

11•ıl oluyor. Tekrara lüzum 
rok ki; araziden istibı~~ y~p~
.111ln ve umumiyetle koylulenn 
1ttira ve tediye kabiliyetlerini 
jrtlırmak için en evvel akla ge
~ Çare, hububat! bir~ ~aha 
Ymetlendirmektır; çunkü bu 

ledbir, ayni zamanda bütçede 
•11rıd11t faslının da biraz kuv
•etlenmeıine yarar. 

Şu noktayı bilhaasa tebarüz 
ettirmeliyim: Bir taraftan hü
kumet, diğer taraftan fırkanın 
tetkikat komisyonu; vakıa bu 
Ilı •eleye tcmaa etmişlerdir; fa. 
kat ortada henüz verilmit bir 
karar yoktur. Hububatın fiatı
nı Yükseltmek için hangi yol
dan gitmeli, hangi tedbir ve va
••talar ·· ı· b ·· ~ a muracaat etme ı; ugu 
tıe kadar müıbet bir karar ve 
teklif teabit edilmıt değildir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

ve verilecek karan merakla ve Türkiye - Lehistan 
1abırsızlıkla bekliyor. Diğer ta VARŞOVA, 8 (A.A.) - Matbu 
raftan köyden ıehre doğru müt at ııeçen aene Ankarada parafe edi
hit bir buğday akını baılamıt· len Türkiye - Lehistan ticaret mua
tır. Şimdiye kadar fazla ıtok hedenamesinin taadilo için yalanda 
bulundurmaktan, çok müvare. diyet meclisine tevdi edileceğini bil 

dinnektedir. 
dat~an içti.nap eden .. tüc~~r ~e VARŞOVA, s (A..A.) _Diyet 
deyınnencıler, son uç gundur meclisi ikinci ve üçüncü laraatlerin 
ellerindeki stoku fazlalaıtırmak [ de Türle - Leh ikamet muahedena
için azami gayreti sarfetmekte mesini tasdik etmiıtir. 

Mektebi Mülkiye talebesinin dün 1 okatlıyanda verdiği ı·ay ziyafetinae .• 

relerinin Ankara'ya HÜSNÜ BEY 
nakilleri bir sene için tehir edilmit • 
tir. inhisar idareleri tevhit edilerek 
vücude getirilecek yeni tetkiliit tec
rübe mahiyetinde olmak üzere bir 
sene müddetle lstanbul'da kalacak
tır. inhisar idareleri tevhit edilince 
bir inhisarlar umum müdürlüğü tei
kil edilecek ve son karara ııöre bu 
müdürlük bir sene için lstanbul'da 
ifayı vazife edecektir. lnhiıar ve 
Gümrükler vekaleti de tevhit hak
kında evvelce verilınİf olan raporu 
bir kere daha tetkik ve yeni ıekle 
göre tadil edilmek üzere komisyona 
İade etmitlir. 

Tütün, mür;kirat, barut ve tuz in
hiearları umum müdürlerinden mü
rekkep komisyon dün de toplanarak 
müzakeratta bulunmut ve raporun 
yeni tekle göre tadili ile meıgul ol
mustur. 

kıaım evlerin camlan kınlmıf, 
kiremitler uçmuı, maamafih nü 
fusça zayiat olmamıttır. Bü
tün bunlardan batka, Haydar
paşa ve Kadıköy hattına ilk ıe 
ferleri yapacak vapurlar itleye 
memiş, bilihara ancak Haydar 
paşadan işlemek suretile sefer
ler temin edilebilmittir. Bu inti 
zam11zlık öğleye kadar devam 
etmiş, ancak öğleden sonra 
muntazam postalar temin edi. 
lebilmiştir. 

~· . . .. _; . 

Adliyede 
Tebeddülat 

Hakim ve müddei
umumiler ara

sındaki yeni tayinler 

Son haberleri
mizdedir .. 

Asya ve Cllızıhuriyet vapurlarının denizdeki yaz/ynl ,... Jarılan baca .• 

Dün aabah limandan M.udanyaya kaptlarak nhtunın ild nuınaraaıncla 
har~lı:et. edecek olan Asya vapuru bulanan Cümhuriyet vapuru üstüne 
pnp bır vak'a aec;innittir. 

A düımüıtür. Cümhuriyetin balta bu"' 
ıya vapuru mutat oldufu saatte 

Galata nhtıınınclan hareket etm.İf nu Asyanm baca11nı ve bir çok 7.,... 
fakat esasen dar olan nhtmun ı.:. !erini hasara uirahnıttır. Bu vaziyet 
lasmında liyılq veçhile manevra ,.... J<arı11mda Asya Mudeyıı ıeferini 
pamadıfı için ıularm cereyanına y•pemamııbr. 

Ruslar Sibirya hududunda tahşidat yapıyorlar 

Japon - Bir de bu çemberi atlayabilsem! . .• 
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Ir;n mektupları: 12 HA!RüCô HAB~!RL~R-l#aJi ;.4&.il(AI 
İr~1n halkına1 sı!eğle1ndir, M. Briand'a milli cena-

1 ~:i:ı!'.!:~~. Adliyede tebeddülat 
eg ence yer erınası ır ze merasimi yapılacak .. _ 
Iran milli tiyatrosunda bir şöhret: 

Masume Hanım .. 

Tahranda tarihi bir medrese 

Bütün dünya gazeteleri ihtiyar 
diplomatın vefatını 

derin bir teessürle karşıladılar 
_......,.... __ 

Şükrü Kaya B.in 
Makalesi 

müş olan en hayretiaver bir dip~o: 
maıi mesleğinin hatıralannı kendisı~ 
le bi,.likte mezara götürüyor. Lloyd 
George'unkilerini bile fersah fersah 
geçen muvaffakiyetlerinin sım, asri 
diplomasinin gayretlerinden müm
kün olduğu kadar azametli çıkarmak 

ANKARA, 8 A.A. - M. Briand' yolunu bilmesi idi. 
ın ölümü münaseb•tile Hariciye Ve- Petit Parisien gazetesi şunları ya 
kıileti V<kili Şükrü Kaya Beyefendi, zıyor: "Fransa M. Briand'ın fahsın
Hakimiyeti Milliye'de (BRIAND) da en mütekamil, en meşhur hadim
serlevhası ile şu makaleyi neşretmiş- !erinden birisini kaybediyor. Be,eri
tir: yet te ba ziya ile uzlaşma ve sulb 

~Briand'ın öldüğii havadisini öğ- mefkuresinin sebatkar bir mücahidi
leden aonra aldnn. Bu beklenilmiyen ni ve yorulmaz bir şampiyonunu kay 
ansız haberin benim üzerimde yaptı ı bebniı oluyor. 
ğı teeuürleri hulisa etmekte azap ve Briana' dan sonra Brian
müıkilat çekiyorum. Briand, bir ide-
alist idi. idealist, bu dünyanın mad- cılık gaşagacak 
diliklerinden azade olmıya çalı13n PARIS, 8 A.A. - Havas Ajanaı 
bir insandı. Briand. sulh, insanlık İs- bildiriyor: - M. Briand'ın dostlan, 
tikametlerinde aon zamanlann mü- Briand'm öldüğünü fakat kendiıin-

T AHRAN, (Milliyet) .. · temayiz ıima11 idi. Briand, idealist- den sonra "Briandiıme" Briancılık 
!randa modern eğlence yerleri, lilr, insanlık farklarından evvel be- mesleğinin yaıayacağını söylemekte 

ık d h • d nim devamlı müfahedelerime göre dir 
mahduttur ha • a a zıya e koyu bir Franırz vatanperveri idi. .Müteveffanın eserlerini milli nok 
kendi aralarında tertip ettikle- Briand'ın ıiyasi, alemtümul telkin tai nazardan münakaşaya JByan gü-
ri meclislerde hususi olarak eğ ve iddialan araamdaki çok i · e tena- renler bile, fahaırun büyük kıymeti 
lenmeği tercih eder. kuzlan ve hotluklan ona kusur sa- ve urfettiği gayretleri takip etme-

Bu hususi eğlenti yerlerde, yacaklar affetsinler, kuıur zannettik sinden amil olan imanın samimiyeti 
1 1 !eri görüıler, onun Fransız vatanper kaqmnda eğilmekte ve ölümünün 

rivayete göre rakıs ar yapı ır, verliğinin kendi hususi teraitine gÖ- icap ettirdiği hürmetle eserini tetkik 
çalgı bilenler, klarneteye andı- re kabili içtinnp olmıyan tezahurla. eylemektedir. Siyaıi hasunlan bile, 
ran sazlarını tıngırdatır, güzel • rıdır. kaybolan bu sima hakkında son hük-
sesliler çok cazip şarkılar aöy. 1 Milletlerin mukadderatında mües mü vermeği tarihe bırakarak hariç-
ler ve bu suretle geç vakitlere ıir olmak davasını güdenlerden Bri- te Fransaya aullıperverane bir çehre 

1 and bütün beşeriyetin muhabbet ve vermeğe muvaffak olduğunu kabul 
kadar cümbüşlü bir a em yapı- 1 ya ~ddiyetle, fakat herhalde ciddi- ve tasdik etmektedir. 

lı~ ,.~~~~~M&~nd~~il& 
T h d b·ı · aı"lele bir --Lıiyet ve bir mevzudur. Fran-a ran a ecne ı enn ..... matbuatı 

rile devam ettikleri bir kaç sada ve Almanyada kimse Briand'-
al -ian evvel Fransa ve Almanya arasın LONDRA, 8 A.A. - Bütün mat-

dans salonu vardır. Bu 
5 

on- da dostluk fikrine müstenit bir mü- buat, (Sulh mücahidi, Büyük Avru-
larda cazbant bulundurulur. Bu nasebetin tasavvurunu ortaya koya- palı, lngilterenin büyük dostu, ziaı 
nun haricinde bizim Sirkeci bar mazdı. Panörop fikrini telaffuz etme bütün dünvanm teessürünü celbeden 
!arını andıran bir iki çalgılı eğ- Masume H. ğe gülünç olnu>k tehlikesini göze al- Fransanın .ruhu, harpten aonraki 

maksızın kimse cesaret edemezdi. devrenin büyük diplomasi çehresi) 
len ti yeri mevcuttur· Muhakkak dır ki M. Briand, milletle ismini verdikleri M. Briand hakkın-

d b vaffakıyet gösteren bu artisttin 
Tahranda ans, enüz umu· rin münasebatını bir satranç oyunu da heyecanlı hissiyat ile hürmet iz-

mileşmiş değildir . Maamefih takdirki.rları çoktur. vuzuhu ve sübuletile kavramış olan har eylemektedir, 

Yüksek içtimai mevki sahibi Milli kıyafıet nadir beşeriyet timsallerinden biri- Briarf'ın öliimıi ve 
1 dir. Ve pek nadirlerinden biridir. 

kimselerle, Avrupa tahsi i gö. !randa her sınıf halkın mu- Briand'ın bugün tenkidi nazık Cemigeti Akvam 
renler ve kor diplomatik erki. d K düHniyecek olAn batıralanna ait mu CENEVRE, 8 A.A. - Havaı A-

d ayyen bir kıyafeti var ır. öy. . 
m arasında çok güzel anse. Ji\hazalarım vardır. Dünyanın nadir jansı bilclin,•r: Cemiyeti Akvamın 

lüler, kaim bezden yapılmış el. d b" · ı B · d' ·· · · • denler vardrr. ışıkların an ın o an nan m aon- dünkü heyeti umumıye ve umumı 
bise giyerler. Ayaklarında ye- cüğü gü'1de P,Üzelin ve yükseğin a- komisyon celsesi esnasında ve umu-

Barlarda Iranın nefis şarap meni, başlarında keçe külah , 11u ol2!n Türk vatanperveri B•iand' mi sükut or 11nda reis M. Hymans 
hırı mebzulen bulunur. Bundan vardır. Tüccar sınıfının kıyafe- ın seneler ve seneler süren iktidar ve riyaset clivanı azaları, derhal di
maada, Arak denilen bir nevi ti, Avrupa kumaşından şalvar devrinde daha iyi, daha çok iyi neli- ğer aza ve samiler taralmdan takip 
l"çkı" satılır. Arakın bizim rakı- l l ki · celer alınmadığından meraretini sus- edilerek ayağa kalkmıtlardır. 

biçimi bir panto on a ete erı turmalıdır. Ben bu noktadan hare- M. Hymans, şu beyanatta bulun-
ya nazaran gradosu çok yüksek dize kadar inen ve göğsü bir ket ediyorum. Bütün dünyanın zu- mu9tur: 
tir. alışmayanlara ağır gelir. yelek gibi sıkan (Kaba) ve ya. Jüm ve akdsızhkla kendini kaybetti- "Size nagibani ve ezici biı- haber 

Ş . ı· l d ok kulla hut pardesü gibi uzun (Abdes) ği günlerde Fransız millet meclisin- vereceğim. Bu haberin benim gibi ıma 1 
ran a en1 ç • de 89 evladı Briand'ın sözlerini işi- sizler de müthit tesiri altında tiddet-1 "çki votkadır ranlılar ga bele sarılan şal ve omuzlara a-nı an 

1 
• diyorum: Kemalistlere, "brigand" li bir heyecana dü,üreceğine emi

yet iyi votka çıkarıyorlar. Şa- tınlan (Aba) dan mürekkeptir. diyorlar, biz, böyle adamlara vatan- nim. M. Briand, Pariste öldü. Müte-
rap ve rakı ticareti şimdilik er. Yüksek tabaka ise, Avrupa perver denildiğini biliyoruz. veffa ıulh mefkUresinin, milletlerin 
menl.lerle yahudilerin elinde gi 1 Briand'ın ebediyen gözünii kapa- yakmlllfma fikrinin mücesoem •• kıyafeti ile gezerler. Serpuş arı · · · a1· ld "bi bidir. dığ ı bugünde Türk vatanperven Ye müıalılıaa bir tııns ı o uğu gı 

kuzu derisinden veya siyah ka- Türkiyenin harici siyasetinde mes'- Cemiyeti Akvam eserinin en kudret-
İranda, müslümandan gayri difeden yapılır.. ul olarak benim özün özü hatırladı- banilerinden biri idi. 

unsurlara öteden beri İyi nazar ğım budur; arkadaınn ve bükUmet Sesi hali kulaklanmızda çınlayor, 
la bakılmaz. Hatta kendilerile Iran kadınları tesettüre çok şefim ismet Paşanın'da hatırladığı kendisini adeta gözümüzün önünde 

b • riayet ederler. Mini mini kız. budur. görür gibi oluyoruz, kendisini hem yakın zaman kadar temasta 
1
• ) k d Şükrü KAYA seviyor, hem de takdir ediyorduk. 

M 1 b k lar bile, yakın zaman ara a ar 
le bulunulmazdı. ese i. u a l k Müteveffa Fransanın milli ve Jftb-
dar sokulgan olan emıenilerin çarşafsız dışarı çıkmazlardı. Milli aiag yapı aca si zaferlerinden birisi olduğu gibi, 
adedi, son zamana kadar 4--3 Şimdi ise, belli başlı şehirlerde, PARI S, 8 A.A. - M. Briand'a kürsinin en kudretli ve en sabhar 

lm k kadınlar erkeklerile birlikte ti- yapılacak olan milli cenaze merasimi hatiplerinden idi. ismi, beşeri mef. 
bini Azerbaycanda 

0 
a üze- 1 1 • cum,.rteıi saat 14 de İcra edilecek- ku'recilen"n en asillerinden bın" "sı· ola-b l d (10) b" d yatrolara, sinema ara yüz erı a 

re ütün ran a ın en k ) k . d" l tir. rak kalacak ve daima tarihin en yük 
fazla değillerdi. Kimse emıeni çı 0 ara gı ıyor ar. Gece olma.ına rağmen büvük bir sek bir köşesinde yafayacaktır. 
ve yahudiden alıt veriş etmez, Çarşaf adeti, henüz hiç bir ta- halk kütlesi ehemmiyetli bir inzibat fran11z heyeti murabbasasnıa en 
halk bunların kestiğini yemez, rafta kalkmamıştır: Avrupai heyeti tarafından muhafaza edilen derin ve en samimi taziyetlerimizi 
diktig" ini giymezdi. Hatta, bir terbiye görmüt, lisan bilir bir müteveffanın ikametgahı önünde gerek kendim, gerek meclis namına 

kıaım aileler müstesna... toplanmıt bulunuyordu. beyana §İtap ederken, mı;clisin ma-1 ranlı, bir hiriatiyana el sürae, Pariıte bulunan meb'uslardan bir tem alameti olarak celsesıni bir çey-
~lini yıkamağa mecburdu. Bu V. N. çoğu müteveffanın evine gitmisler rek saat kadar tatil etmesini teklif 
yabancı unsur dutmanhğı, Sa- ve taziyet beyan etmişlerdir. ediyoruz." 
fevilerin ikinci hükümdarı Şah Avukatlar M. Briand utıra1 M. Paul Boncour, ayağa kalkarak, 

Beş gundur bulunan 
izler hep terkedildi 
Nevyork, 8, (A.A.) - Lind

bergh'in çocuğu henüz balunaıtıall';'f 
tır. Bütün izler, birbirini müteakip 
terkedilınittir. 

Polis, çocuğun sür'atli bir kaçak 
çı vapuruna alınmış ve Jerıey ıahil
leri açıklarına götürülmüş olduğunu 
zannetmektedir. 

NEVYORK, 8, (A.A.) - Lind 
bergin küçük oğlunun kaçırılınasın 
dan beri 5 gün geçtiği halde yapılan 
bütün taharriyat ve tefebbüslere rağ 
men çocuk baklanda sarih hiçbir ma 
lumat alınmıı değildir. 

New-Jersey valiıi çocu~n hayat 
ta bulunduğuna dair kat'i hiçbir iz 
olmadığını beyan eylemİ§tir. 

NEV-HAVEN "Connecticut,, 8, 
(A.A.) - Lindbergin kaybolan ço
cuğu hakkında malumat verebileceği 
ni beyan eden Tony Meslo iımindeki 
tahıı polis tarafından tevkif olun
muttur. 

BRISTOL, 8. (A.A.) - Çocu
ğun iadesi için 50.000 dolar fediyei 
necat istemek üzere Lindberg'e gön 
derilen mektubu yazmıt oldu~ zan
nedilen iki kadınla iki erkek polis ta
rafından tertip olunan tuzağa diiJ
miiJler ve tevkif olunmu9lardır. 

TRENTON, 8 A.A. - Lindberg' 
in çocuğunun kaçırılmaıı işine ait 
olarak toplanmıt olan matbuat kon
feransını idare eden binbaıı Scboef
fel, tevkif edilmiı olan Jobnson İl
mindeki 4ahsın hiıli hapiste oldu~
nu beyan etmiştir. Dün merkumun 
fllrla tabi olarak tabliye edildiğin
den hah.olunuyordu. 

NEVYORK, 8 A.A. - New Jer
sey valisi, bundan böyle Lindberg'e 
gönderilecek olan mektupların polis 
tarafından açılmıyacağım beyan ey
lemiştir. 

Tuna 
Projesi 

İtalya Fransız noktai 
nazarına iştirak ediyor 

ROMA, 8 A.A. - Havas Ajansı 
bildiriyor: Jtalya bükfuneti, Fransa
run Tuna projesi için gönderdiği 
muhtıraya vermit olduğu cenpta, 
bu huıustaki Franorz noktai nazan
na tamamen ittirak ettiğini beyan 
eylemektedir. 

Mezkiir enap, ltalyayi Tuna mem 
leketlerine bağlıyan iktisadi rabıtala 
rı hatırlattıktan ıonra, Avusturya ve 
Macaristanın müstakar ve devamlı 

bir ticaret muvazenesi elde etmea. 
nin en birinci ihtiyaç olduğunu der
meyan ve ltalyanın A vuaturya •e 
Macariıtanla mutabık kalmak su..,.. 
tile itiliflann devamlı olmalan husu 
ıunu ve F ranıız t~ebbüıünün tes
hil edeceği iktısadi rabıtalann tahki
mi tekillerini tetkik eylemekte bu
lunduğunu zikretmektedir. 

ltalyan cevabı, rüçhanlı esaalara 
müstenit terkiplerin tetkikinin yal
nız Tuna memleketlerine terkedilme 
sinin lüzumunda şüphe göstermekte 
ve itbu memleketlerin tiddetle muh
taç oldukları mali muavenetin yçd
ması imkanının tetkikinde itilaf ... 
dilmesi icap edeceğini söyliyerek ni
hayet bulmaktadır. 

lngilterede 
Bahri inşaat --

Hakim ve müddeiumumiler ara· 
sındaki tebeddülata dair karar
name ali tasdika iktiran etti 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Hi- uf, Güvün mülizimliğine ReylW 
kim ve müddeiumumiler arasındaki Antalya müddeiumumi muavinliğİ8' 
tebeddülata dair kararnameler i.li lbrahim Cemal, Kedus müddeium 
ta.selika iktiran etmiıtir. miliğine Abdülkadir, Pervari sulh 

Ordu ağır ceza reidiğine Şarki kimliğine Mehmet Fahri, Kevllf su 
Karahisar asliye reisi Cevdet, Malat- hakimliğine Halil, Ahlat sulh ha · 
ya hukuk hakimlifine, Milaa hakimi liğine Mes'ut, Ergani Osmani 
Mehmet Ali, Isparta asliye reisliğine müddeiumumiliğine Tahsin, Baş 
Eskişehir asliye mahkemesi azasın- hakimliğine Cemil Beyler tayin ed 
dan lbrabim Hakkı, Erzurum ağır mitlerdir. Karı aza mülazimliği 
ceza reisliğine Bordur müddeiu":'u-1 Veli , Ürküp müddeiumumiliği 
misi Mehmet Sadık, Ankara asliye Hamit Macit, Çemişgezek müddet 
ce reisliğine Ank~ azasınd"!' .M~ı umumiliğine Raşit Beyler, Adanl 
lafa Asım, Balıkesır h.ukuk ~~l~- müddeiumumi muavinliğine Mürü•· 
ğine sabık Bursa asi~': r.":.ı~ı Arif vet Hanım, lzmir müddeiumumi nı• 
Sım, lıt~bul s~lh ~kimlıgıne Is- avinliğine Şevki Bey, Ankara UI 
tanbul mustantıklennden Ahmet mülizimliğine Melıüıat Hannn it· 
Cevdet, lstan~I. aza .mülizi~ine tanbul aza mülazimliğine Mefharcı 
Ankara sulh. h~erınde!' ~.li• 1~- Hanım, Güdül sulh hakimliğine Ra
tanbul. ~lıgına Dıyaı:bekır ~ud~eı- if, Osmaneli sulh hakimliğine Hakkı. 
umu~ısı Haydar N~kı, !zmı~ aalıy~ Mudanya müddeiumumiliğine Sad~ 
azalıg_~ sabık lzn:ıır ';?uddeıumunu T ahıin Kırkağaç müddeiumuıniliğİ· 
muavını Fuat, lzmır agır ceza azalı. ne Celil Osman Bursa aza mülizif11 
tına Muğla müd~eiumumisi . l~~ail liğine lsmail H~kkı, Adapazar ~ 
Kemal,. Aydı~ a~r ee~ . reıslıgıne mülizimliğine Ahmet Tevfik, Gatı 
N-:vıehır muddeıumumıs~ . ~et Antep aza mülizimliğine Cemal, sJ 
Mithat, lıtanbu! . s'!lb hakimligu~e ye müddeiumumiliğine Talat, Mecil 
Fafra hukuk bakımı Mustafa Celi- özü müddeiumumiliğine Emin, Ulıı· 
leddin, Muğla müddeiumumiliğine burnu müddeiumumiliğineBesim E• 
Adana ağır ceza azaaından Ali Şadi, rem, Bursa müddeiumumi muavinli· 
Çorum müddeiumumiliğine Balıke- ğine Ali Rıza, Çerkeş müddeiumumi 
ıir ıulh hakimi Mehmet Saffet, lçel liğine Kemal Ömer, Tokat müddeiıı· 
müddeiumumiliğine Bursa müddeiu- mumi muavinliğine Zinnur, Cölemdı 
mumi muavini Ahmet Emin, Aksa. müddeiumumi muavinliğine Mehmet 
ray müddeiumumiliğineHasanlı sulh Nuri, Karaeaviran sulh hakimliğini 
hakimi Mehmet Ali, Manisa müddei 0t"han, Ankara sulh hiı.kimliğine Alı 
umwniliğine Aydın müddeiumumisi me~, Babaeski müddeiumumiliğiflf 
sadık, Beyler tayin edilmiflerdir. An Mehmet F elımi Beyler tayin edilınit 
kara müıtantikliğine Ankara aza mü lerdir. Saray müddeiumumiliğio' 
li\zimi Ferhat Refik, Ankara müddei lsmail Hakkı, Samsun azn mülazid 
umumi muavinliğine Adapazarı müd liğine Ahmet Muhtar, Kütahya mü~ 
deiumumisi Mehmet, Trabzon müd- deiumuıni muavinliğine l\.1ıehmet 
deiumumiliğine sabık adliye müfetti Hayrettin, Samsun aza mülilzimliğ~ 
ti Ekrem, Bursa müddciumumiliği- ne Ahmet Muhtar Foça hakimliğin• 
ne Urfa asliye reisi Sakip, Balıkesir Hayri Dündar, Dörtyol müddeiumıı· 
müddeiumumilii[ine sabık adliye mü miliğine Nejat Beyler tayin edilmiı· 
fetti~lerinden Süleyman Faik, Nevşe !erdir. Mara ıulh hakimliğine Feri· 
bir asliye reisliğine Marat sulh lıakl dun, Trabzon aza mülazimliğiııt 
mi Cemil, lıtanbul azalığına Ankara Tahsin Abdülkadir, Gireaon aza nıiİ 
aza mülizimlerinden lsmail Hakkı, lazimliğine Zeki Rıza, Kavak sulb 
Şuhut sulh hakimliğine hu- hakimliğine Ömer Kaya, lğdiı· mÜ! 
kuk mezunlanndan Edip, Ci tantikliğine Adliye meslek mektcbı 
hanbeyler müddeiumumiliğine mezunlarından Hakkı, Keliı müota• 
miliğine Hüseyin Hilmi, Beyazıt tikliğine irfan, Gerdus müstantikli· 
müddeiumumiliğine Hayri, Cezre ğine Mehmet Ramiz, Mes'udiye mÜf 
müddeiumumiliğine Arif Hikmet, tantikliğine Mehmet Emin, Kağıı· 
Şabanözü ıulh hakimliğine Nevzat, man müstantikliğine Hasan Tab•İll 
Van aza mülizimliğine Hüseyin Ra- Beyler tayin edilmitlerdir. 

Malatya ve Van belediyeleri 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Malatya, Van, Ercit, Siirt ve 

Bitir Belediye reisliklerinin vali ve kaymakamları tarafından id• 
resi takarrür etmittir. 

Tapu müdürleri arasında 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Um Tapu müdürlüğüne Ga

ziayntap müdürü Faik, Gaziayntap müdürlüğüne Urfa müdürii 
Lıltfi, T ekirdağı müdürlüğüne Çanakkale müdürü Sabri, Çanak· 
kale müdürlüğüne T ekirdağı müdürü Münir Beyler tayin edil· 
mi,Ierdir. 

lzmirde şiddetli yagmurlar 
başladı, 3 ev çöktü 

1ZMIR, 8 (Milliyet) - Dünden beri ba,lıyan fırtına bugÜJI 
tiddetini kaybetmittir. Şiddetli yağmur baıladı. Üç harap e~ 
çökmiiftür. 

Bir katil idama ve şeriki de 24 
seneye mahkum edildiler 

IZMIR, 8 (Milliyet) - Cuma Ovası civarında iki ameleyi 
öldürdükten sonra kulaklarını keserek nitane olarak müşevvilı 
Molla Osmana götüren Hamit idama mahkiim edilmittir. Karat 
tefhim edildiği zaman mahkıim zangır, zangır titreyordu. 

Mütevvik Molla Osman 24 ıeneye mahkiim edilmittir. Mol· Abbas vazetmi•tir. Gayesi J. k d ld heyecanla teşekkür etmit ve tunlan • • t" t h çe me en ö Ü söylemiıtir: 
randa gayrimüslimlerin hakimi IS ICV&p 8 &Zir PARIS, 8 A.A. _ M. Briand'm "Briand'ın kalbi bir tarzda mem J k •• 11 l k t J h •ı• J h ' 
yetine mani olmaktı. Bu dini Bulunamaz mı? cenazesi baıında yapılacak olan ıita nun edecek yegane hissi ihtiram o- • ma uzere.. ır~em e e ua l ınue ava 
boykotaj yüzünden lranda ya· yİf ve methiyatr M. Tardieu söyliye nun yara~ağa ~etebbüs ettiği eseri ı LONDRA 

8 
AA _ D ·ı Tel _ 

la Osman karar tefhim edilirken iki defa bayıldı. Galiba eski hızı 

sayan ermeni ve yahudiler, Avukatlar, maznun karakol cektir. devam ettirmemız olacaktır. ' • · aı Y e • '-atlarının tesı0sı0ne Jog"ru 
• l kl k 1 Mu··teveffanın tabibı" müdavisı,· mu Mevsimsiz açılan bu taze mezar 

1 

g_raph,. ~ün. Avam kamarasında.~- ll U ~ camcılık ve marangoz u a ta- d · t" lu e bazı o a b 1 d tarafı dan ao 1 
a 

18 ıcvap o nur n, r maileyh.in dimag"ı ve riev; bir ödem ·· ·· d F a z heyeti murabba rıye mncı or u n Ye- ADANA 8 A A Y b Zek" B · k d d ··~ rapçıllktan ba•ka i• tutamam.. bil" . ., Ol 1 ., B·· 1 onunb e r ·""temadı"sın· e ralı~ ~sı- nilen sözleri, lnailtere'nin bahri sat- ' • . - üz atı ı eyın uman aııo a u~ , • ..., ır mı. amaz ar mı• oy e neticesi vefat etmiş oldu~nu beyan run u eserın • ~cagı • 1 b A "k 1 h b. • k ' !ardı. Son on beş seneden beri, bir hadise cereyan etmiştir. etmiı ve demittir ki: na dair e" kuvvetli teminatı verme: vetini .mühim surette tehdit t;tm?lde zabit ve üç pi ot ve İr men a ı tayyareciyi amil ın as erı 
hı.rı"stı"yan ve yahudı"lere kar•ı • s b hl · · g"e mu····r•·t ederim." oları. 11y.asete art1ık ~evam edılmıye- biri sivil iki tayyaremiz dün Konyadan şehrimize gelmiştir. Tay• ' Mühim bir sirkatten maz ' a a eyın yevmı şırıngamı yap- - - - " d 
gösterilen bu huşunet, bir par- mak için geldim zaman kendisini Celıe bir çeyrek saat kadar tatil cegı manasına ama ta ır. yarecilerimiz tayyare meydanında kar,ılanarak misafir edildi• 

nun aabikalı ethastan biri bir po her aünkünden daha fazla bitap gör edildikten sonra tekral" baılamıı ve Bundan aonra bahri İDJ88t pro- ler. Y arm hava müsait oldug" u takdirde Diyanbekire hareket ede· Ça gev§emi•tir. ı· k · - ı B • d · 
• ıa mer ezme çagın mıştır. u düm. Odada, bir koltuk üzerinde o- umumi müzakere evam etmittir. ! gramları daha ıayanı memnunıyet ceklerdir. 

Tahranda güzel sesli mu- maznun, yanında avukatı oldu turmuş ve dalırın bulunuyordu. ----.-• bir mahiyet iktisap edecektir. Bu seyyahat tesis edilecek olan hava hatlarını ve istasyon• 
gannilerin mevkii pek büyük- ğu halde Polis amirliğinin yanı Maamafib, saat 

12 
de bir defa da- AJ Bu gazete diyor ki: lannın tesbitile alakadardır. Tayyareciler yere inmeden evvel 

tür. Tahranda tarkıları plakla. na girmittir. Zabıta amiri, avu :td':;;~:~ıd~~k~::::e e[~ı::! :~ man Filhakika, bu itte geç kalınmıı- Jelıir üzerinde dolaşarak tayyare cemiyetine yardım i\)in halka 
ra çekilen Mülük Hanını ismin kat beye nezaketle: tir. Bundan pekaz sonra saat 13 te Jntı" habatı tır, fakat artık filomuza ait mes'uli- propaganda beyannameleri atmışlardır. 
de bir hanendenin bizim para- -Siz teşrif ediniz, maznun hiçbir ıstırap ç<kmeden ölmüştür." yeti deruhte etmekte kusur ebniye-

mızla &§ağı yukarı günde 150 isticvap edilecektir, demiştir. Fransız gazeteleri M. Neticeler radyo ile ceğiz. Yunanistan, da buhran mı, kabi,. 
lira kazanç temin ettiğini söy. Avukat bey de: Briand'ı methedigor/a, • k • f k •1 d k ? 
lüyorlar. Bu hanımın rivayete - Ben bu maznunun vekili PARIS, 8 A.A. - Bugün çıkan neşredilecek Fas'la bir müsademe neyı ım eş ı e ece . 
göre, 100 bin tümen serveti umumisiyim. Ancak benim hu bütün gazeteler, M. Briand'rn batı. BERLIN, 8 A. A. - Reisicum- AA A · A • b ld" · K b" • • • 
vannış. zurumda İsticvap etmenizi İste rasını yat ve tezkar ediyorlar. hur intihabatının icra edileceği gün. RASAT, 8 (A.A.) - Cebe. ATlNA, 7 · • - tına JaDll i ırıyor: a ıne reısmııı 

Yüksek tabakaya mensup rim. Demittir. Le Petit Journal ıunları yazıyor: lere tekaddüm ve takip eden günler li Zamora civarında kain Draa dünkü beyanatı bütün gazeteler tarafından uzun uzadıya tef&İf 
kimseler, Mülük Hanımı, ko. Polis amiri de, eski sözünü Fransanın ve bütün dünyanın zi- de Prusya polisi, hem takviye edile- vadisinde tezgahların muhafa- olımmaktadır. Yunanistanm iıtedıği mali muavenet meselesinde 
naklannda tertip ettikleri a- kat'iyetle tekrar etmiş ve ilave yaına ağladığı adam, yalnız zamanın ce~ hem de daimi ıurette .bare~ete 1 zasını temin eden polis müfre. Cemiyeti Akvam mali komiıyoou tarafından ittihaz olunaca1' 

büyük bir devlet adamı olmakla kal müheyya bulunacaktır. lnzıbat •tle- 1 · b" kım ·1 · kararlar hakkında ıiyaai mahafilde nikbinlik gösterilmektedir• lemlere davet ederek kendisine ten demİftir ki: mmaı,tır. l\yni zamanda sulhün de rile alakadar olmıyacak olan poliı ze en, ır ta sersen enn a. 
şarkı söyletiyorlar. - Böyle maznunun isticva- en mü.alıha. bir timsali olmuftur. teşekkülleri, kıılalarda bulunacaklar ı leşine maruz kalmıştır. Müte- Muhalefet reislerinin timdiki vaziyet kartısmdaki tavir ve hare• 

Bundan m ada, İran milli hında ancak kapitöli.syonlar za Le Malin gazetesi diyor ki: ve hükiimet tarafından vuku bulacak cavizler, sür'atle dağıtılmış ve ketleri ayni mahafilce ehemmiyetle kaydolunmaktadır. Ekıet 
tiyatrosu artistlerinden Masu· re.anında konsoloslar bulunmak "Beyndmilel siyaset perdesi üze- ilk emre ieabete amade olacaklardır. 1 ağrr zayiata düçar edilmittir. gazetelerin kanaatına göre şayet Y unanistanın talebi is'af edil• 
me Hanım da genç bir şöhret isterlerdi. Diye ihtarda bulun- rind~ çehtmre!İ bb~ ~adar kbuv

1
vetkle tek- Tecemmüle~e mini olm~k . İçin Fransızlar tarafından ise bir miyecek olursa demokrat ittihadı fırkası reisi M. PapanastasytJ 

Olaral' zı"kredı"leb.ılı"r. d ressum e ıı ır ınıan uma ço telsızle ~e~redılecek olan ıntihabat l" ··ı .. b ·l" 1 yeni kabineyi teşkile memur edilecektir. Kendisi tabii bu husuıt • mu~ ve avukat bey o adan çıka 1 "1Üşküldür. neticelerının gazeteler tarafından yer ı o muş ve eş yeı ı yara an . • .. . 

Deruhte ettiği rollercle_m~u--~r-ıl_m~ış~t-ır----------------~M~. ~B~r-ia~n~d~--s-im __ d_iv~e--k-ad~a~r-=R~Öı~~=·ı_- ~n-e~ş-re_d_i_ım_e_s_i_m_e_n_'_ed_i_lm~it~ti-·,._ . .::._:..._~~m--ış~t-ır ________ ................ ·.d.ı•g•e•r•f•ı•rk•a•l•a•r•ın ... m ... u•z•a•h•e•r•e•tı•n•e .. m•u• h• t•a•ç ... o•la•c•a•k•t•ı•r ............. .. 



MlLLIY ET ÇARŞAMH~ ., MAR'F 
c 3 1932 

Millet mekteplerinden kaç kisi şahadetname alacak? 
Ekonomi 

Afyon fiatlarında 
tereffü başladı 

Hamburgtan afyon talebi fazla .. 
Ofiıin Hamburgtan aldığı 

malumata nazaran, şarkta hava 
!arın fena gitme1inden dolayı 
afyon zeriyatı yapılmamııtır. 
Bu ıebeple afyon fiatleri yiik
selmeğe başlamıttır. Hamburg 
borsasında, son günlerde afyon 
fiatleri çok yükseldiği gibi, f.i
atler de sağlamlaımıttır. Of ıs 
aldığı bu haberi dün ticare~ ~r 
sa11 aalonunda ilan etmııtır · 
Borsada son günlerde hararetli 
afyon talepleri vaki olmakta
dır. Fakat satıcılar nazlıdır. 

nın yumurta ithalatını konten
jana tabi tutmasından sonra 
ispanya yumurta ihracatında 
mühim bir mevki almıttır. 

Şark tütün tedkikah 
ATlNA, 8 (Milliyet) - İs

tanbul Ticaret odası için Bal
kan tütün vaziyetini tetkik e
den Müderris Hakkı Nezihi B. 
burada tetkikat yapmaktadır. 
Hakla Nezihi Bey Yunan res
mi mahafilile temas etmekte
dir. 

Dünya bugday vaziyeti lngiliz lirası yükseliyor 
Roma beynelmilel ziraat ens 

titüıünün neşrettiği son bülten, 
dünya buğday vaziyeti ve buğ. 
day fiatlerinin nereye doğru 
gittiğini gösteı·mesi itibarile şa 
Yanı dikkr•.tir. "Son seneler 
zarfında dünya buiiday istihaa
latı artmıttır. 1929 senesinde 
939 milyon, 1930 da 1015 mil
yon, 1931 de 990 milyon kental 
buğday iıtihsal olunmuıtur. 
Dünya kıtlık buğday zeriyat sa 
hası bu sene geçen seneden 1,5 
nıilyon kental daha fazladır. Av 
rupa memleketlerinde zeriyat 
fazlalığı daha ziyade kendini 
hissettirmektedir. F ranaa, ltal
Ya, Almanya ve lngilterede bu 
•ene kıtlık buğday zeriyatı faz. 
la olmasına mukabil Rusya, Le 
histan, Romanya ve ispanyada 
kıtlık buğday zeriyat sahası da
ha azdır. Amerikanın bu sene 
kıtlık zeriyat sahası 1,800,~ 
kental azalmıttır. Buğday. fıat
leı·inin bir asırdan beri görülme 
nıiş şekilde düşmesine seb~, 
buğday istihsalatının fazl~lı~ı 
olduğu cihetle, Amerika onu: 
tnüzdeki mahsul senesinde aynı 
Vaziyetle karşılaşmamak içi.n 
buğday zeriyat sahasını ~a~dıt 
etmiştir. 1 Şubat 932 tarıhın?e 
dünya buğday stoku 631 mıl
Yon buşeldiı·. 

Karadenizden ispanya 
limanlarına vapur 

Son günlerde borsa~a lng_i
liz lirası yükselmektedır. Bır 
kaç gün zarfında İngiliz ~ze_rin 
de büyük tereffü kaydedılmış-, 
tir. Bu vaziyetin başlıca aebebı 
Avrupadan gelen telgrafların 
yüksek olmasıdır. Dün borsada 
İngiliz lirası 751,75 te açılmış 
ve yükselerek akşam 757 de ka
panmıstır. 

LONDRA, 8 (A.A.) - İngi 
liz lirası, tereffü etmekte herde 

d Açılı•ta 3,535 dolar ve vam ır. T 

91 15 frank idi. Saat 13,30 da 
lir~ 3,595 dolar ve 91 ,75 franga 

çıkmıştır. 

ltalyaya buğday ithalatı· 

ROMA, 8 (A.A.) - Ticaret 
nezareti tarafından neşredilen 
bir istatistikten anlaşıldığına 
göre Şubat zarfında ltalya'ya 
yapılan buğday idhalatı mikda
rında geçen senenin ayni ayına 
nazaran 821 ,000 kentallik bir 
fark kaydedilmiştir. 

Hazin 
Bir ölüm! 
lı Bankası Zonguldak şubesi mii-

diirü Mehmet Ferit Bey t""ssiirle 
öğrendiğimize ııö · 
re dün irtihal 
ıniıtir. Ferit Bey 
memleketin yetis
tirdiği güzide ban 
kacılardandı. Bir 
kaç ay evvel has
talanmı' ve mezu· 
niyet alarak htan
bula gelmiıti. Ban
kanın çok kıyme~ 
verdiği bu ınesaı 

• '.'~-. . 
, ' 

v··o '. ·~;. . . :'-:· . .... · 

arkadaıı şehrimiz · 
de uzun müddet FERİT BEY 
tedavi edildikten sonr~. g~en~erde 

k Vazifeıi baıına donmuıtu. Ne te rar . . ki 

Belediyede 

Y emi,te istimlak 
Başlıyor 

Mahkemelerde 

Esrar kaçakçısı nasıl 
esrar kaçırıyormuş 

Şişli 
Yangını! 

ilk keşif dün yapıldı 
Nihayet bu dar sokak 

ta açılıyor 
Yemitte Rüatem P9. camiinden 

Balıkpazarına kadar olan kısmın ya
kında istimlakine batlanacaktır. 

1 
Tahkikat derinleştiri-

Gümrükte bir memura rüşvet vere ıiyor, yangında 

Yola gidecek olan binalann dört
te biri, kanunen, paraıt ödenmebi
zin yıkılarak sokağa ilave edilecek
tir. Dörtte üçü işe yaramıyacak hal
de kalacağından Belediye bunları iı
timlak etmeğe mecburdur. Bu müna 
aebetle binaların vaziyeti hakkında 
tetkikat yapılıyor. 

rekesrarı vapurageçirmekisterken kaıt görüldü mü? 
Bomontide izzet paşa sokağında 

lbrahim Lutfi Beyin evinde 2ubur 
eden yangma ait tahkikata ehemmi
yetle devam edilnıektedir. Tahkikata 
vaziyet eden müddeiumumi muavin 
!erinden Mubiddin Beyin huzurun
da belediye fen heyetinden bir mü
hendiı i"IPUnun iıtirakile dün sa
bah aaat 9,S da mahallinde bir keıif 
yapılmııtır. Keıif neticesinde, yan
amın elektrik veya kaloriferden zu
hur ettiğine dair hiçbir emmare bu
lunamamııtır. Diğer taraftan, ev sa
hiplerinin Yak'a gecesi ailece sinema
ya gitmeleri, hatti utafı da beraber
lerinde aötürmeleri, bundan maada 
üç dört l'Ün evvel, bir takım "fY•· 
nın eYden çıkanlmım, tüpbeli mahi
y~te görülmektedir. Söylendiğine 
g~re evden çıkarılan ba "fYalar, o 
ovarda Nereme isminde bir apartı
mana nakledilmiıtir. Tetkik edilen 
bazı sandıkların boıaltılmıt oldukl~
n da rivayet olunmaktadır. Evde 
kalan eıyaya ancak bet bin lira kıy
met takdir edilebildiği halde bunla
nn 15,000 liraya sigortalı olması 
nazarı dikkati celp etmiıtir. 

Şayet, sokağa ili ve edilecek kmm 
para sarfedilmeksizin temin edilirse 
derhal bu binalann yıktınlnıHına 
başlanacaktır. Akıi takdirde bu ıe
neki bütçeye iıtimlak için taboiut 
konacaktır. 

Belediye tahsilatını - . . 
tanzım ıçın 

Yapılan tetkikat neticesinde bel ... 
diyenin bir kısım varidatının timdi
ye kadar ancak yüzde 38 nispetinde 
tahail edildiği anlatılmııtır. Sene ni
hayetine kadaı· bu nispetin ancak 
yüzde 50 ye yükselebileceği tahmin 
edilmektedir. Ekseri tahıildarfann 
vazifelerini İyi yapmadıkları görül
müttür. Tahıildarlara maaşlarından 
baıka tahıiLit üzerinden yüzde mu
ayyen bir miktar verilm~si dü4ünül
mektedir . 

Darülaceze himaye 
komitesinde 

DarüJflceze himaye komitesi dün 
içtima ederek tetkikatına devam et
mi,tir. 

Dün Dokuzuncu lhtisaı ınahke
meıinde iki dava rüyet edilıniıtir. 
Bunlardan biri&i evvelki giln Galata
da yakalanan bir sandık esrara ait 
davadır. Davanın maznunları Yunan 
tebaasından istifan ve Panayotla 
Türk tebaasından Kadri oğlu Fehmi 
dir. Maznunlardan Panayot iıticvap 
edildiği zaman demiftir ki: 

- Ben uzun zamandan beri es,..... 
kaçakçılıiı yapanm. Şimdiye kadar 
bir kaç defa Mıııra esrar gönderdim. 
Fakat bunlar az miktarda partilttdi. 
En son ve mühim parti bu idi. Eıra
n yarım okka, bir okka öteden beri
den topladım. Bir aandığa koydum. 
Mısırda 1 smailiyede kahveci Mel.
met efendiye cönderecektim. O gin 
limandan halya vapuru hareket edi
yordu. O vapura eırarı kolayca ır
kap için evvelce bir gümrük muhafa-
2a memuru ile görüıtüm. O ırkip 
itini teshil edecek, buna mukab'1 
ben ona 60 lira verecektim. 

Esrarın nakli için bir otomobil 
tuttum, ıandıiı apartımanımdan .... 
lıp otomobile yüklettim. Uzıınçartı
ya geldiğim zaman bu otomobili d&
iittirmeyj düıündüm. Çünkü otomo 
b!I ~oförü evimi öğrenmiıti. Herfıan 
gı bır yakalanma ihtimalini düıün
düm. Bu endiıeyle otomobili deiiı
tirdim. İlk otomobilden indiğinı za
man, ayni evde beraber oturduğum 
lstefan efendiye rast geldim, kendi
sinden bir otomobil tutma11nı rica 
ettim. lıtefan efendi otomobili tuttu, 

Poliste 

geldi. Sandıiın içinde ne olduiunu 
lstehn bilmiyordu. Kendiıine nere
ye gideceğini sordum: 

- E•et! cevabını verdi. 
- Gel, ıu sandıiı bırakalım, al-

tnnda otomobil var, beraber gideriz 
dedim. 

- Peki, ılecli, beraber fil fOför 
F ebmi efendinin otomobiline bindik. 
Ne o bizi tanır, ne ıle biz onıı. Za
ya)b sandığın içindekiai de Wlm..:z.. 
Kalktık, sandıit gümriit. ımıhafua 
memuru olan zata teslim etmek üze
re Galata ıümrüiüne geldik. Ben 
orada otomobilden indim. Memuru 
........ ,. aittim, bu eınada memurlar 
ıelmit, bu biçareltti yakalamıt, oto
mobili ve esran müudere etmitltt. 

Panayottan ıonra lıtefanla Feh
mi Kadri iıticvap edildiler. Bir ıey 
bilmeden bu itte bulunduklarını, bi
rinin doıtluiu, diğerinin toför olma
sı dolayı11yla bu feliketin ı..,tanna 
geldiğini söylediler. 

Müddei umumi bu dava evrakı
nın ilk tahkikat açılma11 için müı
tantiie verilmek Üzere kenılioine i
adeıini istedi. Hikinı bu talebi ka
bul etti ve evrakın nriiddeiumıuniye 
tM"diine karar verdi. 

Müteakiben rakı kaçakçdıtindan 
maznun Nazlı Hanmun muhakemeai 
ne ha§landi, fakat bu banmun mlis
tantildikte difer bir muamelesi daha 
olduğu anlatıldığından muhak
bafka gÜne talik edildi. 

Kadıköy kumluğuna 
ağaç dikilecek 

Kadıköy kumşalının meydan itti
haz edilecek kısmının tarhü tanzimi 
kararlaştırılmıştır, Buraya ağaçlar 
dikilecek ve trotuvar inıa edilecek
tir. 

Bir imamın evinde ka
çak eşya bulundu 

itfaiyeye yeni lev:.>.zım 

itfaiye için alınacak 10 bin lira Evrak tahkikahn tamiki için tekrar 
kıymetinde leva7.rmın ihalesi yann 

yapılacaktır. I polise iade edildi 
Sinemalarda operatör- / T .. .. .nh. ·d . 

1 •• • utun ı ıaar ı areıı ıtanbul 
luk stajı batmüdürlüğü takibat mern11rfan 

dün Fenerde tayanı dikkat bir ka-
Sinemalarda makine dairelerine çakçılık ;-~ası mey~ . çıkanmt

operatörlerden başkalarının girmesi lar ve faılını de tevkif etltllf1erdir. 
memnu olduğu halde, bazı kimsele- Bir muharririmizin tahkikatına 
rin staj maksadile makine dairelerin nazaran kaçakç~ığın tafıili.tı ıudur: 

b 1 d ki 1 1 B Fenerde Abdı Subetı ınahalles' 
ue u un u arı an aıı mıttır. ele- d 1 At il h ef · . m-
d

. .. 
1

• .. _ • • e marn au a • nın evınde ka- . 
ıye, operator uk ogrenmek ıstıyen- çak tütün ve •---ak ~;•ar '-• - d bu 

1 . b" akk "k ......, ~ a aagı ı -
erın ırer muv at vesı a tafnna- lunduğunu iıtihbar eden inhisar ta-
larını tensip etmİ§tir. Operatörlük kip amiri Yuıuf, . kontrolör Nafi B 
iki ayda öğrenilmektedir. lerle diğer takip memurları müddei

Tahsisat bittiği için 
Tahsisat bittiği için Tarlabaıı, 

Çalınan kumaşlar 
esrar kahveai 

ve 

Geçenlerde Demirkapıda terzi 
Yuda'nın dilkkinınclan ku-t çalm
mqtı, 

Tahtakalede Arap Refetin eri a
raDIJUf ve kumatlar bıalunmuıtur. 

Arap Refet le bunlan Kürt Melı
metten aldıitnı söylerniı ve o da ya
kalanmııtır. 

Bundan batka da Arap Refetin 
kahvesinde eırar bulunmuf ve kahve 
kapatılmııtır. 

Londra birahanesi müa 
tecirini yaraladılar 

Müddei umumilik, yangının na
ııl çılrtıiını kat'i surette tesbit için 
tahkikatı tamik etmektedir. Netice 
ancak bundan sonra alınacaktır. 

Son zamanlarda gerek lstanbul ve 
ıerek lzmirde yangmlann sıldaıma-
11 alikadar makamlann nazarı dik
katlerini celp etmiıtir. Bu yangmla
nn hakiki sebepleri bir türlü anlatı
lamamaktadır. 

Evlerinde yangın çıkanlann he
men hepsi bir ağızdan elektrik terti
batını mes'ul tutmakta, tellerin kon
takt yapmasını yangına oebep olarak 
göıtermektedirler. 

Herkesin evindeki elektrik tesisa 
hnı sık sık kontrol ettirmesi iktıza 
edene de elektrik ıirketlerinin bu 
itle daha eaaılı bir surette ıneırul ol 
ması icap eder. 

Malüm olduğu veçhile sigortalar 
hükumet inhisarındadır. Y angtnlar
dan mütevellit zararın da yüzde el
lisi hükumete aittir. Bu itibarla res
mi mahafil de bu gayri tabii YllJll'IJI 
ı...ı. alakadar olmaktadır. 

Geçenlerde Mahmutp-da Sivil. 
ya namında birine ait dükkindan 
yangm çıkıntı ve yapılan ketif neti
cesinde, teaadüf edien gaz yağma 
bulaımıı talllflar ve eski elbi1e par
çaları delaletile yangında kast olma-
11ndan fÜphe edilmit ve Tıbbi adlice 
yapılan tetkikat bu talatların oraya 
yangından biraz evvel konuldupnu 
meydana çıkardıimılan dükkan sa
hlbi.Sivilyanm tevkifine lüzum ıörül 
müıtü. 

Vll6yette 

işsizlere 
iş 

Cabi, Boğaıkeaen yollarının inıaatr 

durmuıtur. Yeni biitçeye kadar bir 
tekli hal bulunabilirse inıaata devam 
olunacaktır. 

Vilayet müracaat eden
lerden vesika isteyecek 

Beynelmilel vapur kumpan
Yalarından olan Ellermen Sayn 
vapur kumpanya1t vaki olan_ ~e 
şebbüsler üzerine Marttan ıtı
baren 15 günde bir Karadeniz 
sahiJile Valansiya arasında va
Pur iıletmeğe karar vermiştir. 
Şimdiye kadar Cenevre kum
Panyası on beş günde bir Kara
deniz sahilile lıpany& arasında 
Vapur işletiyordu. Yeni tesis e
dilen seferle.- her hafta Karade
niz aahilile İspanya limanları a 
tasında vapur seferleri temin e
dilınit oluyor. Bu seferlerin ls
Panyaya yumurta ihracatımız 
noktai nazarından bilyük bir e
hemmiyeti olacaktır. Fransa-

k k. Ferit Bey ın hıç be enme
yazı ı .. 1.. .. h L--' • al 
d .k b" zamanda o umu a...,.-,nı -

ı ır d" . Z ul 
mış bulunuyoruz. Ken 1sıne on~ : 
dakta büyük bir cenaze.. ~erasımı 
yapılınıı ve dün ~kş~m. uzen rahme
ti hakka tevdi edılmıştJr. 

Beyazıta •ğaç dikilecek 

umumilikten taharri müzekkeresini 
aldıktan sonra saat dört bet aralln
da eve ıirmişler ve her tarafr ara
mışlardır. Takip memurları , evveli 
kömürlüğe saklanmıı, tütün kıyma
ğa mahsus alat ve edevatı meydana 
çıkardıktan sonra, odaları, dolap a
ralıklarını ve diğer yerleri aramıı
lar ve buralarda 6 kilo kıyılnuı 200 
gram yaprak tütün bulrnuıtlardı'r. 

Bundan sonra, fÜphe Üzerine ta
van tahtaları sökülmek suretile bu
rada da 612 defter kaçak sigara ka
ğıdı meydana çıkarılmııtır. Bu suret 
le taharriyat tamamile ikmal edildik
ten sonra icap eden tahkikat evrakı 
tanzim edilnıiı, bu defa da cerek i
mam efendinin, ff'rek zevce ve kayin 
valdesinin tabakaları da kontrol edi
lince bunların da kaçak tütün ve ka
ğıtla dolu olduğu görülerek müsade
re edilmistir. imam Ataullah ef. hak 
kında ki e~rak ile birlikte Fener polis 
merkezi tarafından dokuzuncu ihti
sas müddeiumumili~ine sönderilmiı
tir. Mahkeme tahkıkatın lamiki için 
eVTakı tekrar merkeze iade etmİflİr. 

Dün gece saat ikide Londra bi
rahanesi müsteciri Zivw Bey ikamet 
ettiği Maçka Palas'a gelmiıtir. Ziver 
Beyi apartımanın kapı11nda sakla
nan bir 1ah11 bıçakla batından yara
lamııtır. 

Vilayete her gün birçok kimıeler 
müracaat ederek it iıtemekte ve bun 
lar muhtelif ıirket ve müeueselere 
tavsiye edilmektedir. 

Borsa fiatları 
Kambiyo Kapanış 

lngiliz lirası 

Bir T. Lira11nın mukabili 

B mün;,,ıebetle merhumun ke· 
derdide ailesine ve mesai arka~aşla
rına taziyetlerimizi beyan ed~rız. 

y anlat bir tebliğin 
verdiği korku 

Belediye Beyazıtta lstanbul liıesi 
binası önüne ağaç dikmeğe karar 
vermi,tir. Havalar mü~ait olunca a · 
ğaç dikilmeğe başlanacaktır. _ __ _.,... .. .......__ - -
Mühürlü telefon 
Meselesi 

Şirket komseri 
vekalete 

de 

bir rapor gönderecek 

Esrar kaçırırken 
lsmail Sami elendi iıminde biri 

Haydar-ada bir okka esrarı götü
rürken yakalanmııtır. 

Yangın başlangıçları 

Unkapanında Yavuz Sinan mahal 
Jeıinde 16 numaırals evden yangıQ 
çılmuı ve lıir oda yarunııtır. 

Fener'de Kiremit ınahaU ...... 
berber lsmail efendinin evinden ,..., 
gın çıkmıı söndürülmüıtür. 

Fakat son 300 imzalı iıtida üze-
rine bu itte Vilayet yeni bir usul 
koymuıtur. 

Bundan sonra iş için müracaat e
denlere Vilayetten matbu bir beyan
name verilecektir. 

lı iıtiyen bu beyannameyi dol
~uraca~ ve mahalleden de tasdik et
tırecetkır. 

Beyannamede nereli olduiu bun 
dan e•velki iıinden neden çıktıiı, 
ahvali tasrih edilecektir • 

Maarifte 

Millet 
Mekteplerinde 

imtihanlar 
nihayet 

bu akşam 
buluyor 

Millet mektepleri imtihanla. 
n bu akşam hitam bulmakta
dır. imtihanlardan sonra h« 
mektepten gelen neticeleri" tal 
nif edilecek ve bu sene kaç ki§İ
nin şahadetname alabileceği ta. 
ayyün edecektir. 

Mülkiye talebe cemi
yetinin ziyafeti 

Mülkiye mektebi Talebe ce
miyeti tarafından dün akşam 
T okatliyan otelinde Mülkiye 
mezunları 'erefine bir çay ziya 
feti verilmiştir. Ziyafette Vali 
muavini Fazlı Bey ve Mülkiye 
mektebi müderris ve muallim. 
!erinden bazı zevat ve refikalan 
hazır bulunmu§lardır. 

Memlekette 

Adana mekteplerinde 
menenjit aşısı 

ADANA, 8 (Milliyet) - İlla 
mekteplerde menenjit aı111 tatbika-· 
tına devam edilmekte ve at"
çoculdarm İıtirahat etmeleri içi. 
mektep bir gün tatil olunmaktadır. 

Bütün mekteplerde menenjit a-
1111 yapılacaktır. 

Sabancada grig 
SABANCA, 8 (Milliyet) 

Burada şiddetli bir grip vardır. 
Birçok kimseler yataklara seril 
mitlerdir. Burada doktor yok.. 
tur. Yalnız sıtma mücadele 
doktoru varaa da halkın fakir. 
!erini meccanen tedavi edecek 
bir hükumet tabibinin bulunma 
ması teessürü mucip olmakta
dır. 

iki kardeşi öldüren 
iki kardeş 

ADAPAZARI 8 (Milliyet) 
- Sabancada Gazipaşa mahal
lesinde oturan Kangul oğlu Kü 
çük Osman çocukları Hasan ve 
Hüseyin isminde iki kardet, çar 
tıdan evlerine dönerlerken kur 
ıunla katledilmiılerdi. Maktul
lerden Hüıeyin ilk kurıunla öl. 
mediğinden, daha yedi kurşun 
ııkılmııtı. Katiller ayni mahal. 
leden çömlekçi oğullarından 
Omıan ve Ali isminde iki kar
deıtir. Bunların mulıakemelen 
ali.ka ile takip edilmektedir. 

Babasını kurtarırken 
katil oldu 

Abana nahiyennin Aya köyünden 
Davut iıminde bir adar .. n iki kan• 
vardır. Birinci karııı kendisine fena 
muamele yapıldığını iddia ederek 
Ahmet iıminde birisinin yanma kaç. 
ıruıtır. Dnut karnına haber gönde
rerek eve celmesini söylernitse da 
kadnı aldırıt etmemiıtir. Bunun üze 
rine Davut, karmnı kaçıran Ahmede 
tesadüf etmiı ve üzerine saldırmış
tır. Fakat Ahmet daha kunetli ol
duiu için Davudu yere yuvarlamış
tır. Bu esnada Davudun oğlu, baba
ımı bu vaziyette ıörünce saldırma. 
sını çıkarnuı ve Ahmedin kafasına 
olanca kuvvetile indirmi,tir. Fazla 
kan zayi eden Ahmet hemen ölmüş. 
tür. Her ikisinin iımi de Davut ol• 
bu baba ile oğlu tevkif edilerek Ad
liyeye teılim edilmiılerdir. 

Ali karar heyetinden 
kalan dosyalar 

Fransız fı:&na'• 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
lıviçrc frangı 
Leva 
Ftoria 
Kuron Ç. 
Şiling A.. 
Peıata 
Mark 
Zloti 
Penge 

12 03 
1 o 47 40 

9 11 40 
3 39 00 

,37 55 ,00 

1
02 44 63 
63 114 00 

1 17 53 
15 82 00 
4 12 00 
6 18 14 
1 98 60 
4 12 00 
3 98 80 

iki sene evvel Ankarada imalatı 
harbiyeden bir zabiti çiğniyerek ve
fatJna sebebiyet verdiğinden. dola~ı 
Şükrü oğlu Reıat namında bır ıofo.r 
hapse mahkum edilmiı. fak~t _ tecıl 
kanundan biliıtifade muddetını dol
dunnadan ıerbesl bı~lmıttır. ~al
no: bu zabitin vere.esıne ~ermıye 
mahküm olduğu (35,000) lıra taz
minatın icra tebliğnameıi, bir isim 
müJabeheti yüzünden o za'!'an_ An
kara Ziraat Bankasında, tımdı de 
Bursa Ziraat BRnkaoı toförlüğünde 
bulunan Abdulhamit oğlu Retit efen 
diye tebliğ .. dilmiştir . _c:aribi f~ ki: 
Şoför Reıit ef. ?u teblıır.ı:ı~meyı,_ ~an 
ka müdüı·ünü bır yere goturecegı sı
rada acele ile batka bir borcuna ait
tir 2anniyle imzaJamış, avdetle bak~ 
mıı ki: tebliğ name kendi za.nnı gibi 
7 _ 8 lira değil (35,000) lıralıktır. 
Şimdi Retit efendi buna itiraz etmiı, 
tikin heyecandan kurtulamamııtır. 

Belediye müfettişlerinden A
li Yaver Beyin Telefon §irketi 
aleyhine, fazla mükaleme yaz
dığı iddiasile, dava ikame et. 
me•i üzerine Nafia vekaleti me 
seleyi tetkike başlamıştır. Ve
kalet şirketin buradaki komise
rine emir vererek tetkikat yap
masını bildirmiştir. Sirket ko. 
miseri Fuat Bey tetkikatını bir 
rapor halinde yakında vekalete 
bildirecektir. 

Meriç 
Kabar1yor 
Nehrin büsbütün taşm•

sıntlon korkuluyor 

Edirneden verilen malUmata göre, 
üç haftadan beri ~dirneyi ~aplamıı 
olan karlar son gunlerde yagan yağ
mur ve Jodoı rüzairları yüzünden 
temamen erimiıtir. Balkanlarda eri~ 
yen bu karlardan Meriç nehri tekrar 
yükselmittir. Dün nehir yatakların
dan taımı§ bir halde idi. Nehrin da
ha ziyade ta,acağından kori<ulınakta 
dır. Nehir iki metro yükselmit bulu 
nuyor. Meriç etrafındaki evlerin tah 
liyesi için zabıta faaliyete geçmiıtir. 

Etnoğrafya 
Cemiyeti .. 

Böyle bir cemiyet 
vücude getiriliyor 

Halk bilgisi derneğine men
aup bazı gençler latanbulda bir 
etnoğrafya cemiyeti tesiı etme 
ğe karar vermitlerdir. Bu huıus 
ta tetkikat yapılmaktadır. Halk 
bilgisi derneği timdiye kadar 
folklara dair bir çok kıymetli 
vesaik toplamı§tır. Bu vesika. 
lar terkip edilerek tahlili ve ter 
kibi eserler vücuda getirilecek
tir. 

Aldıinruz malümata söre bunlar 
arasında birinci derecede yerliler ter 
cih edilecektir. Çünkü son zamanda 
tllfradan birçok kimseler oradaki it 
ve gücünü bırakarak lstanbula pi
yor ve burada yük oluyorlar Ye se
falete meydan veriyorlar. 

Vilayet bu sibileri _,ıeı.etıeri
ne iade etmektedir. 

H. Hüsnü Bey 
Mülkiye müfettiti H. Hüınü B. 

teftiı için Silivri'ye gihniıtit- • 

ithalat gümrüğü 
müdürlüğü 

ANKARA, 8 - Kanuni müdde
tini ikmal ettiği iç.in bir k11un dos
yalar üzerinde tetkikatını bitiremi
yerek dağılan Ali karar heyetinden 
müdevver 90 küsur dosya haldundıı 
yapılacak muameleye dair yakında 

millet mecli•i heyeti umumiyesinde 
müzakere cereyan edecektir 

Alakadarların verdikleri. istidaw 
üzerine Millet meclisi bu husuıta ne 
düıün~üğünü hükü!"etten sorınut
tur. Alı karar heyetınin kısa bir miiol 
det için tekrar teıkili ile geriye ka
lan dosyalar üzerinde tetkikatın ik
mal ettirilmesi dütünülüyorıa da he
yetin faaliyete getirilmeıi mütkil p 
rülmektedir. 

Bu sebepten dolayı adliye ve iı
tida encümenlerinden mürekkep hİI 
heyet bu tetkik salahiyetinin veril
mesi için meclİ5 heyeti umumiyesine 
bir teklif yapılması ihtimali kuvvet· 
lidir. 

Ley 
Dinar 

Tahvilat 

t. Dahili 
D. Muvahhadc 
A. Dem· rvolu 

78 76 00 
26 58 00 

Kapanış 

00 00 
56 00 
29 21 

Gustav 
kında 

Lebon hak
konferans 

- --·----
Nimet Beyden inhilal eden 

İstanbul idhalat gümrüğü mü
d_ürlüğüne. gümrük müfettitle
~den _Arıf Bey tayin edilmiş
tır. Arıf Bey bugün vazifesine 
başlayacaktır. 



SALLY 
l bugünkü vaziyete düşmezdik.. 

Ne diyebilirim, eğer: ~illiy~t 
Asrın umdcsi "M!LLIY ET" tır 

- Ya kulum! işte kar dindi. 
· Soğuk ta kesildi ••• Daha ne isti
. yorsun! Hitabı izztetine muha

•--9--M--A-R_T __ 1_9_3_2--•· tap olsam, •• 

Bir şeyi.n böyle birden bire 
yükselmesi, birden bire düşme
si muzır şeylerdir. İngiliz lira
sında olduğu gibi, şunu bir tes 
bit etseler .• Mesela: Şubatın bi 
rinden on beşine kadar fehir da 
hilinde derecei hararet yevmi 
vasati beş, şubat on betten bir 
marta kadar, 7, martın on beşi
ne kadar 9, sonuna kadar 12, 
nisanın yansına kadar 15, sonu 
na kadar 18 - 20 ... diye bir ba
rem yapsalar ne olur? .. 

f darclııuıe : Ankara ca~i. 
100 No. 

Telgraf adresi: İst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlüı;i.ı 24319 

İ darc ve Matbaa 2431 O 

!\BONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç içın 

L. K. L. K 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 1 50 14 -

12 tt 14- ıs -

Gelen evrak geri verilmez -
.üddcti geçen nüshalar 10 kıı 
uştLır. Gazete ve matbaaya aiı 
lcr için miıdiriyete müracaat 
dilir. Gazetemiz ilanların mes\ı 
iyctıni kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilkoy A.•kerl Rasat merke

zinden aldıgımız maliımata naza~ 
ran bugün hava kı~n bulutlu 
ve yağışlı olacalı rüzgar cenup
tan ettcelrtir. 

8-.1-932 tarihinde hava tazyi
kı 753 milimetre subunet azami 
10 asgari 8 santigrattır. 

•• muna-
catın neticesi 

Kardan artık bunalmak dere 
cesine geldiğim günlerden bi. 
rinde cenabı hakka kartı bu ıü 
tunlarda bir münacat yaparak 
artık kar yağdırmamasını ta
zarru etmiştim. Duam lehül
hamt kabul edildi, lakin ..• 

Evvela derecei hararet bir
den bire 17 ye kadar çıktı ... He 
pimiz yün fanilaları çıkarmaya 
ve yolda yürürken terlemeye 
batladık. 

Sonra, kar durdu amma, bir 
yağmur, aman bir yağmur ki; 
vallahi kan arattı .•. Efendim ... 
Bu ne sel?. Bu ne tufan! Bere
ket verıin Nuh nebi zamanında 
değiliz... Yoksa içimizden er
kek ve diti birer çift hayvanı 
bir sala doldurur, bizi de kendi 
halimize bırakırlardı .•• 

latanbulda bu kadar yağmur 
yağmaya ıelmez ... Çünkü Bek
la,iye sormuılar: 

- Canım dede! neden yıkan 
mazsın? .• 

- Aslımız topraktır, pek ıu 
ile oynamaya gelmez, çamur o
luruz •• 

Demi9.. Onun aibi lıtanbul
ıla yağmur çok dü9erse çamur 
olur .. Ve lıtanbulun çamuru da 
meşhurdur •• 
Eğer ben bu münacatı yapar 

ken: ...,.. __ .... 

- Allahım ! Şu kan dindir, 
&oğuğu sindir de bize bir bahar 
havası ihsan el diyeydim, belki 

Ben anlayorum.. J&lemesini 
bilseydim... İş böyle olmazdı •• 
Burada sıra!lı eldi de belki tek 
rar ediyorum. Birisi Eyüp Sul
tanda hacet penceresinde dua 
ediyonnut. Yanına tesadüfen 
yaklaşmış o1an bir Bektaşi şu 
sözleri işitmiş: 

- Aman yarabbi! Sana sı
ğındım. Bana şu reisliği nasip 

' ve müyesser et .• 

Bektaşi sokulmuş ve sormut: 
- Efendim! Affedersiniz, ga 

liba bir reislik niyaz ediyorsu-
nuz •• 

Duacı evvelen inkara sapmak 
iıtemit: , 

- Hayır efendim! Ne müna 
sebet? •• 

Lakin Bektaşi ısrar eder: 

- Canım! Allahtan her şey 
istenir. Bunda sıkılacak ne var. 
işittim de sizi ikaz için anla
mak istedim.. Adamcağız ni
hayet itiraf eder: 

- Evet! Bendeniz bir mah
kemede azayım. Riyaset mün
hal. Oraya tayinim için Allah
tan niyaz ediyorum. 

- Ala! Lakin ne reisliği is
tediğinizi tasrih edin.. Ucuza 
dayanamaz, tulumbacı reisi ya. 
par, bütün hayatınızda koşmak 
tan anaruz ağlar ••• demiş ... 

Biz de karın ve soğuğun ke
silmesini istedik amma bunla
rın yerine ne vermesini tayin 
etmedik... Derecei hararet bir 
inip bir çıkıyor .• Yaimur. ilik
lerime iıliyor ••• 

T a.bıların adedi 
Bir idarehanede işidilmi9tir •• 
- ikinci tabı meselesinin ar 

tık tesiri durdu gibi... Halk a
lı9tı .•• Ne yapsak acaba?. 

- Üçüncü tabı yaparız •• 
- Nasıl olur?. 
- Nasıl olacak, birinci tab'ı 

tamamen kaldırır, ikinci tabı'la 
baş~a.r. Arkadan üçüı:cüyü salı 
vennz .. 

FELEK 

HAZİN BİR İRTİHAL 
He:ıı.üz pek genç yaşta vefat e<len 

bol.ediye mezarlıklar müdürü Sü
lıcyman Beyin kerimesi ve Yelkenci 
Zade Vecit Beyin bafid i Emine 
İf t Hanımın c.enazeei dün Ka
dıköyünde kösloLcrindc.1 k.aldı.rıla

r.ık Karaçaalımettclri aile makbere
sirıe de fMdihnistir. Mcv Li rahmet 
eyliye. 
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GÖZY ASLARI!. 
Dtcdim; yalvardım, yakar

dım, ıustum, ıztırabımdan ta
şan zehiri içime akıttım yine 
olmadı; yine beni aldattı, yine 
beni kafese koydu ve •• yine ni· 
hayel beni böyle yuz üıtü bı
rnktı gitti!. 

.Sonunu düşünüyorum: So
nu da yok! Haydi tekrar ya o 
beni, ya ben onu arayıp bula
lım. Bir gün belki daha beter 
bir ey olacak. İçine dü~tüğüm 
bunca kahır ve felaket yetmi
yormuş gibi kim bilir yeniden 
karşıla~11cağım fcl "kelin şekli 
ne olacak?. 

Artık karıma ve çocuguma 
da dönemem!. 

Gitsem, ne kadar va!varsam 
} akarsam, benim tıınıdıoım 

Etem iZZET 

lJemez. Ondaki yükıek iz
zeti nefı buna manidir. Çocu
ğumu bile o kadaı· göreceğim· 
geldi ki •• gidip: 

- Ergin •• 
Demekten, onun yüzüne 

kabilmekten utanıyorum, kor
kuyorum!. Bunu imkanı yok ya 
pamam. Ben ölmeli, harap ol
malı, yerin dibine geçmeliyim 
ve .• yine onlann yüzüne bak
maktan kendrmi korumalıyım. 
Onlara gitmeği, onlara dönme
ği düşünmek terketmekte gös
terdiğim alçaklıktan daha bü. 
yük ve daha affedilmez bir al
çaklık ve adilik olur!. Hele 
Nesrin şimdi bir cocuk daha 
doğuracak ki, o zavallı hayatta 
babı örmi ecek ve ki -
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Yarın 

akşam 'te 
Hikaye 

f~_R_A_D_~_O_J 1 Bu Akşam Fevkalade Bir Hadise: 

İşçi kadın Bugünkü program 

Meilhac 've Halevy'nin maşhur opereti, JOHANN STRAUSS'un musikisi 
2 kopya olarak JıÖsterilecektir. 

- Fransızcadan -
Gonf\o kuabasmdan geçeneniz, 

mutlaka orada uzun boylu, kuru, aa
kalı sekiz gÜnlük, papucu delik, kırk 
Yatlarında bir adama rast gelirsiniz. 
Sırtındaki rengarenk yamah elbisesi 
nin bu hale gelmeden evvel ne oldu
ğunu kestiremezsiniz .. 

Bu adamın ismine Falet derler. 
Gençliğinde az buçuk emlaki var 

dı. Bunları sattı, sattı. Karı, kız, eş, 
dost, ahbap, vur patlasm, çal oyna
sın, kemali afiyetle yediler. 

Yirmi beş ya~ına geldiği zar.ıan 
Falet'in elinde nvuc~nda bir f y kal 
mamıftı. Artrk dilenmekten başka 
çareıi yoktu. 

Fakat rica ederim burada dura
lım. F alet şimdiye kadar kimseye el 
açmamııtır. Fı.kat ·dan verilen bir 
kadahle, soldan verilen bir lolıma ek 
meği de ret etmemiştir. Eski bir ce 
ketiniz varda, onu F alet' ye verirse~ 
nİz almamazlık etmez. Fak:ıt para 
venneğe . kalkarsanız, haşlandığınız 
gündür. 

Falet bak edipte kazanmadığı pa
rayı kabul etmez. Çahıkandır. Tren 
saatlerinde istasyona gideı. Fakat öy 
le bel' yolcunun qyasını taşımaz. 
Müşterilerini intihap eder. Ekıerya 
müşteriler, kıyafetine bakıp anııi
yet etmezlerse. kabahat Falet'in mi? 

Meseli kestirecek odunlarını2, şi 
şelere konacak ıaraplannız ve yahut 
buna muadil bir itiniz va :sa, hemen 
Falet'yi çağmraınız. Fakat ne zaman 
çaiıru-1an1z, aksi tesadüf F alet baıı-

lstanbul - (1200 metre, 5 kilo
vat 18 gramofon, 19,5 Cennet Ha
nım ve Yesari Asım Beyin i~tire.ki
ı.e saz, 20,5 gramofon ile opera par
çaları, 21 Bedayii Musiki heyeti, 22 

orkestra. 

Bükreş - (394 mct~e. 16 kilovat) 
20 keman solo, 21,5 konfrran . 20,45 1 
piyano kon ri. 21,15 cazbant. 

1 

Ilelgrar - ( 429 m tre, 2,5 kilo· 
vat) 20 ses konseri, 20,30 komedi, 
22,25 radyo ormtrası. 1 

Roma - (441 metro. 75 kilovat) 1 
20,45 operadan nakil. 

Prag - (488 metre, 120 kilovat) 
Abraham Liukolen hakkında bir 
konferans, 21,45 piyano konseri. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 1 
20 Ll,pçikten nakil. 21,45 kC<>ferans. 1 
22,20 gümiıı haberleri so!'ra orkes
tra. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat) 
20,l 5 Yüksek Musiki Mc ktcbind n 
nakil. ' 

YARASA 
(La Chauve Souris) 
Fransızca olarak 

Artistikte 
l\1'ümcssi11cri: 

MAURICET 
PİZANİ 

MARCEL DENY A 
ANNY ONDRA 

1VAN PETROVİTCH 

Darü!bcdayide Son Temsiller 
Arzuyu umumı üzeT"i'fle 

Bu akşam 
.ıat 21,30 da 
YALOVA 

TÜRKÜSÜ 
Musikili ko -

lllJnbul Btlıdi~ısi 

Ş~hir1Yyiltrosu 

111111111111111 

Varşova - (1411 metre, l.>6 kilo- 1 ıncdi. 

1 .. .1 vat) 19,45 radyo gazetesi, 20 mı.ısi- Bestekarı : Ba
kili musahabe, 20,15 üçüncü devrıa- san Ferit. 
lem, 21,30 oda konseri. Nakili : 1. Ga -

kasmın itini görmekle meıgul oldu Berfin_ (1635 metre, 75 kilovat) 
funu söyler. 

lip. 
Yakında: KAI!'ATASl .. 

Garip bir tesadüf olarak bir gün 20 Lly>pc;ikwn nakil, 21,45 konfe- ı 
F aletin hiç bir işi yoktu. Köprü ke- raııs. sonra d;,ns havaları. 
narında uyuyurdu. -----------"':.-- ŞEHZADEBAŞI 

RAŞlT RlZA Tiyatrosu Orta mektebin baıhocası geçti ve 
adamcağızın omuzunu dürterek: 

- F alet, yavrum, dedi. Bir araba 
kömür aldrm. Şu kömürleri gel de 
boıalt. 

F alet baıhocaya baktı: 
- Pek .ıa ıımma, kamım aç, de-

di. Aç karnına da çalıımak olur mu 
ya? 

.un ehemmiyeti yok. Al şu 
yarım gündeliğin üç frank .. Gatafion 
ananın dükkanına git. Karnını doyur 
duktan sonra eve ııel. 

Falet üç frangı aldı ve lokantaya 
gitti. Yanm saat ııec;ti, bir saat geç 
ti, üç saat geçti. Bqhoca ortalık ka 
rannağa baıladığı halde Falet in 
hala gelmediğini görünce, ada:ncağı
zın batına bir knzamı &'eldi diye me 
rakla Gatafion ananın dükkanına git 
ti. Bir de ne görsün? 

F alet kendiai gibi birini bulmuş, 
ha bire dama oynıyor .. 

- Falet bizim kömürler ne oldu? 
Her halde karnmı doyurdun zanne
derim. 

Otelri iıtifini bozmadı, oadece de
di ki: 

- A hocam, yemek !ıazmedilir
ken çalışmakta olur mu ya? 

Galiba o ııece bqhoca kendi kö
mürlerini kendi indirdi. 

• • 
Arz ve talep 

Beyin biri dükkana girdi, bir kü 
çük çiçek vazosu beğendi n •atıcı 
kı:ıa soı·du: 

- Kaç para bu banımefoodi? 
- Elli kuruş efendim. 
- Ooo ! Çok pahalı, çok pahalı! 

alamam. 
Dükkinılan cıktı. Arkaaından ha 

nımefendi §Oyle söylendi: 
- Hayvan adam! Alınağa niyeti 

yok, U...rıları rahatsız ediyor. 
Derken bir bey daha düki.na gir-

di. Oda bir kahve fincanı befendi: 
- Kaç para bu hanımefendi? 
- Elli kuru• efendim. 
- Pahalı! Kırk kuruşa olmaz 

mı? 
- Sizin batırınız için olur efen-

se böyle bir babaıun sulbünden 
dünyaya geldiği için kim bilir 
çocukcağız ne kadar azap ve u: 
tırap duyacak?. Halbuki onun 
için gözümde ve gönlümde bes 
!ediğim ne ümitlerim, ne ha. 
yallerim vardı?. Hepsi yıkıldı, 
hepsi ve her §ey· mahvoldu!. 

- Muhakkak ki, Allah bana 
yaptığımın cezasmı çektirecek. 

Diyorum ve.. muhakkak ki 
çekeceğim. Hayatımı, istikbali 
mi, yuvamı, çocuklarımı yıka
rak pe9ine katıldığım kadından 
bir an bile huzur görmek ve .• 
nihayet her §ey onun için iken 
ona sahip olamamak Allahtan 
beklediğim ceza değildir de ne 
dir?. Bundan daha büyük ceza 
ve ibret olur mu?. Fakat, ne 
yapayım?. Yandım bir kere •• 

Bir gün sonra 
Sinir mukavemetimiz de

vam ediyor. 
Yine kafamın içi alt üst!. 

PAR1S PANAYIRI 
4 ten 18 IMayua kadar 1932 

BeyneJmilcl olan Paris panayırı 

bilumum memlck tlerin bütün müs- 1 
tahsillere ve sanayi erbabına açık
tır. Gari>i avrupanm en büyük ve en 
vbı bir meşheri olan bu panayır 

bilha••a ıncvad.dı gıdaiyc ve mefru
şat levazımının en yc.:ni ihtiraatrnı 

ihtiva eylemu<tedir. Denılebilir ki 
tanınmış markalar Paris panayırına 
iştirak ik piy;ısaya en yeni model
lerini arzctmck üz~c bunun küşa

dını beklerler. 
Bu sebepledir ki PARlS PANA· 

YIRI ihtiraatınm en yC'l1i v<: en mti 
kcnımellerini. alat ve edevatın en 
tekfunül. etmiş ve ıslah cdiL'Tli~ nü
munelerini erbabı ticaret ve san'atın 
enzarma ıı.rzeylanektedir. PAR!S 
PANAYIRINA ittirak <:ıdcnlerin 
her acne müte?.ayit bir ni.abette art
maktadır. Şöyleki 1904 te 497, 1917 
de 17 50, 1925 te 5500, ve 1931 de 
7620 miie&sesc iştirak etmiştir. 

Her türlü tafsilat için Beyotlu 
~ı. Meş.rutiyct caıdde& (Sabık Kab
ri&tan sokak) "İSTANBUL ŞAM
BR DÖ KOMERS FRANSEEZ,, e 
müracaat olunur. 

................ - .............. -••-•o.·-·-·-
diın. Maksat müıteri kazanmak! 

Bey çıktı. Arkasından ·han•mefen 

Perşembe günü ak~atnı 21,30 da 
Büyük GALA 

OTELLO 
Şkespir.in büyük faciası 

5 ıpe~de 2 tablo 
Mahdut kalan biletleri şimdiden 

gişclcrıden tcdaırik ediniz. 

-;m;t.-

KAD IK Ö Y Süreyya <ıinemasııı.da 
RAŞİT RİZA Tiyatros.u ean'atkir
Jarı 

Talak Eğlenceleri 
vodvil 3 pecde 

Nakleden: Mahmut Y"""'~ ve Ha
lit Fahri Beyler. 

Bu akşam aa.a.t 21,30 da 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 
THE ENGLİSH PLA YERS 

bcyelıinin ilk tıemaili olarak Ber
nard Slraw'in en tnejhur luımedilli 

. CANDİDA 

Yarınki ~rşeınbe ak~ı 

TO SEE OURSELVES 
Cuma ı;ünü matine saat 15 te 

CANDİDA 

Cuma akşamı 
POEPLE LİKE US 

Gişeler her gUn bilet satıgına ~
vam cıtmclrtedir. 

Doktor 
di ~öyle söylendi: . . 

- Ne para aşıklm budala ıınıt H fı 
bu! Elli kurut için p~rlık yapıro? 8 Z Cemal 

Bir üçünçü mütt~rı daha gırdı. ki 
o da bir ıey beğendı: . Dahiliye haıtah arı 

- Kaç para bu ha~dendı? mütel>..a11111 
- Elli kurut efendım. Cumadan maada l:lel"gun" ögv -
- Peki, buyurun elli lrurutul 
Müıteri ~ıacağmı aldı ve çıktı. leden sonra saat (2,30 dan Se) 

Arkasından hanımefendi fÖyle dü- kadar İstanbulda Divanyohm
ıündü: .. . .. da 118 numaralı hususi daire-

- Böyle de alıma~ m."tterı ııor- sinde dahili hastalıkları mua-
medim. Aldığı ~ey yınnı kurut et- d · d T l f · 
mez, elli kunq veriyor. Keıke sek- yene ve te avı e er. e e on. 
aen kurut iıteseydiın. 1 İstanbul 22398. 

-~ 

tanmak sondak\ felaketi gör. 
mek; b~ hazin macer.adaki boş 
luk, hiçlik hepsi hepsı kar!" bu. 
!utlar gibi bir defa hep bırdeu 
geliyor ruhumu kaplıyor; son
ra onlar dağıldı ınr yine ben: 

- Naran •• 
Derneğe ve: 

- Seni seviyorum ı. 
Sensiz olamıyorum' 
Gel •• 
Benden ayrılma!. 
Diye kendi kendimi kaybet

beğe batlıyorum!. . . . . . . 
Hakikaten ben onsuz olamı-

yorum. 
Sokakta giderken •• 
Aarabaya binerken, 
Tramvaydan atlarken 
Dairede otururken •• 
Evdeyken .• Hep onu düşü. 

nüyor, hep onu gözlerimin Ö
nüne getiriyor, bir kadm gör
sem: 
-O mu,. 

Diye dönüp dakikalarca ba-

dar özledim ki .. 
• 

D•lt• btr,111 
Galiba day ... amıyacaiıml. 

Dün gece içtim içtim, kendi
mi kaybedecek oldum. 

İçimde savrulan deli bir fır
tına vardı. Sokaklara çıkmak: 

- Naran .. 
Naran!. 
Diye haykırmak, serseri ıer 

ıeri dolaıınak iıtiyorduml. 
Anlıyorum. 
İyice biliyorum: 

- Artık ben onun deliıi
yim I. 

O sabah 

Her ıeye, her şeysine· razı
yım. 

Yine gelse, yin~ 
- Seninim •• 

Dese. Değifiyorum·. Alçalı
yorum. Kıskançlık, erkeklik biı 
!erimi öldürüyorum. 

YARASA 
(FLedermaus) 

Almanca olarak 

Opera' a 
M i.imcssillc ri : 
GEORG ALP.XANDRE 
HANS ZUNKEfoVIAN 

BETTY WERNER 
ANNY OND A 

İVAN PETRO IICH 

Bu akşam 

LHAMRA Sinemasıncıe1 
Dünyanın en meşhur tenoru 

A UT 
( Fra Diavolo) 

tilminde taganni ettiğini işiteceksiniz. 

ıııı- Yerlerinizi evelden tenıln ediniz 

Kendisine layık olmayan bir adama delicesine aşık olan dilber v 
zengin bir genç kızm romanı... Aşkının csiresi olan bu kız her bi 

ayıp ve mahcubiyete katlanıyor .•... İşte 
Marcel Achard'ın müessir ve mi.ıheyyiç pıyesi ve (Cornedi Fr.ınça s 

den MADELElNE RENAUD'ıın temsili 

Gönül Kimi eve se 
(Miıtigri) 

Filminın mevzÜu budur. BU AKŞAM 

MELEK Sinemasında 
göreceksiniz 41-------• 

1 R AL EGLENiYOR 
(Le Roi s'amuse) 

••••-•• Fransızca sözlü fılm 

~ıııııııııııırn~ mıı ıfüı ı ı m . 
Muallim Mubahat Bey Merhumun 

Terctime ettiği Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BURO ve YENİ MÜSTERI 
BUl MAK SAN' ATİ 

Esederi gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli:·Milliyet Matbaası. 

Kaza ve 

Sirgortalarınızr Galata<ia Onyon hanında kain 
ONYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasrla icrayı mnamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uiratnadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Sadece gülıün !. 
Gülütünü, dudağını, bakıtı

nı esirgemesin, sonunda benim 
olsun •• 

Diyorum. Fedakarlığın bun
dan daha öte bayağılıar, dütü
tü olmaz. 

lzeti nefiı, 
Vekar! •• 

Utanmak!. 
His!. 
Saygı!. 

Şeref •• 
Hayıiyet!. 

Denen biç bir 9eyin varlığını 
hissetmiyorum. Bunlann hepsi 
ni birden kaybettim; birden al
çaldım. 

Naran'ı bu dakika görsem 
hemen boynuna atılacak, dudak 
laııından evvel ayaklarından o

pecek: 
-- Beni affet Naran!. 
Dizyeceğim. 
Başka çare yok. Onsuz ol. 

mamak, ondan ayn kalmamak 

Daha iki giin 

Şi§li - Tünel 
daydım. 

Vatman: 

- Galatasaray. 

Dedi, durdu. Arabaya ilk o 
ce ıiyah mantolu bir kadm i 
di. Arkumdan elinde taşıdı 
ince bir kuma§ paketi ile N 
ran ve .. daha üç dört yolcu g 
di! Yine onu ilk gordügum 
bi giyinmişti. Yine o ilk gcird 
güm ve birden kendimi esirlı 
ğin verdigim gunku gibi idı. 

tosu, gözb bekleri, sa 
ları v f&pkası bir renkti. S z 
gu suzgün bakı) ordu. Güle 
b yıllan, bağlayan, csit dı.: 

si.ırukleyen bakışları trıım a 
içinde gözden goze dolaş 
du ! Şuhtu, . ndı, ca y kı 

bir bakı ta canı cd 1) or b ı 

!eri eritiyor, en na nır mu 

kem leri yık yo 'e topuk! 



Tarihi Tefrika: 69 

Sabatay Zevi 
Sabatag hakiki Mesihtir. Biz 

ancak ona hürmet ederiz 

Hahamlar tekrar eıki nüfuzlanaı eı_, 
etmeğe çahıh iıeler de .. 

Sabatay Zevi Mehmet Efen 
di olduktan sonra aylar geçti. 
Musevi takviminin Ab ayında, 
İsrail oğullarının yas ve matem 
tutacakları ıün geldi. Fakat 
bu günü Sabatay Zevi evvelce 
bir sevinç ve beşaret günü diye 
ilin etmemi§ miydi?. "Mesih" 
in o zamanki emrine timdi ge. 
ne riayet edildi! .. 

maceranın kahramanı padiş~
hın sarayında kendisine tahs_ıs 
edilmiş vazifeyi görere.~ sak!n 
ve müsterih bir hayat surmege 
başlamıştı. Art~~. hi?. ~ir ~ahu
di ile temas ethgı gorulmuyor· 
du. 

Müftü Yani Efendi kendisi 
ne islamiyetin itikadat v~ a~k.a 
mını öğretiyordu. Musevı dın~
nin ilimi olan Sabatay Ze:vı 

Diğer taraftan temmuzun d fkt ıs 
on yedinci günü matem yerine şimdi ihti a et ! · eı_ı son~a • 

lim dininin de alımı olınaga ça 
gene sevinç izharı için Sabatay !ışıyor, Yani Ef_e~diı_ıin kendi: 
Zevi tarafından konmuş olan sine söylediklerını dıkkatle dın 
kaidenin bozulmaması için ha- Ef d" b liyordu. Mehmet .. en ı u su
hamlar tarafından şimdiden ter retle derin tetebbulere dalmış 
tibat alınmıştı. Hatti Sabatay demekti. Saraydaki vakti bu te 
Zevi ta~fmdan yazıldığı iddia tebbuat ile geçiyordu. M~~m~t 
edilen bir de mektup uydurul. Efendi bu suretle yahudıhk ı:<· 
muştur, Bu mektupta sözde Sa lemi ile münasebatını kesmış 
batay Zevi pişman olduğunu bulunuyordu. Fakat acaba ya
ıöylüyor ve Abrahaın Cahini hudilik alemini meşgul eden ve 
ile Natan Gazatı tarafından al· ed le "M "h" e taalluk en mese 
datıldığmı ilive ediyordu. Hü· Iereesıtamamile lakayt mı idi, 
lisa butün bu ııralarda Yahudi ı · 1 bunlara dair hiç ma umat a • 
aleminde cereyan eden hadise- d ., M h t Efen . mıyor muy u.. e me ..• 
ler sinirlerde ne kadar müessır dinin yaşadığı sarayın har_ıcın· 
bir gerginlik mevcut olduğunu d bulunan yab\ıdilik alemı, yu 
göstermeğe kifidiı". ke d bahsedildiği üzere Saba 

arı a • "M 
Yahudiler arasında es tay Zeviden,_ d~~a ~og~u~u e 

kiden beri Sabatay Zeviye sih" ten ümıdını bu~~~tu?h~e~
dütman olanlar bile vaziyetin miş değildi. Er~eçl . esı lruın 
ciddiyetini takdir etmek mecbu göstereceği mucıze enn vu u 
riyetinden kendilerini kurtara· bekneliyordu. 
miyorlardı. Her tarafta istenen Hiç bir şe_q ı1ok ! 
ve çalışılan şey, Sabatay Zevi 
macerası senelerden beri ortah Fakat bu intizarın beyhude 
ğı karııtırmadan evvelki sakin Iduğu anlaşıldı. Ne mucize, 
vaziyete bir an evvel avdet ey. 

0 
de başka bir fevkaladelik gö 

!emekti. lstanbuldaki haham· ~nmüyordu. Bir hakikat var
lar Sabatay Zevi macerasına sa "Mesih" in ihtida ederek 
kaı'.ışmış, ona son derece ~ar":f- Mehmet Efendi ismini a" ası 
tarhk etmiş olan Yahudılerın padişah s~rayında sa~in ~e 
timdi dindaşları tarafından her müsterih bır hayat surmege 
hangi bir suretle fena muamel~ başlamasından ibaretti.! 
görmelerini caiz görmeyere. Zaman geçip te beklenen 
buna cür'et edenler hakkında la mucizeİer zuhur etmeyince ya. 

ki · · ·ıan et-net kararı verece ennı 1 hudilik aleminde Sabatay Zevi 
mitlerdi. aleyhindeki cereyan daha şid: 

Bu hal hahamların evvel: detlenmiş oldu. Sabatay Zevı 
ce hatalı ~lduğunu söyledi.~lerı uğrunda şim~iy~ ka~1ar p~kJ~k bir itikada simdi hürmet goster şey feda edılmış, · Mesıh ın 
diklerini ~nlatıyordu. ~~kat pek yakında ele geçireceği Ku
Mesib'e samimi surette ıt~ka~ düsteki yahudi saltanatına ha
ve iman etmit olanlar k~dılerı zırlanmak üzere pek çok yahu
ni nasıl buluyorlardı?. l_tık':tla· diler itlerini, güçlerini, ~~si?' 
rında metin olanlar !~1 ~'! servetlerini bırakarak Fılıstın 
vaziyet kar91sında kendıle~ı I taraflarına muhacir olmuşlardı. 
n "yle hahamların hürmet~~· Şimdi ise "Mesih" in saltanatı 
n: :e merham~~in~ ~ühtaç g?~ yerine derin bir inkisan hayal. 
müyorlardı. Bılakıs .ı~a~. ve ılı den başka bir şey :>'.oktu. Onun 
katlarının metanetını gostere- için yahudilik ilemınde duyu
cekleri zaman asıl bu zaman de lan teessür pek acı oldu. Ar~ık 
ğil miydi?. Gene sinagoglara hayal gecmiş, hakikat ge~m.ır 
toplanan cemaatler tunu tekrar ti. Fakat. hakikat pek acı ıdı.. 
ediyorlardı: Her taraftaki bu derin inki· 

d "M "h" - Sabatay Zevi hakiki Me- sarı hayal ara.sın a ~s! e 
sih'tir. Biz ondan başkasına olan itikat ve ımanını hala mu. 
h.. .. · ı h f ed ek ortaya atılan ve urınet goıteremeyız... a aza er. 

1 
"b" 

Sabat•v Zevi artık sahneden çe sanki hiç bır şey 0.~amkbeış lgı 1
1 

....., h h 1 t k "M ih" · musta sa kildikten sonra a am ar e • gene es ın k h d' 
ı·:ır eski mevki ve nüfuzlarını e tanatından bahsedere. ya ul 1 

1. 1 d" F k t "Me- h d" ı"ltmek ısteyen er e geçirmiş er ı. a a ru unu ır h 1 f 
sih" e olan itikatlannın meta. herkesin husumet ve m_u ~ e e 
netine halel getirmemiş olanlar ti kartısında bu cesaretı gbste
kartııında lstanbul hahaınlan renler yok değildi. Fakat un· 
lzmirdeki hahamlara mektup· Jarm gayreti beyhude _olm.uş, 
lar göndererek cemaatinin sü- "Mesih" hayalinin cazıbesıle 
kun ve huzuruna dikkat et1?ele oradaD oraya dolaşan Sabat.ay 
rini biİdiriyorlar, ezcümle dıyor Rafail gibi bir kaç adamın -~İe 
lardı: ' hakikat ve l:ıayatı." abc~hgı e 

~•· ka 1 aktan elıne ır şey 
"Hükümdarımızın haıa yafa rşı af~ . 

d k b cmııarte- geçmemıştır. 
ığını söyleyere er S b t y Zevi macerasının 
· . • 1 d onun namını a a a b" . 

sı &ınagog ar a 1 mühim simalarından ırı o-
tebcil etmekte ıırar eden er var eni N t Gazalı ne yapıyor. 
d • k ki ı ve er an a an 

ır. Fakat artı es us!' . f du tzmır yabudileri Saba tay 
kanı iade ederek musevı. ş_e1 nal~ Ze,. · · "Mesih" ilin ederken, 

• h'·"- . getm me ı vıyı h 
nın a ,... .. ı y~ne lara ilti- Sabatay Zevi Geliboluda ma • 
ve buna mu~':lı~, olan pus olmasına rağmen pek muh 
fat etmemelıdır. Ze . t bir hükümdar hayatı sü-

Artık git gi~e Sa~~~~ kk: r:t:: Natan Gazalı, memleke
tar':f~arlarının .. Meııh 

1 
a fil;n ti olan Gazze'de, dünyanın gü. 

dakı ıman ve ıtıkatlar7 kal le- rültüsünden uzak ve pek sami
ızhar etmektense kend P f k • taraftarları arasında yafı-
. d ki • daha muva ı mı rın e sa amagı yordu. Sabatay Zevi macerasın 
buldukları anlaşılıyor~u, da pek mühim roller oynayan 

Mehmet efendı n11 bu kihin, meydana çıkarak 
yapıyordu ? "Mesih" in yanında ve herke

Mel)met Efendi ne yapıyor
du?. "Mesih" macerası artık 
so,.un ermiş değil miydi?. İh· 
ti 'a ederek Saba tay Zevi ismi 
Yerine M hmet Efendi namını 
da kendisine tahsis ediimi, 
ve l,aç senedir yahudilik 
ilemini m gut etmiş olan bı· 

sin kartısında göze görünmeği 
istememi§, herkesten uzak kal. 
mağı tercih etmiştir. , 

Fakat Sabatay Zevinin ma
lüm suretle sahneden çekildiği 
haberi bittabi Nalan Gazatıya 
kachr erismedi değil... 

(Devamı var) 

MILLIYET ÇARŞAMBA 9 MART 1932 

Birinci sahifeden geçen yazı!ar Hiııdistanda vaziyet 
gene karışıyor mu? -Changhai' de 

Yeni muharebe 
Dünkü şeker davasi 

(Başı ı inci sahi!ede) dildi. Fakat Utaktan şeker an. 
muş olduğunu söylemekte ise ~~ ~2 günde gelebil~e~ti. O_n 

(Bap ı inci sahifede) de elinde 101 vagon normal ıkı tucc~.rı bekletmek ıçın yerı •. 
Tahkikat komisgona -· toz varken satııı durdurmasın- 1 ne 12 gun sonra gelecek şekeıı 

dan dolayı mes'ul addedilmek- koymak üzere Alpullu malın-

Kabileler hududu tehdit ediyorlaı 
PIŞAVER, 8 A.A. - Hindistan 1 kat bu kuvvetler bu beyannamele ... 

hududunu tehdit ebnektc olan mu- itibar etmemiflerdir. 
TOKYO, 8 (A.A) - Cemi~ d k d 13 k "im . Akvam tahkikat komisyonu tekrar tedir." Bu rapor okun .u tan an .. vagc_m . ş~ er ve~ esı hasım kabilelere efrat temin etmek- BOMBAY 8 A.A. - Pan indi• 

te olan ve hudut üzerinde bulunan konfederuyo'nu umumi konseyi ta 
bir köye kartı tayyare kuvvetleri bu- rafından ittihaz edilen bir karara h 
gün harekete geçmişlerdir. Tayyare- fikan iktııadi ıiyaaeti protesto mal 
!er ilk iş olarak bu köy halkına hita- aadile bütlin Hincliıtanı tehdit ed• 
ben kaleme alınmıı beyannameler bir timencli!er l[lrevİ ~apılacaktır. 

Kyoto'ya gitmiştir. Bu komisyon sonra Haydar Beyin istıcvabı- takurur ettı. Bızım beledıyeye, 
Şanghay'a gitmek lizere Cuma günli na batlanmış mumaileyh ismi- Müdafaai Milliyeye, üçüncü ko 
Kobe limanından ayn1aeaktır. ni, pederinin 'ismini, yaşını söy lorduya, askeı;i mektepler .sa-

Cenevrede nutuklar !edikten sonra erkanı harp kay tın alma komısyonuna verıle-
CENEVRE, 8 (A.A) _Lehistan makamlığından mütekait, sabık cek taahhütlerimiz v~~dı, bir t~ 

Hariciye Nazırı M. Zaleski, kısa konsolos ve balen İstanbul v~ ra~tan da telefonla _b~yle resmı 
bir beyanatta bulunarak uzak şark Trakya şeker şirketi umum mu muesseıeler şeker ıstıyorlardı. 
ihtilifmıu hu9u~i mahiyetine rağ· 'ı dür muavini olduğunu umum - Bu taahhütlerin yekünu 

1 Maamafih, •ı.meııdifer mmtahd 
atmqlardır. Bu beyanname erde mu- mini bu huausta hareketlerini koni 

men Cemiyeti Akvamın sulhu mu- ··d- H . B · 'mezunen ne kadar mikdara baliğ oluyor. 
hafaza için elinden geleni yaıpmağa mu ur ayn eyı_n b du? 

hunn kuvvetler dağılmamakta İl11ll' derasyona mensup sendikaların ve 
göıterdikleri takdirde bombardıman recckleri nihai karara talik eylemi 
~dilmekle tehdit olunmuşlardır. Fa. bulunmaktadır. 

mecbur o'lduğu mütaıeasını secdet- . Avrupada bulundugunu,_ gay !1 D'" d"" b k 
mistir. betinde şirketin umuru ıdaresı. --:--:: ort, ort uçu vagona 

Lehistan, medeni milletler arasın· ni kendisinin tedvir ettiğini söy balıg ol~~ordu. 
Mardin' de ihtisas mahkemesi 

daki münascbatın mihveri olan Ce- ledi. Müteakıben hakim Kazım - Elınızde ne kadar mal var 
miyeti akvam mukavelenamesi pren . Be · il . P vererek dı?. 

MARDİN, 8 A.A. - İhtisas mahkemesi reis ve azaları şeh 
rimize gelerek işe başlamışlardır. Yapılmakta olan şiddetli tak 
bat neticesinde vilayetimiz dahilinde kaçakçılık !<almamış gib. 
dir. Dün bir kaçakçının mahkemesi yapıldı ve mahkumiyetile nt 

ticelendi. 

. . . b ıa . .. · yın sua erıne ceva l 
sıplennın kuvvet u ugunu gor· k f" ti . . r . idare - stanbulda 26 vagon var-
mek arcusundadır. şe er ıa erının mec ıs~ . d B 2 

Lehistan, misakın boşluğunu dol- tarafından takdir ve tesbıt edıl- ı. u 6 vagon nor~~I toz şe
dumıak ve Cemiyeti Akvarnm faa- diğini, bu fiat üz_rinden muha- kerde.n 10 vagon':1. yuz vagon
Jiyet ve icraatını mükemmelleştir· · sebe tarafından satış yapıldığı- dan zıyade olan kup ve dubl ra. 
mek lazım geldiğine kaildir. . nı söyledi H"ki sordu: fine şeker stoklarının altına is-

!ngiltere Haridyc . ~fazın Sır _ Me::list idare fiati nasıl tif edilmiş bulunuyordu. O yüz 
John ~n, demıştt; iri· .. bu tesbit ede ? vagon şekeri bir tarafa aktarma 

Heyetı umumıyenın tavassut~ r • ,. . d" 1 d k" 
lunrnaktan başka bir vazifesi daha Haydar Bey cevap verdı: .. e IJ? en a tın a. ı O_? vagon şe-
vardır o da bir beyanname neşrede- _ Efend" · ketı"n on bayıı kerı çıkarmak ımkansızdı. Beş 

' . . ım şır d hh"" 1 • . rek fikrim beyan etmektir'.. bu be- arasından a rılmı 12 kişilik bir vagon a taa u~ erımız tutu-
yaruıameyi az:ıdan ola~ bu~u." dev- fa I k "t Y. dş Bu komi. yordu. Elde on hır vagon kalı. 
i •tlerin tahkıkat netıcesını bekle- a omı esı var ır. d ki b U kt 1 k 
~eden imza etmeleri iktiza edeT. te murahhas aza olan umum yok u. b klnu !~ ~n .g~ ec~k. 

Bu beyanname, ihtilifın esasın- müdür Hayri Beyin de iştiraki şe en e .• ememe e~ ıç~ ı ı 
dan değil, bir hal suret} aranmasına , le her hafta toplanır ve dünya ~ag~nu. b~lahara ;~nl~ek ~~r.e 
mütealıık usullerden bahıs olacak- i şeker piyasasın: tetkik eder, ne ayı erımıze ver ı . ec ısı ı
tır. . tı"cede ı·· .. ··ı··rse meclisi dare kararı alıncaya kadar da uzum goru u U k I k k . 1• , 

Böyle bir beyanname. meselenin / idare bu f 1 k "tenin tetkika şa tan ge ece şe erı e ımız-
aa omı d t t k .. d d ooasına temas edilmeksizin, vücuda tına göre şeker fiatını daima ci dek uB~a .. uzere satışı1 _ ur ur-

getirilemez. Bunun faydası, ancak han pı"yas d d n olmak ü. u • ulun şu muame atın ta. 
asın an u 'hl . . .. 1 b" mek k uzak şarkta sulh ve adalet teessüs zere tesbit eder. Mur-:.hhas aza ~ :nnı şoy e tes ıt et a-

ettiğı zaman anlaşılacatkır. olan um .. d.. Hayri Bey bıldır: 11 şubatta şeker sattık. 
um mu ur 12 b tt H • B 1· . Bundu o;onra reis, Colombia mu- bulunmadığı zaman bu içtima- . şu a. ~ a'.!rı e~ mec ısı 

rahhası.u.1 bir karar sureti 1>rojesi- !ara muhasebe müdürü iştirak ~da re l 7"'ı Şakır Beyı Ankara-
ni okumuştur. Bu karar Mrrctindc ede a te e on a buldu. 13 tubatta 
Çin. Japon tebaasını himaye içın _..'.:: Komisyonda verdiğiniz Şakir Bey İstanbula geldi, U-
bütün tedbirleri almağa ve Japonya malumatı şirket namına salahi şak müdürü Remzi Beyle itilaf 
da askerlerini Changhai mıntaka- yettar bir zat sıfatı ile mi, yok- yapıldı, 13 vagon teker müba. 
smdan ~ekmeğe davet edilmektedir. sa şahsi mütalealarınız olarak yaa edildi, buna mukabil bayile 
Mütookıben M. Boncour, kısa bi.r mı verdiniz?. re Alpullu malından 13 vagon 
beyanatta bulwunuştur. _ Beni komisyona ma!Uına- şeker verildi ve o gün satış dur 

duruldu. Mumaileyh, Fransa'nın bu karar tıma müracaat etm ·; için ça. 
suretini ve heyeti umumiyenin ihti- ğırdılar ve bana orada şirketin - Mamul tekerciler ıizden 

Aeker istediler mi? lafın halline matuf ve misakın mu- mümessili olup olmadığımı, sa • 
hafazasını ve muahedelere .-.ayeti lahiyetim bulunup bulunmadı. - Evet iıtediler, fakat biz 
temin edecek oWı her türlü tedlıi.r· ğını sormadılar, ben O'l'ada tir- mukavelemiz mucibince bayile
Leri kabule amade oLduğunu söyle- ketin umum müdür muavini bu rimizden batkaama şeker sata
miştir. 

Nihayet Panama mümcssii M. 

Nehirler taşmağa başladı 
EDiRNE, 8 A.A. - Tahmin edildiği veçhile nehirler yük. 

selmeğe ba§ladı. Lodos devam ettiği için tuğyana maruz kalac&. 
mahallitta tedbirler alınmaktadır. 

Almanga ve Litvanga 
R1GA, 8, (A.A.) - Meme! 1 ki Litvanya ihracatının istikbı 

hadiselerinden sonra geçen şu. Ii endişeli bi rmanzara arzet 
bat ayında Almanya ile. Litvan O:ektedir. Şimdiye kadar ibra-
ya arasında zuhur etmış olan .. . 
"ht"l"f ·k· 1 k t d k" catm yuzde 50 sı Almanyayı 
ı ı a , ı ı mem e e arasın a ı . . . . . . 
iktısadi münasebetleri ciddi su gıtmekte ıdı. Ve tımdıkı buh. 
rette müteessir etmekte herde- ran İçinde başka mahreçler bu 
vamdır. mak, müşküldür. 

Birçok Alman müeue&eleri -- ~-
Meme! meselesi halledilmedik· 
çe artık Litvanya müesseseleri 
ne mal vermemek ve kredi aç
mamak tasavvurundadır. 

Diğer taraftan Litvanyalı it 
halat tacirleri de imkan daire. 
sinde Almanya'ya boykotaj yap 
mağa ve mübayaat için diğer 
memleketlere tercihan lngilte. 
reye müracaat etmeğe davet e
dilmitlerdir. 

Fakat itiraf etmek lazımdır -,

Amerikalı işsizler iş 
çıkardılar 

NEVYORK, 8 (A.A.) --
Ford otomobil imalitha. 
nesine amele kaydedildi. 
gı sırada fabrika bü
rolarına hücum etmek isteyen 
300 işsizle polis arasında vuku 
bulan arbede neticesinde 3 kişi
nin öldüeü ve 50 kişinin de ya. 
ralanmış olduğu söyleniyor, 

Halife olmak isteyen 
Meclisi Mcb'usan reisi Garay, Cemiyeti Akvamın hiç bir 

zaman bu kadar tehlikeli bir vazıiye
te ve bu kadar vahim mes'ı.cliyetlcr 
karşısında kalmamış olduğunu be
yan ve fakat meseleyi halletmek 
ı.au<lret V "' kiyasetini göstereceğini 

ilbe eylemiştir. 

Iunmak sıfatile ve aldığım direk mazdık. Müracaat mamul ıe
tifler dairesindeki salahiyetle kerciler cemiyeti veya birliği 
haiz olduğum malumatı komia. namına yapılmııtı. Bu müraca. 
yona bil<lirdim. atı da Şakir Beye bildirdik. 18 

- Lutfen 0 malumatı bura- şubatta meclisi idare içtimaı ya ! 
da da tekrar eder misiniz? pıldı. O vakte kadar şeker satı- Celalettir1 Arif Beyin - Efendim evelemirde tunu tı yapmadık. Mamul şekerciler 
rica etmek isterim. Demin istic bize 18 şubat akşamı müracaat 

etmitlerdi. Ertesi günü cuma 1 vahın zabıtnameye geçerken is. 
mimin evveline "maznun aıfati idi, keyfiyeti Ankarada meclisi 1 

le" cümlesi ilave edildi. Bende. idare riyasetine telefonla bildir 1 
niz gerek •ahsımın, gerek men- dik. Elde mevcut avarya teker- 1 

Korkunç ihtirasını kendi el yazı
sile yazılmış vesikalara istinaden 

Bir çok hatipler daha isimlerini 
kay<letmi~lerdir. 

Celse, saat 19,25 e tehir edilmiş- • d · "I ek k 
sup olduğum şirketin bu sıfat- eıi yerme sag am t er on-

tir. tan tenzih edilmesini rica ede- mak üzere mamul ıekercilere ' 
Müzakerata saat 10,30 da devam şeker vermek salahiyetini al. Yeni Gün' de ~~UJUUUZ. 

o!unacakur. ...- . nm. dım. Mamül 9ekercilerle 15 va-
- Bir hakimin en iyi, en sa. 

Kardeş kavgasının 
önüne geçmek 

isteyen baba yaralandı 
Dün gece Kumkapıda oturan ıı, .. 

rahim Efendinin iki oğlu şiddetli bir 
kavgaya tutuımuılar ve iki "kardeı 
bıçaklanru çekmişlerdir. Bu sırada 
aymnak için araya giren lbrahim Ef. 
nin bacağı Hamdi iımindeki oğlu ta 
rafından yaralanmı1tır • 

Spor 

mimi vazifesi beraet karan ver gon ıeker üzerine mukavele 
mektir. Temenni ederim ki be- yaptık. 20 şubat cumartesi gü- 1 
raet ediniz. Bu ancak mahkeme nü onlara 100 çuval avarya ıe
neticesine vabestedir. Komis- ker verdik. Fakat kendilerin. 

den ihtiyaçlarına mebni aldıkla 
yon 11 şubatta ıeker satııını n bu avarya tekerleri piyasaya 
durdurarak fiatın yükselmesin-

sevketmemeleri İçin dipozito al 
den dolayı sizi mes'ul addedi- dık. 21 şubatta Şakir Bey heye 
yor... ti idare kararile İltanbula gel

- Efendim şeker şirketi 11 di. Heyeti idare her hangi bir 
şubatta değil, 13 tubatta satışı 
kesmiJtir, 0 zaman vaziyet şu teker buhranına ve spekülisyo 
idi: Elimizde pek az normal şe. na meydan vermemek için dubl 
ker kalmıştı, bayramdan sonra rafine ve lüks şekerlerin fiatını 
birden bire talep arttı, merkeze da 34 lira 40 kuruştan tesbit et· 

B ı k gelen haberlerden de piyasada mitti. 22 ıubat pazartesi günün 
u cuma yapı aca normal denilen toz teker fiatı. den itibaren bu fiattan tekrar 

maçlar nın tereffü etmekte olduğu an. satııa baıladık. Gene 21 tubat. 
tSTANBUL, 8 (A.A) _ Voley- ~atı!d~. E~de pek az şeker .oldu- ta kendi bayilerimizle aramız. 

bal heyetinden: gu ıçm şırket ~u taleplerı der- da mevcut mukaveleyi tadil ede 
11-3-932 Cuma günü Galatasa- 1 hal is'af etaeydı, mevcut tekeri rek normal toz şekeri ve avar

ray k!libü lokalinde yapılacak Vo- tamamen elden çıkmıı olacaktı. ya şeker satııında serbest kal
leybol maçlar.~: .. Halbuki şirket hükumete kon. dık, mamul şekercilere sattığı 
. FBener-Eyup saat 17 hakem Mun tenı"an dolayısile •eker buhranı mız avarya şeker yerine sağlam 

cı ey. "" h k k k b Topkapı - Kasımpaşa 17,30 ha- , na meydan vermemegı m~tea ıe er oyma mec uriyetinden 
kem Ali Rıdvan Bey. bit bulunuyordu. Bu vazıyette azade kaldık, bu satışı bey'i 

İstanbul spor 18 hakem Seyfi bey 1 talepleri iı'af etmek mi, yoksa kat'iye tahvil ettik. 
!STANBU.L, 8 (A.A) - İstanbul 1 satı tahdit etmek mi münasip - Normal fiat 34 lira 40 ku 

Futbol heyetınden: 1 ş • t yin hükılmeti de va ruıtu diyorsunuz. Neden avar. 
11-3-932 Cuma günü Taksim , o. acagmı a ' .. 

Stadında icra edilecek Lig maçları: 'zıyetten saberdar etmek ıçm ya şekeri de ayni fiata ıattınız? 
Süleymaniye - Kasımpaıa saat / meclisi idareden kıı:rar almak - Efendim tirket 0 avarya 

10 hakem Emin Bey. lazım geldi. Bunun ıçin Hayri şekerleri yeni imal devresinde 
Eyüp :- Beylerbeyi ııaat 11,15 ha Bey satışları muvakkaten tatil tekrar itleyerek sağlam teker 

kem Emın Bey. ı tt" Ankarada bulunan meclisi yapacak ve tahassül edecek zİ· Siileymaniy., Anadolu saat 13 ha , e 1' .. · d 1 
kem Refik Osman & . idare reıaıle uzun uza ıya te e- yana mi.ni olacaktı. EHsen a-

&ykoz - Vefa - kumkapı saat fonla görüttü, bunu müteakıp varya tekerin muayyen bir fiatı 
14,15 Adf ~ey. . , Şakir Bey Ankarada meclisi 1- yoktu. Şekerciler normal fiat 

Siıleymanıye - Aruııdo!u maçı bı- · dareyi toplamak ve malumat üzerinden kabul ettiler. 
rinci .devreden muhalefeti hıı:vadan almak için lstanbula geldi. Hay - Liyon çikolatası müesse-
dolayı tamamla&l';111yan 15 ?akılca. oy 1 • B 1 görü5lÜ. Bu esnada U. sesine •eker sattınız mı,. 
ııarunak suretilc ıtmam ediLe«ktır. . rı ey e •. .. .. T 

i tak şeker fabrıkası mudur ve - Hayır kat'iyyen. 
-- , murahlıas azası Remzi Bey de - Alpullu fabrikası fıatlara 

Adliyede yeni tayinleri lstanbulda bulunuyordu. Rem. hiç zam yapmamış mıdır?. 
latanbul Birinci Ticaret Mahke- 1 zi Bey bayilerimizle temas et- - Kat'iyyen. Hiç fiat artbr 

meai reiıi Şemsettin Bey terfian tirildi. Her birerlerine Uşakl.ın 1 madık. Biz hep 34 lira 40 kurut 
tc;.mriz °!ahkemesi azalığına,. ıulh birer vagondan 13 vagon şeker 'üzerinden şeker sattık. 
bakiınd lbaermde~dKd o;mal ve.l~kenıh B~y- aelirtilmesi takarrür etti ve fi-1 - Bu tevakkuf devresi, piya 
)er e f mu eıumuını ı muavın· / "' . 1. O k b" 1 d b" eff·· d · liklerine tayin edilmişlerdir. atı 40 ıra 2 uruştan tes ıt e- sa a ır ter u evresı yapma 

Siyahlı Kadının Kokusu 
Yeni Gün bu çok meraklı romanı da ilave 

,... olarak veriyor ~ 

mıt mıdır?. Komisyon bu hadi ihtiyaçları için şeker tefrik ~t
senin bir tereffü tesiri yaptığı. memizi pek haklı olarak talep 
nı, bunda da en ziyade şirketin <:diyorlardı. 
mes'ul olduğunu bildiriyor. - Fakat T rakyaya İstanbul 

- Biz bu tevakkufu piyasa. dan da iki buçuk vagon şeker 
da herhangi bir buhran tevlit git.mittir. 
etmemek emelile ve hükUıııetle - Biz göndermedik. Konlt., 
temas ederek kontenjanı idare jana tabi şekerden gitmİ§ olabi 
eden hükUmete zahir olmak, hü lir. Ne için ve nasıl sebeple g·~ 
kUınetin emirleri veçhile hare- mittir bilmem. Belki lstanbula 
ket edebilmek, ver emrini alır daha yakın olan Çerkesköy ve 
almaz emredilen yere emredil· Çatalcaya gönderilmi9tir. 
diği mikdar şeker verebilmek i- Muhakeme bu safhaya gel· 
çin yaptık. Hükii.metle temas e- dikten sonra hakim evrakı tel. 
der etmez t~krar aatıta baıla. kik etmiı ve muhakemenin bu 
dık. celsesine hitam vererek kararı. 

- Satışı durdurduğunuz za. nı tefhim etmittir. Hakim, avar 
man İstanbulda 26 vagon nor- ya şeker alan Hilal şeker fabri
mal toz tekeriniz vardı. F abri- kası sahibi Kizım, Zafer şeker 
kada ne kadar vardı?. leme fabrikası sahibi Faik ve 

- 75 vagon. Hüsnü, Şark şekerleme fabrika 
- Neden Uşaktan evvel ora sı sahibi Hafız Hakkı ve Muhit 

dan teker getirtmediniz? tin Beylerle bu şeker işinden 
- Trakyayi boş bırakmak is malumatlar olan ticaret miidür 

temezdik. Oranın ihtiyacını da lüğü memurlarının tahit sıfati
düıünmemiz icap ederdi. le, vilayet komisyonundan sor. 

- Pekala Trakya ihtiyacına gelen raporda da şeker fiatının 
75 vagon ,eker tefrik ediyorsu- yükseltilmesi meselesinde ali 
nuz da İstanbul ihtiyacınıı. 26 kalan olduğu tesbit edilen ~e
vagon şekeri az bulmuyor mu. ker tüccarı Agop lzmitliyıın, 
sunuz?. Manoel Saburta, D. J. Mütevel 

- Trakyanın teker ihtiyacı ti, Ak Osman zade Hüseyin lz
nı biz temin ederiz, İstanbula zet, Sabuncidis, Arnapulcs, Ha
kontenjanla da şeker gelir.Trak cı Süleyman zade Hayrettin, 
ya köyleri bizim müstahsille- ı Simonidis, Safoidis, Mehmet 
rimizdir ve ayni zaman da t!n Lutfi, Nimet Tevfik. Ve?n.ı>. 
büyük aksiyonerlerimizdir. E"- Delikar zadeler, Tendonclıs 
velemirde onlann ihtiyacını dü Hayik, Hariko, Faik ~e lams!l 
şünmek zarureti vardır. Bun- Hakkı Beylerin mazr.u.n sıfatı
dan başka bu buhran başlar baş le bi'mü:ıakere celpl~rıne, du· 
lamaz bütün Trakya vilayet ve ruıır.nnrı;ı ~nümüzdekı s~lı gii. 
belediyelerinden telgraf aldık, ! nüne talıkıne l<arar verdı. 
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GRiPE kar,ı ASPiRiN komprimeleri kullanınız. 
Taklitlerden sakınınız. 

Ankara -Ereğli hattı 
inşaat üçüncü şube mühendisliğinden: 

933 senesi Mayıg sonuna kadar hat için vapurlarla Filyosa 
çıkarrlacaic olan takriben 7500 ton miktarında demiryol ve de
mir k.öprii rnalu:ınesi ve teferruatının Filyosda vapurda supa
lan olaralk mavunalarla iskeleye ihraç ve vagona istifi ve depo 
mahallinde tahliye ve istif işleri kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştır. Taliplerin münakasa müddetinin hitam bul 
duğu 17-3-932 ye müsadif perşembe günü saat on beşe kadar 
münakasa şeraitini ve mukavc'le projesıi mutabık olarak telklif 
mektuplarile muvakıkat teminat zarllarıru Zonguldakta Üçün
cü Şube Mühendisliğine usulen tevdi etmeleri ve tafsilat al
mak için İstanbulda Haydarpaşada Liman İşleri Müdiriyıetine 
ve kezalik Z-0nguldak'ta Şube Mühendisliğine müracaat etme-
leri ilan olunur. (651) 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E 8 Ti P 2. el 1 E ' i D E 
11 Mart 1932 dedir 

Büyük ikramiye: 35,000 liradır 

Ayrıca bir de 20,000liraiık mükafat 

,...Bono-
Alır, satar, ipotek yapar. 

ErnlAk almak ve satmak, almmış 
ve almacalııla.nn bcruılaıUa bedel
lerini ödemek üzre her hangi ma 
bal n tek:üıdıe muameıJıe yapılır, 

Balılqııımr,Mabudiye Han No35 

Jandarma Sabnalma Komisyonundan: utıftı _., M. Dervit: Teıl. 
23397 Tel.gTaf AD. Mabıudiye 

Tuzluk ve lleııp!J!tİle beraber on ld bin tıaıkım ıkıtl* el'bieerıin , .. _. ıı.ı Uğuıılu 

imaliyegi '.kapalı zırf1a münakasaya çıkarılml§tır. Taliplerin nü ı----------
mune, farblameyi görmek üzere her gün 'Ye milmılkıasaya işti

rak için de 19 Mart 932 cumartaıi ıünü ııaat on bC§e tkadar Ko
misyona mUl'aCaatlan. (712) 

KARON ALMAN KITAPHANESt 
Beyoğlu Tünel meydanm<la 523 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanlan 1 
HALiÇTE SATILIK FABRiKA ARSASI 
İstanbul: Eyüpte Bahariyede kiin maa müştemilat haırap ara

ba ~ası peşin para ile kapalı zarf usulile satiliktır. İhale 
14 Mart 1932 pazartesi günü Ankarada Banka idaıı:e meclisi hu 

.ıurilc yapılacaktır. Teminat 1363 liradır. Bu hususta tafsilat 
almak isteyenleı- İstanbul, İzmir, şubelerimize 'YC'Yll Ankara.da 
Umum MildUrlük: emlak klaresinıe müracaat eddbilirler. (753) 

Sablık haneler 
Kat't lhaleı Nııh takıitle aatıı 

ı Beyoğlunda Kltip Mustafa Çelebi ma

hallesinde Hoca zade sokağında 6 oda 4 sofa, mat
bah, aahamıç ve mllttemilib saireyi havi 10 numa• 
rah hane. 

2 - Haliç fen erinde Tevkil Cafer mahalle

ıinde Kiremit caddesinde 4 oda 3 ıofa ve müşte
milib saireyi havi hane. 

SATILIK HANE 
Kartal'd& -Yakacık'ta-- Ayazma 

çılımaıımda lıiin aıH 6 vıe yeni 191 

numaralı etrafı duvwlıa mahdut ma- ı 
r.bahııe bİT bap baM satılıktır. 

Talilp olanl81" G&lata'da Ömer Abit 
Hanmda birinci katta 6 numaralı 
yazıhııne~ müracaatları iJan oı.... 

nur. 

$ene•r Han No. 1 k.omiayonQl 

Adil Beyin awva.ızah aıdresinin Ka
nıköeede dava vekili Fahri Beye 
bildirilmesi hıwuau rica olunur. 

Heın§ireniz 

SEHER 

PHI p 
En son 
numaralı 

sistem 930 A tip 
radyo mal<inası 

piyasaya çıkarılmıştır. 

Alın! Tecrübe Edin! 
Ahizeye merbut hoparlörile berabP.r 

Fiatı: 225 Türk llras'd"r. 

,... _________________ , 
NESTLE 

Etiketleri 
Büyük müsabakasının keşidesi 
23 Mart 1932 Çarşamba günü sabah' saat 9, Y. da Bey-0ğlu 

Tepebaşı'n<la ASRİ sinema ııalonıunda, icra edileccktiır. Ke
şidedcn evvel duhuliye kartını hamil -0lup teşrif edıeıot'Jk muh
terem hazıruna meccani bir sin~a müsameresi verilecektir. 

Seneılerdenlberi devam etmekte olan lkeşideleırimizin gör
:lüğü fievlkalB.de rağbet karşısında numaralı !kuponlarımızı ha
ni:l tıoplayıcılarııınızın :hepsini ıistiap edecek vasi bir sinema 
' alonu bulunmadığından duhuliye kartları tevziine mecbur 

:aldık · ı 
Bu itibarla marl<alanmızı yaşatan muhterem müsteıhlikle

.-imizden özürler diler 'Ve sinemaya gelmek istiyenlerin Ga
lata'da Mumhane'de 96-98 numarada dı:ain yazdıanelerimizden 
yetlerin<lui 10 numaralı kıupona mukabil bir duhuliye kartı 
almalarını rica ederiz. 

İstiorahati umumiye nazarı diklkate alınarak duhuliye kart 
!arının adedi (1000) !Olarak taıhdit edilmiştir. 

Eti'.ketleı:in son kabul günü 20 Mart Pazar gıiinüdür. 

--------- NESTLE Şirketi 

Istanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Miidiriyetiımizoc mübayaa edilecdk 20-30 ton benzin kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Şartnameye tevfikan vermek istiycnleri:ıı yevmü münakasa 
olan 15 Mart 932 salı günü saat 15 te yüzde 7,5 teminat akçe
lerile birlhlctıe komisyona ve şartnameyi almak üzere her gün 
Müdiriyet İdare Şube&ine müracaatları (dördüncü) defa olarak 
ilan olunur. (636) 

SATILIK ARSA 

a vrularınızı 
besleyiniz. 

Gürbüz, kuvvetli 
olur. 

Çabuk yürür. 
Neş' eli büyür. 

Deposu: Bahçekapı 

Salih Necati 
3 uncü olcrdu 

ilônlarJ 

No. 1 List~ 
Adet 

200 Ustura 
50 Et makinası (maa ved~k 

parçalan) 
200 Et bıçağı 

50 Ç::ırnaşır etıisil 

N o. 2 Liste 
Adet 
30 Sırlı berber legeni 

100 Berber bilegi !kayışı 
100 Be11ber bileği taşı 
100 Berber önlüğü 
100 Berber ıhavlusu 

Esaslı tamire ihtiyacı olmıyan ve her tarafa kurbiyeti 
bulunan if bu hanelerin f stanbul dördüncü icra dairesinde 
10 mart 1932 tarihinde icra kılnacak 931-194 ve 302 doaya 
numaralı müzayedesine iştirak edeceklerin uhtelerinde kaldığı 
takdirde şeraiti umumiyemize tevfikan bet ıene müddetle 
bedeli müzayedenin nısfı dereceıinde ikrazd& bulunulacağı 
ilin olunur. C. (889) 

Üsküdar Tapu idaresinden: Üs- Fatih malmüdürlüğünden: 

Yukarda yazlı bir ve iki nu
maralı listelerde muharrer eş
yanın aleni münakasa ile müba 
yaası icra olunacağı ilan edilen 
bu eşyaya verilen fiatlar haddi 
itidalde görülmediğinden aleni 
münakasa. bir hafta müddetle 
12 Mart 932 cumartesi günü bir 
numaralı liste saat 15 te, iki 
numaralı liste saat 15,5 ta iha
leleri icra edilmek üzere talik 
edilmiştir. Taliplerin ş.aırt:na

mesini almak ve lllÜmıUnelerini 
gönneık üzere ve münakasaya 
iştirak etmek için yevmi mez
ıkôrda komisyonumuza müra-

küdar'da Murat Reis maha.llesinde Çarşambada Dibağ Yunus mahallesinde yokuş başı sokağın-
Turıucu Odaları sokağında bir evin da atik 14 cedit 12 No. lı ta.l:ıminen 320 arşn miktarında bulu-

Devlet Demiryolları idaresi ilanları -
Ankara istasyonundaki satış barakası iıki sene müddetle ve 

aleni müzayede ile kiraya verilecektir. 

Müzayede 22 Mart 932 Salı günü saat 15 te idare merkezin
de yapılacaktır. 

Tafsilat Ankam ve Haydarpaşa vemelerinde ellişer kuruşa 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (815) 

yarısı Halil Ağanın ubteeic).de ikıen 
vukuu vefa:ti.le vere.ıea.inoe bedeli. in

tikal ahara satış muame1o.ei yapa.

caklaırı cihetle mumai:leyhin infası 

ta.lep olunmuş ise de mal.!Mı cibcti

le mnemeknin ifası ta.lep olunmak 
üzere mahalleainden verilıen ilmuha 

benle mezkfu ms.ıetııin ~ zayi 
olunduğu.nıda.n kaydının ihracile mu 

amelenin ifası talep edilmiş ve mez 
lrUr mahalle ait kayıt ihracı için ev

~akı kayıt kalemin.de verilmiş ise 
de yazılan cevabı derkenaııda işbu 

mahalle ait diğer nısıf hissenin 321 

Haydarpaşa - A41kara hattı üzerinde Doğan.çay istasyonu 
civarında 147 + 750 inci kilometrede vaki taş ocağından çı:ka
nlarak üç bin metre mik'abı balastm ihraciyesinin kapalı zarfla 
münakasası 23 Mart 932 Çarşamba günü saat 15 te İdare mer
kezin<le yapılacaktır. 11Cnesinde muamek?si yapıılırken e

liraya ııas kaydı bulunmadığı bildirilmiş Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde iıkişer 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (814) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 

ve bu veçhile esas kaydı olmayan 
mahalkr hakkında senetsiz tasarru

fatta kıyasen muamele ifası lizım 

gelerek 6-3-932 tarihinde mahal

len tahkikat yapmak üzıcre memur 

Üsküdar Belediye Ş. Müdürlüğünden: ÜSküdar'da İhsaniye izamı takarrür eylemiş buroımakla 
Ya!ııboyundan Harem İskelesine kadar imtidat eden teşçir sa- bu yerin ta"Sarruf ile a.lakası olanlar 
hası ile Selimiye Talimhanesinde yaptırılacak olan takriben 1 varsa 10 gün z~rfmda .:32-157 mu-

800 1.. d-"- · · beh l'. ·· · d amele numarasık Üskudar Tapu İ-metre tu un ""'"'su tesısatı eır metre tu u uzerın en ve d . -~ . de · · · .. . . . ı are-sınc veyau-ut yt:vmı muayyen 
hır ay zarfında ikmal edılmek uzere pazarlıkla talıbıne venle- mahal'• 1c hazır bulunacak tahak-
cektir. Taliplerin her gün Üsküdar Beledive Müdürlüğüne mü- kuk mcr .• c.runa m:iracaat evlcmeleri 
racaatları. (913) ' ilan olunur. 

nan hane arsası bilmüzayede satılacaıktır. Müddeti müzayede 
23 Şubat 932 tarihinden 13 Mart 932 tariıhine kadar 20 gün.dili-. 
TaHplerin 13 Mart 932 tarihine müsadH pazar günü Fatih mal
müdürlüğünde müteşekkil müzayede ve ihale komisyonlarına 

müracaatları. ( 642) 

Tüt~n in~isarı uınuıni nıO~irli~in~en: 
Adapazaınnda Düzce, Bolu ve ıhavaılisiıııc sevkolunaıcak sc-

nevi takriıben (125000) kilo mamulat ve Jevazımın şartnamesi 

mucibince nakli kaıpalı zarila ve yirmi gün müddetle mahallin
ce münakasaya konulmll§tur. Taliplerin şartnameyi görmeık 

üzere hergün Galatada Mübayaat ıkcımisyonıuna ve münalkasaya 
iştirak etmek üzere de (375) liırahlk teminatlarını ve Ticaret 
Odalarından alacakları vesaiki hamilen (21-3-932) pazaırtıesi 
günü saat (15) te İzmit'te Tütün İnhisarı Başmüdıiriyetin.e mü-
racaatları. (859) 

lalova MalınO~~rl~~on~en: 
Samanlı köyünde şarkan değirmen su bendi gaıben pe yo

lu şimalen değirmen bendi ve şose cenubcn de Emlaki Milliye 
tarlasile mahdut 60 dönüm tarlanın mülkiyeti mÜ2layedeye çı
karılmıştır. Taliplerin 13 Mart 932 tarihine müsadif Pazar gü
nü Yalova Malmiidürlüğüne müracaatları. (813) 

caatları. ( 112) ( 866) 

* * * 1. Tayyare TB. ile tayyare 
mektebine ait ve Şişli'de tram
vay gara.jı caddesinde Fort Ot 
mümötür garöseri ıfabriıkasında 
iki adet beş yüz yedi modeli 
müstamel 59 parçadan llbarct 
şase motör ve teıfeı:lıuatı aleni 
münakasa usulü ile ve 16-3-932 
çarşamba günü saat 15 te Kom. 
da satılacaktır. Taliplerin mez
kfu- şase ve teferruatını mez
ktir ıgarajda göımeleııi ve şart
nameyi alamıık üııere KOM. a 
ve .}"CVmİ. ihale günü münaka
saya iştirak edeceklerin temi
natı muvaklkatıelıerile lbirHkte 
KOM. a müracaatları. 

(92) (687) 

Milli Reasürans 
TÜRK ANONİM Şirkıetinden: 
Şirketim.iz hisse senedatının 3 

numaralı kuponlarmm beherine 35 

kuruş temettü tevziine başlanmış

tır. Alakadanının mezkur kuponlar 
la Şi.rlr.etin İş Hanında kain mua
melat merkezine müracaatları ilan 
olunur. 

ı~ü~iın ~ir la~ri~anın 
TESİSİ İÇİN 

(5 ila 10.000) liralık 

Sermayedar aranıyor . Makinel<!
rin kıymeti 38 bin Hra<i'ır. Mamu
litınrn satışı müemmendir İstan

bul 2151 posta lrutu~u adresine 
yazılması. 

Pertevniyal Vakfından: 
Köpıiilbaşında Valide Hanı 

tahtında 9 No. lı eczahane ta
libi Uhtesinde ıolu.p pazarlıkla 

müzayeıdededir. Kira ile tut
maık istiycnler yevmi müzaye
de olan mahi halin (10) cu pcr
Ş'C'Illbc günü saat 16 ya kadar 
İstanbul Evkaf Müdüriyetinde 
Pertevniyal vakfı İdaresine ve 
ya İdare Encümenine müraca-
at etmeleri. (897) 

lstanbul Birinci iflas Memurlu
ğundan: Müfılis Tenekeci zade Meh 
met Emin Efendiye ait ve bir ala
caklıya merbun bazı mücevheratın 

mahi halin 14 üncü Pazartesi günü 
öğleden sruıra Sandal Bedesteninde 
mezat dairesinde açık arttırma ile 
satılacağı ilan <>lunur. 

ERGANİ BAKIRI T. A. 
ŞİRKETİ HİSSEDARLARINA 

Şirketimiı sermayesine mahsu
ben hisscdar;;n tarafından tedıye e
dilmiş olan mebaliğa zamimetıen, bu 
nizamnamei dahilimizin altıncı ııud 
desine tevfikan, sermayenin yiızae 

beş nisbetindc bir miktarın daha ta
lebi ,bu kere Meclisi ldarcınizin 5 

1 

Mart 1932 tarihindeki içtimaında 

karargir olduğundan, hamil olduk
ları hisse senedatıruın yüzde beşini 
teşkil eden mebaliği 1932 sen.eei Ni-
san ayının 10 uncu gününe kadar 
şirketin İatanbul'da, Babçekapı'da 

Taş Hanında kain idarei merkeziye
gj veznesine tediye ve usulen kayıt 
ve tıemhir edilmek üzere yetle<rinde 
bulunan senedatı muvakkateyi füru 
eykmeleıü hissedarandan rica olu.-
nur. 

Meclisi İdare 

lstanbul Mahkemei Asliye Birın
ci Ticaret Dairesitulen: Se!anik 
Bankasının bir rehin mukaveksi 
ıbeg adet rehinname ve 3 kıt'a h"""
bı cari kabul mektubu mucibince 
K :araköy Palasta 4 üncü katta mu
kim M. Mayer ve Kompani Limited 
şirketi zimmetinde matlftbu bulu
nan 9799 İngiliz lirası 1 şilin ve 211 

buçuk Türk lirasının temini i &tif.,.;ı 

zımnında Ortaköy'de Fatma Hanım 
deposunda mevcut tahminen 85000 
kilo tütün kırıntısının satılmasına 

karar veril.mesi talqı odurunug ve 
ikametgahı bazm meçhul bulunan 
siTkıete tebligat kabil olamadığın
dan i.linen tebligat icrası tensi,p kı
l~§ olmakla ilarun neşri tarihi
nin ferdasrndan muteber olmak ü""
re borçılu.mın bir itirazı o1duğu tak
dir<le üç gün zarfında mahk.cme 
bi.ldlımesi Tica-ret kanununun 
inci~ mucibince Ôlln olun 

, 

lstanbul llı:inci icra DaittS1nc1en: 
Bir ıborçta.n do layı mahouz ve fu
t'llhtu mukarrer Galatada AgOıPyan 
hanında 9 numarads mevcut yazıha

ne, kütüphane, kanape, koltuk v 
!r eşyanın ı ()-3-932 Per§cmbe gü
nü saat onda açık arttırma ~ satı
lacağından talip olanlııırın vakti m 
ayycnde mahallinde hazu bulur. 
lan il olunur. 

Mücevherat satışı 
Bugün Sandal Be de1steninde a;ı t 

ikide gayet kıymettar ve nadide tek 

taş yüzük~ •pırlanta ve inci gıbi 
mücevherat eatılacağı i!An o1 .nur 

·--··-· ... -· .. --·--·-·-----·-
MiLLİYET MATBAASI 


