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NUSIJASI 5 KURUŞTUR 

Alman 
lntihabab I 

Almanyada Reialcümhurluk ı 
İntihabı tahmin edildiği ~ize~e, 
Hindenburg'un muzaffenyetile 
neticelendi. Gariptir ki Hinden· 
burg'un bu defaki intihapta mu• 
zafferiyetini temin eden reylerin 
nıikdarı, 13 mart intihabmdaki 
reylerin adedinden daha azdır. 

Yani daha çok rey aldığı halde 
ilk intihapta " ekseriyeti" temin 
edememiş iken bu defa daha az 
reyle ekseriyeti temin etmiş bu· 
lunuyor. 

k 

Bu da Alman teıkili.h esaaiye 
sindeki hususiyetten ileri geliyor. 
Bu teıkilatı eaasiyeye göre, Hin· 
denburg, ilk intihapta Reisicüm· 
hur olabilmek için verilen reyle· 
rin mutlak ekseriyetini almalı i· 
di. 13 martta mutlak ekaeriyeti 
temin edemediği cihetle intihap 
neticesiz kalmı§ ve geçen pazar 
günü yapılan ikinci intihapta da· 
ha az rey aldığı halde namzetler 
arasında en fazla rey alaı1 Hin· 
denburg olduğundan Reisicüm· 

lzmir rıhtızmndan bit manzara 

hur intihap edilmiıtir. 
Almanya bu suretle bir intihap 

mücadelesini kapamıf ve diğer 
mücadeleye girmiı bulunuyor. Bu 
mücadele de 24 Niaanda yapıla· 
cak olan Pruaya, Wurtenburg, 
Ba,.iyera ve Anhalt intibabahdır. 
Bu intihabat mahalli hükiimetle
rin meclisleri için yapılmakta ise 
de bütün Almanya için ehemmi· 
Yeti haizdir. Bilhaua Prusya inti· 
habatını kazanan fırka, Alman 
devlet makinesini de ele geçinnit 
demektir. Bu itibarla 24 Nisan in 
tihabatı ehemmiyetli olacaktır. 

Simdi neticelenen intihabatın ıa 
Ya~ı hayret olan tarafı, Hinden· 
burg'un kazanma1Jnda değil, Hit· 
ler fırkasının hatta geçen intihaba 
la nazaran bile daha ziyade kuv· 
"el bulmaaındadır. Çünkü Hinden 
burga verilen reylerin azalması· 
na karşı, Hitler'in aldığı reyler 
fazlala~mı§br. Yani 13 Mart ile 
10 Niaan arasında Hitlerist'ler 
mahsüs şekilde k uvvet bulmuı o· 
luyorlar. 

fzmir rıhtım şirketi 
maznunları 

Dünkü muhakemede müdür M. 
Gifrenin yazdığı mektuplar okundu 

Emin Reye para verilmedi mi? 
mına satılmıfb. Makaat hanıan 
Yunanlıların vaziyet etmeıinden 
kurtarmaktı. Noter beyannameaİ· 
le hangarın M. Cifreye ait olduğu 
sabittir. Emin B. de bundan haber 
dardır. Nafia vekili ile de 931 &e• 

nesinde bu meseleyi görüıtüm. 
Bunun Üzerine mUddei umumi 

hangarın bir Fransızdan diğer bir 
Franıuza geçirilmesinden ne fai
de beklemiı olduklannı sordu. 

M. Jordan bu suale cevap ver• 
medi. 

Mektuplar 
M. Cifreye pederinden gelen 

mektuplarla yazdığı cevaplar o· 

~~~-.. !1~~'!?-!!~!'~J?larda ~ 
ledi. 

24 Nisan intihabatında Hitler' 
in vaziyeti aon intihabata naza
ran daha ~iyade kuvvetli olacak· 1zmir rrhtrm şirketi sabık komseri 
hr. Çünkü evvela reyler namzet· Emin B. 

Maznuna M. Gad Frankoya bir 
cıefa dört bin, bir defa da Ü\' bin 
lira verildigine dair evrak ile M. 
Cad Frankonun evrakı araıında 
bulunan hesap puslaaı gösterildi. 
Bunda ıirketin mührü de vardı. lere değil, fırkalara verilecekti~. 

'l ani müntehipler karıılarında bır 
Hindenburg'la bir Hitler görmeye 
cekler bir taknn fırka proğram· • 
lan göreceklerdir. Şahıslann mu 
kayeseainde Hindenburg'u tercih 
edenlerden bir çoğunun. fırka 

• 1 • t 
Programları karııaında Hı~ e""'. • 
lere rey nrmeleri ibtimalı galıp· 
tir. 

ikinci ve daha ehemmiyetli 
bir nokta da ıudur: Hindenburg 
fırkaaı diye bir fırka yoktur. Fa· 
kat Hitler fırkası vardır. Hinden 

h .. k. et 
lıurg'u intihap ettiren u um 

IZMIR, 12 (Milliyet)- Rıhtım 
ıirketi davaıma bu sabah devam 
edildi. 

Reis komiser Emin Beye para 
verilip verilmediğini aordu. M. 
Jordan cevaben dedi ki: 

- Ben ıirkette vazifeme batla 
dıfnn zaman tahkikat yaptım ve 
para verildiğini anladım. 

Reia M. Jordandan hangar ~· 
tııından malümatı olup olmadıgı· 
nı sordu. Bu ıüale de fU cevabı 
verdi: . 

_ Bu hangar Madam Cıfre na· 

Makbuz var mı? 
M. Franko bu paralan almadı

ğını aöyledi. 
Bunun Üzerine bu paralan al

dığı ve hatta makbuz vermediği 
için M. Cifre'nin M. Frankoya bu 
meseleden ıikayeti havi olarak 
gönderdiği mektup okundu. 

M. Franko ne diyor? 
M. Franko dedi ki: 
- Benim M. Cifre'ye borcum 

[Devamı ikinci sahifede] 

Grevcilerin işlerine 
nihayet verildi 

Kalamış vapurundaki hadise tah
kikahna dün de devam edildi 

• 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

U--r Nqriyat .,. Y uı MlldQrl 
ETEM fzZET 

rı 
Cenubi amerika 
Sarsılıyor 

Volkanlann çıkardığı 
küllerden 

ortalık kapkaranlık 
SANTIACO DU CHILI, 12 A.A. 

- Tinguiririsa volkanı ile Cordil· 
lereı Dea Andeı merkez sıra dai· 
lan akaammdan ikinci derecede 
ehemmiyeti haiz bazı bürki.ni te· 
t<;kküller indifa haline geçmiıler· 
dır. 

Santiago'daki mahalleler ıid· 
detli ve 11 sık vuku bulan zelzele
lerle sanılmaktadır. Ebali, bir 
korku içinde kaçıtmaktadır. Bu 
afete uğrayan mmtakanın her ta
rafı, kül ve duman ıütunlan ile ör 

[Devamı ikinci sahifede] 

lnhisarlarda 
Tasfiye 

Bayramdan sonra 
faaliyete geçiliyor 

Nuri ve M. Emin B. Jer 

İki yeni 
Meb'us ----Nuri ve Emin Beyler 

namzet gösterildi 
ANKARA, 12 (Telefon) -

Münhal olan Gazi Antep meb'. 
uıluğuna aabık Kütahya meb'. 
uau Nuri, Buna meb'usluğuna 
da sabık Şebin Karahiaar meb. 
uıu Mehmet Emin Beyler fırka 
umumi riyaset divanınca fırka 
namzedi olarak teabit edilmiı· 
tiı-. intihap hu ·cuma yapıla
caktır. Dahiliye Vekaleti bu hu 
ıusta mahallerine emir vermit 
tir. 

Piyango 
Talihlileri 
Dün büyük ikramiye
leri kimler kazandı? 

Tayyare piyangoıunun 12 
İnci tertip atıncı keşideai dün 
ikmal edilmiştir. Keıidenin 
20,000 liralık mükafatı en ıon 

Hüsnü ve Asım B. Jer çekilen yirmi numara arasında 
Tütün inhisan umum müdür biner lira olarak taksim edil. 

vekili Hüan~ ~e" Müakirat inhisa- mittir. Keşidenin 100,000 lira
n umuı;:_11m ~ 11~1 ır:. ·-~1eılıl!Tl,er:n lık ikramiyesini Çaraımbada 
ı;elmezlers yaı" her halde avdet ver Beyın refıkası Kazanmıt· 

• ~e ,.. ..,-...,ur .... ıru .. ı . • • . -
edeceklerdir. lnhiaarlarda memu- tır. 
rin tasfiyeaine ait hazırlıklara Dünkü keıidede ikramiye ve 
bayram erteai bilfiil başlanacak mükafat kazanan numaralar 
ve kıaa zamanda açıkta kalacak S . . hif • ded" 
memurlar teıbit ve kendilerine mcı ıa emız ır. 
tebligat icra edilecektir. Haziran 
birde de inhiaarlar tevhit edilmit 
halde çalıımağa baılayacaklar
dır. inhisarlar umum müdürlüğü. 
ne Hüsnü, tütün kısmı müdürlüğü 
ne timdiki inhiaar ziraat fubeai 
müdürü Adil ve Müskirat kısmı 
müdürlüğüne de Aann Beylerin 
tayin edilecekleri §ayia11 bir re
fikrimi~ tarafından. k~ydedilmiıse 
de bu nvayetlere ıstıcal edilmiı 
nazarile bakılmaktadır. 

Balyalar 
Nasıl aşırılmış? 

Bunların muhtelif 
tarihlerde 

çalındığı anlaşıldı 

Faysal 
Tahrana gidiyor 

Tahranda mutantan 
merasim yapılacak 

BACDAT, 12 A. A.- Irak Kralı 
Fayaal lran'ı ziyaret etmeai için 
Şah tarafından vaki olan daveti ka· 
bul ebnittir. 

Kral Faysal refakatinde Batvekil 
Nuri Pata ile aaray erlriırundan bir 
çok zevat bulunC:uklan halde 22 Ni
sanda Bağdattan hareket edecektir. 

iki Hükümdarın telilriai es-•m· 
da fevkalide mutantan merasim 
yapılına11 muhtemeldir. 

Binalar vergisi 
kanunu 

ANKARA, 12 -Tadil edilecek 
binalar verıisi kanununda tah
min edilen iradın yüzde yirmiai, 

Mareşal Pilsudski dün 
Istanbulu gezdi •• 

Mareşal Istanbulu çok beğenİ)'Or 
ve müzelerimizi zengin buluyt>r 

Marepıl Pilmdski hariçten Ayuofyaya bakıyor 

lıtirahat ve tebdilihava için bir 
müddetten beri bulunduğu Mıaır 
dan evvelki ak§am Romanya va
purile limanımıza geldiiini yazdı 
ğımız Lehistan harbiye narın ma• 
repl Pil sudaki Vali vekili Fazlı 
B. tarafından arzu ederse geceyi 
ıehirde geçirmeai için vaki olan 
teklifi "hava soğuk, vakit te ge
cikti" diye mukabelede bulunmut, 
ıeçeyi vapurda ıeçirmiıti. Mare• 
,.ı, dün aaat 9 buçukta, refakatin 
.J._ ~.-..,..~- • - • - -• -.. ·~ L -

1..eh Mfiri oldufu lıaJde, riikübuna 
tabais edilen (ıür'at) motörü ile 
vapurdan aynlmıt ve Topane'de 
karaya çıkmııtır. Maretal, ora· 
dan otomobille Topkapı Müzeainl. 
Süleymaniye camiini ziyarete ıit· 
mit, aaat 12 buçukta Topane'ye 
dönmÜf, gene Sür'at motörile li
manda ıamandırada demirli du
ran vapura avdet etmiıtir. 

Vapur, aaat 13 e 15 kala demir 
alarak limandan Köstence'ye ha· 
reket etıniıtir. Mare,.ı, huaual ıu· 
ıette seyahat ettiği için Bükret ta 
rikile Köatence'ye hareketinde rea 
mi zevat tarafından tetyi edilme
miştir. Yalnız vapurun hareketin
de Lehistan sefiri M. Cazimir Ol-

JllOuıye ıid~rken 

gowaki ile Polia Müdiriyetinq 
kendisine mihmandar tayin edi). 
miı olan Akil Y dma:ıı 8. hazır b ... 
lunmutlardrr. 

Marqal, ııazetecllere beyana" 
ta bulunmak İltememif, yalnı:ıı ı .. 
tanbul'u çok befenmif olduiunu 
söylemİf ve müzeleriml:ııin zengin 
lijinden takdirle babaey lemittir. 1 

Kahveye de azami 
fiat konacak 

Kahveciler Ticaret müdürlüğünde 
toplanarak vaziyeti görüştüler 

koalirevonu, aol ve vaaal fırkala~
dan mütetekkil gayri mütecanı• 
bir bloktur. Bu blok Hindenburg' 
un bayrağı alhnda toplanmıı ve 
10 Niaan intihabmı kazanmıttır• 
Fakat acaba 24 Niaanda ayn ay· 
l'1 zümre halinde müntehiplerin 
kartraına çıkınca akıbeti ne ola· 
caktır? Esasen küçük ve derme 
Çabna bir ekıeriyetle iktidan mu 
hafaza edebilen şimdiki hükiimet 
mevkiini muhafaza edebilecek 

mi? 
Bütün Avrupa ve bilhassa Fran 

aa bu sualleri aoruyor. Filhakika 
Alman intibabatının neticesine gö 
re, Avrupa aiyaseti bir v~ya ~iğe.r • 
iatikameti takip edecektır. Şımdı· ı 
k . . • • · t"kamet 1930 se 

latanbul'lu Selimoğlu lhaan Ef.nin 
ifadeleri alınmıftır. Zabıta tahki· 
katına göre, Kalamı§ vapurunda· 
ki mürettebatı terki hizmete tef· 
vik eden bu lhaan Ef. dir. lbaan 
Ef. evvelki aktam aaat 17 yi 6 ge• 
çe köprüden hareketi icap eden 
Kalamı§ vapurundaki bir kıınn 
mürettebatı bu avretle terki hiz· 
mete tetvik ettikten sonra İfe za· 
bıtarun müdahaleainl görünce or· 
tadan kaybolmuf ve Kalamq Ta• 
purundan sonra köprüden kalkan 
vapurla Kadıköyüne gibnitlir. Bu 
sırada ilk ifadeleri alman diğer 
işçiler "Biz lhaan'm sözlerine İ· 

eskiai ıibi, tamir ve bot kalmak Ticaret müdürlüğü havayici za 
ayı olarak tenzil edildikten aonra ruriye ve gıda maddeleri üzerin. 
geriye kalacak mikdar Üzerinden de ihtikara mani olmak için ted
yüzde on iki yerine kagir veya ah· birler almakta devam etmektedir 
faP farkı gözetilmeden yüzde on Müdiriyetin daveti üzerine dw; 
dört veya on bet nlabetinde verği 1 öğleden ıonra kahve tacirleri Ti. 
alınacak~. . .. caret müdürlüğünde bir içtima 
~a~ bm!'lardan ~ yuzde on yapmışlardır. Müdür Muhıin Be. 

sekiz nısbei!'!de verıı alınmaaı e- • y'n riya•etinde yapılan bu içtima· 
~llDm teabıti kuvvetle muhtemel ! da kahve fiatlerinin bugünkü va· 
dır. ziyeti ve kahve piyaaaaı tetkik e· 

ainde okka11 3 liradaa dahi kab
ve bulunamamaktadır. 

lzınirde kahve buhranı tiddet• 
le mevcuttur. İzmir lktıaat mü
dürlüğü gümrükte bulunan kah
veden bir kı&D11nm gelecek ayla
nn kontenjanına mahsuben çıka
rılmaamı temenni etmiştir. 

ı gayrı musaıt ıı ı . . 
neıindeki intihabatta Hıtl~~e· 
rin 107 aza ile Reichstaga ııtır:k 
lerile ba4lamı§b• Alınanyada:.' ~ 
müfrit zümrenin bu kadar buy . 
bir kuvveti<' Meclise ıirmelrde~ 
Fransada da akialerini ıöste 1 

"e o tarihe kadar takip edilen ve 
"Lok . etı"" naını verilen amo ııya• ... 

· setmı nı· u:ı:laıma ve anlatma sıya 
hayetlendirdi. Fr&JllB ile Alman· 
Ya araaındaki münasebat, bundan 
IOnra Strezeman, Briand •e Cbam 
berlain'in Lokarno ıiyaaetini ~a· 
k . "ki . d·- t•mamıle ıp ettı en zaman -
farklı bir ıekil aldı. 

Darülfünun Emini 
avdet etti 

nandık, aldandık, batka kusuru- Bir ay evvel tedavi edilmek: 
muz yok" diye tazallümde bulun 
malan üzerine Ihsan Ef. de aran· üzere Viyanaya giden Darülfü. 
mıı, Kadıköyüne gittiği teabit edi· nun emini Mu" 
lerek, telefonla Kadıköy zabıtaaı ammer Raıit B. 
na verilen emirle ayni vapurla ge• dün tehrimize 
riye celbedilmittir. Tahkikatın avdet etmittir. 
sür'atle ikmaline çahtılmaktadır. 
lhaan Ef. nin auçu, münakal&tı u· Balyaların aşrrrldrğı bina Muammer Ratit 
mumiyeyi tatile teıvik mahiyetin- B. Sirkeci istu-

Umuml Müdür SaduJiah B . de görülmektedir. Galatada Aliiyelizade Mah yonunda fakülte 
. f . ,. Kal vapurun ı Kalamı§ vapurundaki hadiae- mut Beyin tütün deposundan reisleri, müder-

~yı;ıse aın :.acı:"' ateıçinin den baıka yeni bir vaziyet olma· çalınan 94 balya tütünün naııl ri.aler ve talebe 
daki b~r kaç ç b · d bire terki mııtır. Heybeliada ve Moda va· çalındığına ait tahkikata devam tarafından iıtik 
evvelkı akıam1 • • ır. en zabıtaca purlannda da buna benzer hadise 
vazife etme er_ı u:eı;.e de devam ler olduğu ıayi olmuısa da gerek edilmektedir. Balyaların muhte bal edilmit ve ta 

dilmittir. 

Piyaaada mevcut 3 ve 4 numara· 
lı kahvelerin çiğ olarak peraken· 
de 200 den çekilmİ§ olarak 220, 
mahlutlu olarak 180 den aatıldıfı 
anlaşılmııtır. 

Dünkü içtimada bazı fiatler tea 
bit edilmipe de bunların Üzerin· 
de piyasada tetkikat yapılma11 
kararlaştmlmııtır. 

Mersinde kahve yok 
Gelen malümata nazaran Mer· 

B•lediye alakadar deiilmif 
Havayici zaruriya fiatlerinde 

belediyenin faaliyeti hakkında 
malümat almak Üzere kendisiIM 
müracaat ettifimiz belediye ikts
sat müdürü Aınn Süreyya B. bu 
humata bize ıunlan söyledi: 
"- Bu işlerle ticaret müdürlü. 

ğü meıgul oluyor, ben alakadar 
değilim." 

" H~lbuk! bu itlerde küçük esnaf 
uzenndekı kontrolü belediyenin 
yapmaaı lazım gelmektedir. Bele
diye iktısat müdürünün bu itle a• 
ti.kadar olmadığını söylemeıi dilr· 
kate f&Y&n ıörülmektedir. 

Nuseybin-Musul-Bağdat ara
sında otobüs nakliyatı 

Şimdi de efer bu 1932 intiba· 
batı neticeainde Hitleriatler ya il<· 
tidara geçecek ve iktidara ıeçme 
ıeler dahi daha büyük bir kuvvet 
le Mecliate temail edilecek olurlar 
aa, beynelmilel münasebat büabü· 
tiin kanıık bir ıekil alacaktır. Her 
halde harpsonraaı cihan siyaseti 
dönüm noktalarından birine daha 

ba!l~~ ta;"ı?k~k:t ';'olis 5 inci Seyriaefaince ve gerek polis 5 İn· lif tarihlerde çalındığı anlaşıl· lebe hocalarını tamamile zinde 
edılmıttir· a .. .. • k · dev ci ıubesince bunun doğru olmadı· maktadır. Zabıtaca dört balya ve sıhhatli görünce, şiddetle al HALEP, 11 (A.A.) - Şark sür'at katarlarile Nuıeybine ge.. 
ıubeden Eminonu mer • ezıne kez • ğı temin edilmektedir. tütünle yakalanan dört amele- kı 1 1 d M lecek yolcuların ıeri ve emin vasıtalarla Muıula ve Bağdada nalııo redilmiıtir. Dün mezkur mer d. Haklannda tahkikat yapılmak· ş aınış ar ır. uammer Bey 
ce bazı kimaeleri~dvde. b~1meyancua ta olan i~iler, ıimdilik, Ihsan, çİ· den maada depo ile alakadar bir iki gün istirahat edecek ve li için ayın 17 ıindeıı itibaren bu kısımlar araaınıda otobüa i,Je. 
müıevvik ol<..'lığu 1 ıaaı e kmd".I • macı Srılih, Hüseyin, Ali, ateıçi bazı memurların da vaziyetleri bayram ertesi Darülfünıındalri mei• bqlaJacaktır. 

~ ... ...ı.-:....a...ı.~~~~~~~~~..L.d.cn.;5.Ji~n~cLi.!!!u~b!ed!!!en!?___:3~e~v.::'.e::::.:•:en:J ........ ...JJ:l...,.anu..ıLJ"a":..Ci".s.ıııhi0leJ.ili.l!.lc!tkik.ıcdi1ıııddc:diı:..~~~~~!.ıı.ıııri",fesine a lavacalkbr. _______________________________________ _ 
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Grevcilerin 
işlerine 
Nihayet verildi 

[ Başr birinci sahifede] 

Mwtafa ve Süleyman Ef. !erden 
ibaretir. 

Alqam refilııimiz, evvelki ak
tam bu hadU.. dolayıaile Kalatı11t 
vapunmun 45 dakika ""'!'"*. '"; an 
cak Pendik vapunmun bır ıhtiyat 
a.tefÇİ.ai Ye kaptanile tahrik edile
bildiğini, Sarayburnu'na • geline': 
bir remörkörle Yapura btr ateşçı 
daha gönderildiğini yazmıfhr. 

Tahfr Beyin beyanatı 

Dün bu huauata kendiaile ııöriif 
tüğümiiıı: Seyriaefain um~ • mkiü_• 
dür muavini Tahir B. de~~ . : 
"- Bizim ihtiyat itçılenm12 

coktur. Kalamıt vapurundaki bir 
kaç İfçİ birdenbire terki hi~et 
ediRce hemen ihtiyat amele ıron
derdik ve yapuru 15 dakika aon
ra tahrik ettik. Bu suretle hare· 
ket eden amelenin idaremizle hiç 
bir aliakalan kalmalDlfbr. Her aa 
ul• idareye inti•P etmiı bulu
nan böyle itçilerin bize lüzum ve 
faydaaı yoktur. 

t.:aremlzin bir aylık m..,.t 
ve ücret yekünu 100 bin liradır. 
Şimdiye ka~a.r bütün memurin .ve 
.. 3üatahdemının muntazaman g.. 

tihkaklan tesviye edilmit, yalnız 
mart lllAaf Ye ücretleri kalmıtbr· 
Mart iıtibkak ları da bir taraftan 
verilmektedir. Nitekim, Kal&IDlf 
vapunında malüm hadise olur
ken, mezkur vapurun ikinci ma
kinisti, mutemet srfatile vezneden 
vapur kaptan ve mikettebatmm 
mart maaı ve ücretlerini alıyor
du. Hadise yalruz buna münlıaaır 
kalmııtır. Gerek kaptanlar, gerek 
diğer büyük küçük vapurlanmı
zm bili istisna bütün mürettebab 
ve gerekae fabrikamızdaki amele 
mutat ıükUn ve intizamla itlerine 
devam ediyorlar. Hadise tahkika 
tı zabıtaca icra edilmektedir. Bit
tabi idarede vaziyeti tetkik ve tah 
kik etti. 

Açıkta kalanlar 
Diğer taraftan terki vazifede 

'>nayak olduğu iddia edilen Ka
lamı§ vapuru mürettebatından Ih
san Ef. nin kendisile gÖrÜ§"n mu• 
harririmlze söylediğine gö~, hia· 
dise dolayısile Heybeli Yapurun• 
dan Şaban, diğer Şaban ve Meh· 
met, Kalamıt vapurundan kendi
sile Ali ye Hüseyin ve Moda vapu 
rundan da Hüseyin ve Hikmet ef. 
ler açıkta kalmıılardır. 

Sadullah B. geldi 
Yalova'da bulunan Seyrisefain 

umum müdürü Sadullah B. dün 
a.k,am avdet ebnistir. 

Izmir rıhtım· 
Şirketi 
Maznunları 

Cenubi 
Amerika 
Sarsılıyor 

(Başı Birinci sahifede) 
tülmüttür. Köylerde v~ tar!alar~ 
çifçiler sürülerini büyuk bır telat 
içinde toplamaktadır. 

Quillota köyünde ehali meyda
na toplaDDllflar ve. evle'"!t'e dön• 
mekten imtina etmıtlerdır. 

Arjantin'in birçok tehirlerinde 
ırök yüzü kiil tabakalari ile kap
kara bir hale gelmiıtir. O surette 
ki münakalatı mümkün bir bale 
ıretinnek için sokaklarm tenvirine 
ihtiyaç görülmektedir. 

Bu zelzeleden zarar gören ha
vali 640 kilometre uzunlukta ve 
1120 kilometre geniflikted ir. Chi
li hükümet memurları, bu lıidiae· 
nin aafhalarıru takip ebnek üzere 
otomobil ve tayyareler içinde bir 
çok mü,.hitler ıröndermlılerdir. 

Diğer taraftan cenubi Amerika 
kıt'aamm her tarafmda böyle bil" 
zelzele hadisesi vuku bulduğu bil 
dirilmektedir. Bu zelzele bilhassa 
34 ve 37 inci dereceler araaında· 
ki Balkanlann faaliyet mmtakaaı 
dahilinde vuku bulmıqtur. Ve 
tayyareler vaaıtasile yapılan ketif 
!ere rağmen faaliyete geçen vol
kanların nerelerde bulunduğu he
nüz anlatdamamqtır. 

Kül yağmuru 

SANTIAGO DE CHILI, 12 A. 
A. - Şili Ye Arjantinde hiaaedi
len sademeler büyük Tinguiririca 
ve merkezi Ande dağlannm daha 
küçük volkanlanndan çıkan indi
faat ile müterafik bulunmaktadır. 

Volkanların fırlabmf olduklan 
küller rüzgann önüne dü§"rek 

• hir birçok mmtakalarda easen §" -
li ve köylü dehtete uğramı§ halk 
üzerinde daba korkunç bir tesir 
ika ederek her tarafı karanlığa 
boğmakta ve bütün münakalatm 
inkitaına sebep olmaktadır. 

Birçok tehir ve kaubalarda ka 
ranhk o kadar kesiftir ki, bütün 
itlerin talikine zaruret hasıl ol· 
maktadır. 

Şimdiye kadar nüfuaca hiçbir 
zayiat olmadığı haber alınmakta• 
dır. 

BUENOS AIRES, 12 A.A. -
Buenos Aires tehri üzerine meb· 
zul bir kül yağmuru düımüştür. 
Şimdiye kadar müsahede edilmi· 
yen bu semavi hadisenin Chili •· 
hilleri Üzerinde 13,000 kilometre 
gibi uzak bir mesafede vuku bu· 
lan bürkani indifaattan mütevel
lit olduğu tahmin ediliyor. Kül 
yağmuru. tehir halkım büyük bir 
hayrete ilka etmiıtir. 

80,000 kişi tahliye ediliyor 

BUENOS - A1RES 12 A.A. -. 
•• "'~ .......... uua.&.1 Koyıerm 80,000 ka .. 
fiyi bulan ehalisini tahliye için 
lazım gelen tedbirleri almaktadır 

Dün 3 zelzele kaydedilmittir. 
Bazı yerlerde kül tabakasının ir 
tifilı 38 santimetreyi bulmuftur. 

• ..ılLLIYET ÇARŞAMBA 13 NiSAN 1932 

HAfRöCi HA~lERLIER 
DAKi 

Şimdi sıra 
Hitlerin 

Prusya meclisi intihap 
mücadelesi başladı 

BERLIN, 12.A. A. - Pruıya. 
Bavyera, Vurtembet-ır ve Anhalt in
tilıap mücadelesi dün akfllJD ba,la
ımıtır. 

Sosyal demokrat fırkası Bertin' de 
spor ıraymda muazzam bir içtima 
aktebniı ve bu içtimada Pruıya ~ii
kWııet reiıi M. Braun ve aosyaliat 
fırkası reisi M. Vela söz almıılardu-. 
Ayni bal parliımentolar intihaba~ 
tecdit eden bütün Alman devletlen 
arazisinde vulrubulmaktadır. 

. 1 S ırün devam edecek olan bu mü
cadele dün biten ve Hindenbourg'un 
intihabile neticelenen intihabattan 
pek fazla fırkalar timdi nisbi temsil 
usulüne istinat eden ve fırkalar a
rasında hiçbir terkibe müsait olmı
yan bir intihap rejimine cepheden 
çarpacaktır, 

Müntahipler, ıaluslar araaında tef 
rik yapmak mecburiyetinde bulun• 
mıyacaldar fakat oiyasl fırkalBJ" ta
rafından tertip edilen ve tebdili im 
kİlnı olnuyan ıiyaal listeler içinden 
adam seçeceklerdir. Halk, §Bhıi in ti 
hap etmiyecek fakat programlar ve 
siyasi akidelere rey verecektir. 

Bu ıuretle §Bhıiyetlennıekten çdıt
nuş olan ıiyaai müaanıa daha derin 
ve daha sert bir mahiyet almakta· 
dır. 

Bu intihabatta kar§ılatanlar, küt
leler, muazzam ve milyonlan ihtiva 
eden teıkilatlar ve iktidar makamı· 
m muhafaza etmeğe veyahut ayni 
mevkii batkalanrun elinden kopar· 
mağa uğr&fan vatandatlar olacak
tır. 

Bu İntihap rejimi tamamen sarih 
ve açık olmak faideaini ihtiva edi
yor. eticeleri inkir edilemiyecek b 
da r&§ilı.ardir. Bununla büyük siya
set-· cereyanlarmnı tasfiye ediLnit 
fakat tecessüt eylemİf hayali görün
mektedir. 

Bugün fikirlere tabiatile bir ıne
ıele sanih oluyor. 

Riyaseti cümbur intihabatınm ver 
diği netice karfıorncla Prusya inti
habatı nasıl yapılıyor? 

Hitlerizinin en kuvvetli olduğu 
mmtaka Prusyadır. Ve malilmdur 
ki eski bir vecize ( Pruıyaya sahip 
olan Almanyaya sahiptir.) der ki, 
timdiki halde en bariz hakikat bu 
vecizede mündemiçtir. 

Hitler, pazar günü Prusyada ve
rilen reylerin yüzde 38 ini kazan-

"''ttıf' <!evrede aldığı rey de % 38,5 
idi. Bu fazlalık Hindenbourg'un % 
47,6 dan % 52,2 ye geçen rey fark. 
Ianndan çok daha emniyetlidir. 

Komünist Thaelmann kendine ve 
ril~ rey adetlerini yüzdesinin 15,8 
den 9, 7 ye düıtüğünü gördü. 

M. Tardieu T. Rüştü 
Beye teşekkür etti 

.'- :.~~·· r•".>,.,"":::.~ ,, • • •, 

Otobüsler Belediy 
tarafından işletilece 

Tahdidi teslihat kon~.e~~~.sın.~n ilk Vali Bey geliyor, otobüsçüler 
celsesinde neler goruşuldu? hakları mulıaf aza olunacak 

CENEVRE, 12 .A. A.- M. Tar
dieu Tahdidi Tealihat Konferansı 
umumi Komisyonunda oöylediği nut 
kun baılanğıcmda bu içtimada söz 
sıraanu kendisine terkeden Türk 
Mürabhaa heyeti reisine teşekkür et 
miştir. 

M. Gibson'un teklifi 

CENEVR~, 12. A. A.- Terl_<i 
tealihat konferansı, 3 lıaltahk bır 
meaal tatilinden oonra dün tekrar 
itlerine batlamak Üzre umumi komis 
yon halinde toplannJJ§tır. 

M. Henderaon, üzerlerinde bir i
tililf husulü muhtemel görülen bir
çok noktalan izah eylemittir. 
M. Jibaon, teklifi hakkında deliller 
göstenniı ve harp zamanında oldu
ğu kadar sulhta da tanldann ve 155 
milimetTCden yukan çaptaki &eyyBI" 
topların ve harp ea-ımda zehirli 
gazlere müracaat ebnenin ilgaımı 
istihdaf eden bir karar ıureti tevdi 
eylemittir. . 

Amerikan murahhasınm bu tekli
fine lsviçre ve İngiltere mürahhaı-
lıın da ittirak etmiıler~. . 

Sir John Simon Amerika teklifle
rinin yalnız kara silahlarını istihdaf 
ettiği mütaleaaını ıerdederek bun
dan sonra deniz ve hava &ilahları 
meselesinin tetkik edilebileceğini 
söylemiıtir. 

Almanya mu1'Alılıaaı, konferansın 
yalruz silahların tahdidini değil, fa
kat tenzili meselesini de takip ede
ceğinde iarar edecek "tecavuzi ıililh 
lann ilgası sayesinde emnüselamet" 
teklinde telhisi mümkün olan Am": 
rika noktai nazannnı Alman noktaı 
nazarı ile hemaheng olduğunu m?
f&hede eylediğini beyan ve ~ Jı~
aon'u tekliflerinin ancak terki tealı-

ifa etmiyenlere tatbik edilecek mÜ· 
eyyedelerin mevcut bulunmamaaı
dJI'. 

Bilmukabele, F ı·aımz teldifi, mua
hedeler çerçiveai dahilindedir. Ağır 
harp malzemesinin ilıı:aaın< İsteye
lim ve bu malzemeleri Cemiyeti ak

F ransız' bafvekili, Cemiyeti ak
vam azasından olnuyan Amerika ce
mahiri müttehideaini bu merhaleyi 
geçememiı olmasmı tamamen anla
dığım, faakt Amerika tekliflerinin 
yalnız kara silalılanna tat~ik husu
siyetine malik olması haaabile F ra.n
sarun ibzari konferansta kabul ettir
mİf olduğu ıilahlar arasındaki mÜ· 
nasebet nazariyesini akim bırakabi
lecek mahiyeti hah: bulunduğunu 
beyan ebniıtir. 

&§vekil. Fransız heyeti muoıalılıa 
sının silahların evaafına ait tenziia
ta müteallik bütün tekliflerin bu 
bapta ittihaz edilecek şekil hakkın
da karar verebilecek bir büroya ha
valesini telkin ettiğini ve bu bürö
nun bu teklifleri bİT kül halinde tet 
kike aalahiyettar bulunmasını ileri 
siinnüt olduğunu ilave eylemiıtir. 

ltalya murahhası joneral Caballe
ro. Amerika teklifini daha geniı bir 
küllün bir kıınu telakki ettiğini söy 
lemiştiı-. M. Jibson, kendi teklifinin 
mevzuubahis büroya gönderilmesine 
dair riyaset tarafından serdedilen 
tf'klifi kabul ettiğini söylemiı M. 
Tardieu'de f"kle ait teklifin böyle 
bir ıureti halle iktiran ebneainden 
memnun olduğunu izah ederek me
selenin tam bir surette münakata 
mevzuuna girdiğini tasrih etmiştir. 

Reiıi, müzakerenin mütebakiıini 
bu sabah ııaat 10 a talik etmiştir. 

M. Litvinof'un sözleri 

hahn ilk adunlannı t"§kil eylemekte CENEVRE, 12. A. A.- Tahdi-

ANKARA, 12 (Telefonla) - lstanbul valisi M~biddin 
bu aktamlü trenle lıtanbula döndü. Otobüs meaele11 hakk 
kendisile İlluyonda görüttüm. Bana dedi ki: 

- imtiyazı biz şimdilik otobW. servislerini organize et 
suretile kullanacağız. İleride otobüs servislerini belediyenin 
letebilmesi için lazım gelen tedbirleri alacağız. Şurası kayda 
ğer ki halen lstanbulda çalııan otobüslerin amortisman müd 
teri nazarı dikkate alınacak ve otobüsçülerin hakları muhaf 
olunacaktır. 

Profesör Yansen dün lzr.ıir 
gitti; lstanbula da gelecek 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Profesör Yansen bu saba 

trenle {z:mjre gitmittir. Profesör Berlinde tamamlamış oldu 

Ankara şehri plinmı yolladıktan sonra plana taalliik eden bir 

kım meseleleri halletmek üzere Ankaraya gelmitti. Bu mesele 

ve planın tatbikma ait esaslar hallolunmuştur. Profesör Yan 

plinın mufamba aslı ile tatbik prensiplerinıi havi raporunu 

yısın ilk haftasında Ankaraya yollayacaktır. Bundan sonra p 

fesör, mukavele mucibince, daha üç sene Ankara şehri için im 

müdürlüğünün müşavirliği vazifesini yapacaktrr. Profesör ş 

rimizde bulunduğu müddet zarfında Başvekil İsmet Paşa tara 

dan kabul edilmit ve İsmet Pata kendisinden izahat almış 
Profesör lzmir dönü§ünde lstanbuldao geçecek ve İstanbul p 
nı hakkında vali ve belediye reisi Muhiddin Beyle görüfecekt 

Suriye fevkalade komiseri 
HALEP, 11 (A.A.) - Suriye Fransız fevkalade komiseri 

Ponsot bu ay nihayetinde Halebe gelecek, bir gün kaldıktan so 
ra Ankaraya ve lskenderona gidecektir. 

bulunduğunıı ilave etmiıtir. di teslihat konferansı umumi komi-, URFA 11 (AA.) _Bugün Urfanın kurtulu§U yıldönü 
Bundan oonra söz alan M. Tar- syonu saat 10,15 te M. Henderaon • ' ,. • • O d .. f . . k I d 

Urfa 'nın kurtuluş bayramı 

dieu M. Jibson tarafından ıerdedi- un riyasetinde toplanmııtır. fevkalade merasimle tes ıt edildı. r u mu elt~§t ve o or. u 
len fikirlerin Fransanın samimiyeti- Bu ictimada M. l.itvinoff söz a- 1 mandam Pş.lar hazır bulundular •• Halk halaskarlarmı tebcıl ett 
ni kazand<ğını söylemİf, fakat Fran- !arak Rus Sovyetler birliği hükilme l / l ld 
sanın tekliflerinde daha uzağa git- ti!1İn su~h kuvve~erini? umum~. ~h 'Ala/alga, da şiddet ize ze e o 
miş olduğu hakkında nazarı dikkati dıdi teslihata dogru ılk ve muhım lYl j 
celbeyliyerek demİ§tİT ki: " Fransız bir adım te§kil edecek surette tabdi
te~eri ayni zamanda ağır zırhlı- dini istemekten geri durmıyacağını 
lan, bomltlen .\f 'er.;arelerini ve söylemiş ve demiıtir ki: 
teW11İJiğer hn'af .. 1tı~ 1ııltön'liiı sas"fı ıffi.eüreff~~~e harp İe~~,;.;nin 
telkinatı alınan teahhütleri ifa etıni- azaltılnıasile birlikte olarak tahdit 
yenler hakknıda !f-tbik edilecek kont ve tenkisine karar vermelidir. 
rol çareleri ve mueyyedelere ait hiç- M. Litvinofftan sonra, M. T....--
bir nokta aerdetnıemektedir.~ dieu beyanatta bulunınağa baılanuı-

Sözterine hitam veren M. Tar- br. 
dieu, ıunlan ilave ·etmiştir.: M. Tardieu, bu beyanatında de-

V asıfların tenziline ait her türlü mittir ki: 

MALATYA, 12 (A.A.) - Dün sabahleyin saat dokuzda o 
dukça şiddetli bir zelzele olmuştur. Zarar yoktur. 

Yozgat'ta müthiş bir fırtına 
YOZGAT, 12 (A.A.) - 24 aaatten beri devam eden fırtm 

mühim mikdarda körpe kuzu telef ve meyve ağaçlarını tahrip et 
miştir. Fırtına esnasında bütün dükkanlar kapanmış, hayat dur 
muştur. 80 santimetre kül 

BUENOS - AIRES, 12 A.A. 
[Başr birine; sahifede] Volkanlann çıkardığı küllerden 

Baılıca fırkaların 3 grupu 24 ni
sanda terar kar,ılaıacaklar fakat bu 
defa evvelki günkü nisbetle daha 
malısuıu hudut farkları ile. 

tekliflerin, ittihaz edilecek ıekil hak Bazı silahların oı·taılan kaldınl
kında kara rverecek olan riyaset c!i- maaından sonra teslihat yarm aceba 
vanına havale edilmesini talep ede- nihayet bulacak mıdır? Adana' da malıkiim olanlar 

vardL Belki bu para meseleai için 
dir. M. Cifre lstanbuldan geçiyor 
du. Görüttük. Emin Beyin kendi
sini fazla izaç ettiğini söyledi. 

Buna dair olan mektup ve telg 
raflar okundu. Maznunlar her so
rulan auali tevil ettiler. 

müte§"kkil ince bir kum yağmuru 
bilainkita }"hir üzerine dütmekte 
ve Pampa ile bilha•sa ceneral Pa. 
co havaliainde katarların nakliya 
tına mani olmaktadn·. 

rim.'' Dalına, az para ile azami kuvvet 
M. Henderson, bu sözlere cevap teminine çalııan askeri teknik bize 

En sol, yani komünist fırkası 13 vererek kendi teklifin de aynen M. bazı oyunlar oynuyacaktır. 
martta uğradığı ve 10 nisandaki be Tardieu'nün istihdaf ettiği gayeye M. Tardieu, beyanatına biraz da 
zimeti ile vehaınet kesbeden mağlu- müteveccih olduğunu ııöylemiıtiı-. mizah karııtırarak sözlerine şu su-
bietinden sonra biç tüpheaiz kuvvet M. Jibson, M, Henderson'un tek- retle devam etmi§tir: Birbirile me-
lerinden bir kısm<nı tekrar bulacok lifine iıtirak eylemiştir, baret yarışma çıkan mühendisler 

ADANA 12 (A.A.) - İhtisas mahkemesinde bugün 11 kaça 
çının muhakemesi yapılarak bunlardan ikisi dörder ay haps 
ve muhtelif para cezalarına mahkum oldular. Şimdiye kadaı· ma 
kemeye 184 dosya gelmiştir. Bu son mmtakada Yl're dilfen 

küllerin kalınlığı 80 santimetre 
baliğ olmuttur. 

Bir hadise Volkanlardan çıkan kül yağ. 
muru dün sabah aaat 10 dan itiba 

yve 24 nisanda Prusa müntabiple- 'iCep Zırhlısı" ndan sonra «Cep Ha-
rinden % 15 ila 17 sinin kendi yıl- Murahhaslar ne düşünü- van topu» ve "Cep Tayyaresi" icat 
dJZtru parlatmak için çalıJ&Caklarını yor/ar? edeceklerdir. Askeri kuvvetler aceba 

lzmir 'de Gazi Hz. nin heykeli 
IZMIR, 12 (Milliyet) - Gazi heykeli on beş gün sonra me

rasimle küşat edilecektir. Merasimde lımıet Pı. nın bulunması 
muhtemeldir. 

Bir aralık müddei umumi M. ren Montevideo §ehrine de düıme 
Cifre Ye Franko'nun firkete kartı 1 ğe batlamıttır. 
ihanette bulunduğunu iddia etti. --------

görecektir. o zaman zabıta teşkilatile tebdil e-
CENEVRE, 12. A. A.- İsvi•re d'lm· k "eli ? Merkez ve ııol cenahtan müte•ek- • ı ıyece mı r 

' murabbası M. Motta tamamn Ame- B k 1 k 1 1 ki kil olan hali hazır hülrUmet kuve- üyü poota vapur arı o ay ı a M. Frank.o bunu hakaret telakki 
ettiğini ve bunu hünnetle maka· 
ma iade eylediğini, kendisinin 
memlekette tanıruruı bir hukukçu 
olduğunu, dünyanm en büyük a
damlannın icabmda mazruııı mev 
kiine geçebileceklerini, fakat ada
letin feceUiainden sonra, her te
yin silineceğini aöyledi. 

Müddei umumi hakaret etme
diğini, ancak kendisini suçlu te
lakki ettiğini bildirdi. 

Şahitler dinlendi 

Öğleden sonra aktedilen ikinci 
celsede phitlerin dinlennıeaine 
baılanmıtbr. Sıra ile Franaız ban. 
ka .. miifettiti M. Bartelini, Doyçe 
Oryant Bank ikinci müdürü Sala. 
hiddin ve Maliye müfettiti Esat 
Beyler dinleruniılerdir. 

Muha.keme 13 mayısa talik e
dildi. 

Suriyede 
Bir suikast 

Sadakat 
Yemini __ ._ 

rika proJ· esine iıtirak etmektedir · •-· ·· h li k ti, Hindenbourg'a verilen % 52,2 muavın ...-uvazor a ne onanmu-
F akat bu teklifin daha geniş ve •ü- --•· d ? s· ·ı t ı bo reyı· 24 nisanda katiyyen bulam~a- • ya...,. mı ır ıvı ayyare er, m-

., mılllü olması arzusundadır. Mama- · · 1 caktır. Zira reisicümhura rey veren- bardunım tayyaresıne ve zıraatte ku 
fih M. Jibaon'un başka teklifler ser- ı ıla ak ·· 1 '-'- ·· k li ler arasında muhtelif hiziplere men- an n tr tor er tanıuara mun a p 
detmeg" i beyan etmiı olmasına naza 1 k d ? su akide sahipleri unsurlar vardır o mıyaca mı ır. 
ran Amerika teklifini bir batlangıç M ·· · •- - ' ·· daf hal· d ki bunlar, Prusya hükumetinin nam utecavız ""'"'' mu aa ın e 
olarak addetmektedir. bul ·ıı ·bi · :ıoL'--' dar diitmanları olmak itibarile 24 unan nu et rı aynı •""""'"'an 

nisan intihabatmda ıağ cenah men- I ngiliz murahhası Sir John Sim on mahrum etmemek ahlaka mugıey-ir 
ıuplarile beraber rey vereceklerdir. da Amerika teklifiııe ittirak eylemek bir hareket olur. 

Dün gece bir dükkan yandı 
Dün gece Yemitte Zındankapıda süpürgeci Mehmet Efendi. 

nin dükkanından atq çıkmıştır. Yangın etrafa ıirayet etmeden 
söndürülmüştür. 

lngiltere verdiği 
cevapta 

yeminden vazgeçmiyor 
Bu anasın Hindenbourg'a verilen te fakat bu teklifin yalnız kara ıilih M. Tardieu, alelacele hazlt'lamıut 
reylerin "k 12 sinin ...bibi olarak !arını iatihdaf ettiğini kaydebnekte- ve teklif edilmit hal çarelerini bir Çocuğu öldürdüler mi? 
tahmin etmek yanlıı clrnaz. Hali ha dlr. tarafa bırakmaaıru ve cemiyeti ak- HOPEVELL, 12. A. A.- Madam tehlikeye koymasından endi§e edil-
zn-da Pruıya diyetinde yalnız 3 rey Mümaileyh, bundan sonra hava vamın teıkil ettiği bütün heyetler Lindberg'in çocuğunun iade edilme- mektedir. 

LONDRA, 12. A.. A.- 9 nisan fazla ile ekseriyeti temin eden te- ve deniz silahlan meselesinin de tet tarafından 13 sene ç:alıfıp çabaladık meainden mütevellit !idcletli bir a- NEVYORK, l2. A. A.- Con-
taribinde ven1mit olan ve timdi n"f merküz terekkübünün 24 nisanda kik edilebil....Hini söylemektedir. tan son~ terti"p edı.lmi• ol•" hal su sap buhranmdan müteeıalr bulundu-d ·ı bü" ··k B • h"" t --., ·~ • -· ı · necticut eyaletinin Greenvich kasa· re ı en cevapta yu ntanya u- reylerin % 4() ını toplıyabileceği ngiltere hariciye nazırı, bu ted- retlerinin nazarı itibare alınmasmı ğu söy enıyor. 
kiimeti ıedakat yemininin ve arazi müşkül görünmektedir. birin tam olabilmeai için bütün bü- konferanstan müheyyiç bir lisanla olarak tevdi edilen basında bir fmn sahibinin zevcesi verırisi senevi taksitlerinin tediye- Sağ cenah ile birlikte Hitlerciler, kilmetler tarafmdan kabul edi"'-i iıteınit ve Cemiyeti akvemnı tema- Fidyeinecat müıteriler:inden bir kadının ekıneh 
sindeki mecburi mahiyet üzerinde Çelik mığferliler ve Hugenberg ta- Iİlznn geldiğini söylemekte ve evvel di eden faaliyetinin takviye olun- ki.at paraların ıwmaralanrun neıri alırken numaralan neşredilen bank 
yeniden iarar eylemiıtir. Bu cevap raftarLırı arasındaki farklar dünden emirde lngiltere'nin timdiden lıima- maaını tavsiye ebnİftİr. suretile kaçakçıların bulunnıaaı hak notlardan birisini vermiı olduğunu, 
M. Thomııs'm avam kamaraamdaki beri hiçbir alaka celbebniyecek bir :lesini ibzal edeceğini ilave eylenıek. kında Federal hükilmet tarafından fakat bilahare kendini toplayarak pi beyanatını müteakip hemen nqredil mahiyet almııtır. ledir. Mac Donald de geliyor verilen karann, çocuğun hayatını rayı alıp savuıtuğunu ve yakmda 
ıni,tir. ÇeL"lı: mığferlilerin ve Alman nas- Almanya murahhası M. Nadolny • -·---·-···--m-· .. ·-··--·-··-· beklemekte olan otmobile binip kaç 

Mezkur cevabın bilhasııa iki cüm- yona! partisinin parolasına rağmen tahdidi teslibat konferansının yalnız LONDRA, 12• A. A. - M Mac tarafmdan yapılan teklif ve telkinde tığını oöylemittir 
lesi sayanı dikkattir: müntabipler Hitler tarafnıa g-miı- teslihahn tabdidinj değil fakat ten- Donald Cenevre'ye lO Nisan akşamı bu mütaaladan tevelüt ebnektedir. Poliı bu m-hul kadını aramakta 

" Muhtar de 1 t, ı ..,,. zil" · d kip "' bu 1 yani bütçenin avam kamarasına tev- ..,,. ve SOb sene er zar- !erdir. Bundan böyle, Hitler, gerek uu e ta ebne,.e mec r o - di ed"I " - bi daha " Teallhabn keyfi mahiyette tah- dit'. 
fmda en ehemmiyetli meyruti tadi- Hugenberg'e ve gerekse Duester- duğunu kaydettikt~n sonra Jibaon ı ecegi gun veya raz 
lata ittirak ve yardnn eylemiıtir. berg'e arzusunu kabul ettirebilecek projeıiinin ltalyan projesi ile birlik- aonra gideceği beyan edilmektedir. didi ve ortadan kaldırılması sahte Lindbergin çocuğunun IMJunmas 
Lütfüne kBJ"tı sedakati ye büyük ve nafiz olacaktır. te tetkiki icap ettiğini ileri ıürmek- M. Tardı"eu'nun nutku ve hatta ahlaka mugayir bir müsa- huıusnnda yardım den 3 kitiden bi. 
Britanya ana vatamna olan merbuti- Sağ cenah fırkalanndan; ahali fır tedir. vat vücuda getirmekten batka bir risi olan M. Curtiı, çocuğu aramalı 
yeti tam ve kamil bir tekilde olma- kası, iktisat fırkası .ve llh ... Gibi fır- Mümaileyh, Amerika teklifinin CENEVRE, 12. A. A.- M. Tar- netice veremez. için gİbnİ§ olduğu Norfolk aeyaha· 
dıkça lrlanda'nın tamamiyeti hak- kalarm reylerin % 4,5 uğuna alabi- Alman teklifi ile hemahenk olduğu- dieu tahdidi teslihat konferansı u- " Her ordu nöbet, müdafaa veya tind- henüz avdet etmemiıtir. 
landa hi~bir ümit beslemek derpiı lecelderini tahmin edilirse, sağ ce- nu fakat bir baılangıçtan ibırret bu mumi komisyonunda söyledi nutuk- taarruz maksatları için istimal edile
edilemez.' ' nah için reylerin % 4() 1 kalac:alı: ve bulunduğunu ve. Almanyanm lahdi- ta tahdidi tealihatm bilhassa keyfi bilir. Bu vaziyete kartı koymak için 

LONDRA, 12. A. A.- Bildiri!? §U itibarla mecmu aranın % 46 sı di tealihat meselesinde bu noktada cihetini mevzuubahsederek demiıtir bir tek çare vardır. Bu yegane çare 
miş olduğu veçhile Dominyonlar na naayonal aoayaliıt fırkasına ait bu- tevakkuf ile kanaat ctmiyeceğini be ki: de harbe he rhalde mani olmağa ça
zın M. Thomas, bir mebus tarafın- lunacak demektir. Mamafih, Prus. yan ebnektedir. " Bir devletin milli siyaset va11- lıtmak ve bunuİı için de beynelmilel 
dan vaki olan istizaha cevaben a- yanın timdi içinde bulunduğu kan- M. Tardieu, Amerika teklifinin lası olarak harpten feragat misakını bir kuvvete diğer teslihattan daha 
vam ~arasında İrlan~a. muhtaı: ıık vaziyette müstakbel için müsbet Franaanın bütün samimiyetin kazan- ihlal edebileceğine inanıldığı gibi kuvvetli silahlar vermekten ibaret

Çocuğun aranmaıma İftirak eden 
rahip Dohson bu ıiralarda müzake· 
ratm ba§ladığından beri herhangi 
bir zamana ni•betle daha nikbin ol
duğunu bilılirmittir. 

Suphi Berekat Paşayı 
öldürmek istediler 

BEYRUT, 12. A. A.- Sürye sa
bık hükumet reisi olan , aon inti
habatta mutediller fırkasının tertip 
ettiği namzetler listesinin batında 
bulunan ve Halep'den meb'uı İnti
hap edilen Subhi Bereket Pataya 
karşı bir §Bhıs suikastte bulunmak 
iatem!ııtir_ 

devlo;t~n!n s~t Ye_mın! ve arazı tahminler yapmak belki cür'etkara- dığını, fakat Fransız teklfatının da- bİız< silahların istimal edilmemesi tir. 
vergısının senelık talmtlen hakkın- ne bir hareket olur. ha ileri gittiğini, çünki Amerika tek kabilinden ikinci derecede ehemmi- Bu cihet hem ibtiyah hem tenkili 
daki mektubuna Büyük Britanya hü 1 liflerinin kara silalılannı istihdaf et- yeti haiz bir memnuiyete de riayet mahiyeti olan, müessİT teminata mer 
kilmet.i tarafından verilen cevaba ait · j tiğini halbuki Fransız tekliflerinin a göıtermiyeceğini evleviyetle kabul but ve cemiyeti akvam misakinin ru-

Iraktan gelecek 
gıda maddeleri 

Bu suikast neticesiz kalnuttır. 
Mütecaviz tabıs yalnız sabık hülrU
met reisinin refakatinde bulunan i
ki kitiyi yaralamıı ve kendisi de a
ğır surette yııralanlDl§tır. Muteam
zın sıhhi vııziyeti ümitsizdir 

,--

olarak kısaca beyanatta bulunmuş- edecek değilim fakat ıu kadar IÖy- ğır zırhlıları, bombardıman ayyare- etmek liznn gelir huna sadık bir çare bulunınıısma ma 
tur. Mümaileyh, İşbu tebliğatın e- lileceğim ki hükumetimiz M. de !erini ve tahtelbahirleri de ihtiva ey " Bundan dolayı kontrol elzem ve ı tuf bulunan Fransız teklifinin esa
bemmiyeti hasabile büyük Britanya Valera'ya vermiı olduğu cevapta en lediğini ıöyledikten sonra demiıtir cezai müeyyedeler vaz'ı :zanıridir. l sıru t"§kil etmektedir. Bu teklif key 
hükilmetinin vennit olduğu cevabın kat'i tabirat ile muahedelerin alıka- ki: Her hangi bir uaul ve kaidenin ih- fi mahiyette tahdidi teslihata matuf 
derhal avam kamarası azalarına bil- nuna mutlak surette riayet edeceği- 1 M. Jibson'un telkinahnda batlıca ; lali keyfiyetinin mütecaviz tarafın I hal suretlerinin maatteessüf cevap
dirilrnesine karar vennit olduğunu ni yeniden tekit ve tefhim eylemiı- iki unsur eksiktir. Birincisi, kontrol , tayini hususunu kendiliğinden intaç 

1 
aız borakdığ'ı bir meıeleve müsbet 

söylemiş ve bu muhaberatı telhis tir, deınittir. r~yeJeri, diğeri de alınan taahhütleri ebneaini temin etmek üz • • · 

. -_,, - ---- ----- ·-- -----~ 

Kolera haatahğırun tamamen 
zail olmuş olduğu anlqdan, Irak 
mıntakaaı ile lı-an' ın Baara körfe. 
zine mücavir mahallerden gele
cek ırıda maddelerinin memleke• 
timize ithallerine mü.ad 
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Orman yangınları • • 
ıçın tetkikat 

Ekonomi Mahkemelerde 

Marsilyaya fazla hubu
bat gönderebileceğiz 

Vlllyette 

idare 
Heyeti 

Dün Vali muavininin 
riyasetinde toplandı 

Kahve ihtikarı davası 
devam ediyor!. 

Belediyede 

Sokaklar 
Sulanacak 

, 

Temizlik müdürlüğü 
bir proje hazırladı 

Maarifte 

Is mail 
Derviş B. için 

Dün Tıp fakültesinde 
bir ihtifal yapıldı • • • ••• • 1 ••••••• 

Daha şimdiden talepler başladı 
Aldığımız malumata naza

ran Fasta havaların fena ıitme 
si üzerine Fas hububab yeni 
sene mahsulünün çok noksan 
olacağı muhakkak addedilmek
tedir. Bu itibarla Marailya pi· 
yasasına Türk piyaaalanndan 
vukubulan ihracatın daha fazla 
iııkiıaf edeceği muhakkak ad
dedilmektedir. Hatta, maruf bir 
Fransız firması Sıımaun havali 
•İnde külliyetli hububat müba
yaa.v için teıebbüaatta bulun
maktadı:r-

aa cetveline dahil pliklann neı 
rine yamı tekrar batlanacak· 

Vilayet idare heyeti dün Vali 
muavini Fazlı Beyin riyaaetinde 
toplanmı§tır. Bu İçtimada daire· 
)erden relen muhtelif evrak tet
kik olunmuı ve icap eden karar
lar verilmiıtir. 

ihtikar yapmakla maznun olan
ların dün isticvaplar! yapıldı 

Bu sene sokakların mayıs 
birden itibaren sulanmasına ka
rar verilmittir. Belediye temiz
lik itleri müdürlüğü sokakların 
sulanmasına dair bir proje ba. 
zırlamıttır. Bu sene yollar daha 
muntazam bir ,ekilde sulana
caktır. Sulanacak caddeler, su 
temini çareleri tesbit edilmittir 

Geçenlerde Almanyada ve. 
fat eden Tıp fakültesi fenni 
kıbale müderrisi l smail Dervit 
Beyin hatırasını taziz için fa. 
külte talebe cemiyeti tar~fın. 
dan dün bir ihtif-al merasimi 
tertip edilmiştir. İhtifal Haydar 
patada fakülte konferans salo
nunda saat 13 de yapılmıştır. 
Merasime fakülte hocaları ta· 
lehe ve bir çok doktorlar lşti
rak etmitlerdir. Salona merhu
mu1;1 büyük kıt 'ada bir fotoğra. 
fı sıyah tüllere sarılarak asıl
mıştı. Celseyi fakülte umumi 
katibi Dr. Behçet Sabit B. ac· 
mış ve tedris heyeti namına f~. 
kültenin teessürlerini beyan et· 
miştir. Bundan sonra müderris 
Kenan Tevfik Bey kürsüye ge
lerek merhumun tercümei hali 
ni, ilmi hayatını, memleket ta. 
babetine yaptığı hizmetleri an
latmıştır. Müteakıben Talebe 
cemiyeti namına talebeden A
ziz Bey söz alarak bu büyük 
ölüm katşısında arkadaşlarının 
duyduğu teessüre tercüman ol
muştur. Dün yapılan ihtifal me 
raıimi münasebetile alameti 
matem olmak üzere Tıp talebe 
cemiyetinin binasına yarım 
bayrak çekilmiştir. Fakat bu 
yarım bayrak çekilişi bazı sui 
tefehhümleri mucip olmuştur. 
Polis cemiyete müı·acaat ede
rek bayrağın niçin yarım çekil· 
diğini sormuttur. ihtifal mera. 
simi münasebetile olduğu anla
tılınca vaziyetteki suitefehhüm 
zail olmuttur. 

br. 
Çiçekçilik sergisi 

1 
BORSA 

·----' Çiçekçilik, meyvacılık, kömea 
hayvanatı aergiıi mayısın 26 ııın
da açılacaktır. 

Kahve ihtikinna sebeb~yet j Bassan Ef. kahve komiayon
vermekle maznun Mois Rafael, culuğu yaptığını, telgrafta kah 
Banan, Maks Salem, Samoel ve fiyatını sorarak, müfterinin 
Amar, Andryadiı, Moiz Aaeo, İstediği mikdar üzerinden ıipa· 
T eofilos İstrangiloı, Eskinazi, rit verdiğini, dolar veya sterlin 
ve Yorgi Teodoridi Ef. lerin üzerinden sif İstanbul vapurda 
muhakemelerine dün Sultanah- kendisine teslim ettiğini söyle
mget Birinci Sulh ceza mahke- eli. 

12 Nİ9all 1932 
Alqam Fiatları 

fıtikrular TahYiJlt 

111. dıhUI 97, ~:ı.tırik S,-

Sergide kazananlara ikramiye 
verilecektir. 

Orman yangınları 

Yeni iş'ara kadar 
tamirat yapılmıyacak 

Şut d. yollın 3.4~ 

o. Muvıh hlde !IO.öO 
Tramvay 4,90 Son onnan yangınları hakkında 

onnan mühendis ve müfetiqleri 
tetkikatlerine devam ebnektedir· 
ler. Bu huauata tetkikat icrau i
çin orman umumi müdürü Bekir 
Beyin de şehrimize reldiği haber 
verilmişt ir. Orman tuhe müdürle
rinden Rifat Bey şehrimize ırel· 
mittir, 

mesinde devamı edildi. Maznun Maka Salem Ef. de arkadat 
!ardan geçen celsede gelmiyen !arının söylediklerini tekrar et
lerin iıticvabı yapıldı. Aseo Ef. ti. 

Belediye kayamakamlıklara 
bir tamim göndererek it'an a
hire kadar hiç bir tamirat ve in 
faata başlanmamasını bildir
mi§tir. 

Tüoct s.-
Gümrü kler 
Sıydi mahl 
Bıgdlt 

tı,Su 

s.~s 

Rıhtım 16,95 nin gelmediği anlatılarak gıya Samoel Amar Ef. harik ve 
hında duruşma yapılmasına ka- nakliyat sigortacılığı ve kahve 
rar verildi. komisyonculuğu yaptığını, an· 

Anadolu 1 25,75 

Bükreıte zirai 
konferans 

bir T. ast.erire 
••• 
;-t,50 

.. ru 27.25 
.. Mumessll 22.-

Esham 
ı:,iS Jş Baok.ı~ı 9,15 t Te· o!li 

Anadolu 15,tO J (fn1coto ı\r. 8.70 
23.-

2,55 
l.1'0 

3.-

Reji 4,05 l lloyoo dey. 
Sir. hcışri)'e 13,- Şart dey. 
Tram\ ay so,- Bal)·J 
Cmurnlsiıort ıt ı ı - ŞarL ın. cct.a 
Romont' 24. ı T~ıeron i:'i,-

Çek fiatları 

Pari" 111.(tö 

Londr.1 ,9Q Vı}Jııa 3,86" 

. ·u\ort 47.5, :\fJdroc o.2rı 

Haliç şirketinin 
Hali 

T eofilos, Strongilos, Eskina· cak dokuz aydan beri işten çe
zi ve Y orgi T eodoridis Ef. ler kildiğini söyledi. 
hakkındaki tahkikat raporunun Andryadiı, Moiz Aseo, Ef. 
tanzimi ve ikmaline kadar hak ler de buna yakın ifade verdi. 
larmdaki muhakemenin tehiri· ler. 
ni Müddeiumumilik vuıtaaile H akim, neticede maznunlar. 
bildiren tezkere okundu. dan T eofilos Strangilos, Eski· 

Maznunlardan Aaeo Ef. bu nazi ve Y orgi T eodoridi Efen· 
esnada gelerek d maya alın diler hakkındaki r aporun henüz 
dı ve haklaD<laki uru:ap karan gönderilmemiş ve ikmal edilin 
ref'edildi. gı ce gönderileceğini Müddeiumu-

Yiyecek maddeleri 
Daimi encümen fırın, lokan 

ta, pastahane ıribi yerlerde yi
yecek maddelerinin camekan
lar içine a lınmasına karar ver
miştir. 

Sahillere işaret 
levhaları konacak 

Bükrqte 16 N isanda bir zi 
rai konferans aktedilecektir. 
Bu konferansın mevzuu Sovyet 
lerin hububat ticaretinde Bal
kan memleketlerile yaptıkları 
rekabetin önüne geçilmesi için 
alınacak tedbirlerdir . Evvelce 
bu mevzu üzerinde ihzari mahi
Yette çalışıldığından konferan
sın sür' at le i lerliyeceği tahmin 
edilmektedir. Konferansa Yu· 
gos lavya Bulgaristan ve Ro
nıanya i; tirak edecektir. 

:ıı.1ilano 

12.l'b f P•af 

•ı.r. f Be< ın f,•JIJ,J/8 

Komisyon belediye 
hissesinin 

teciline lüzum gördü 
Bund kah ed ihtı. ı milik vasıtasile tebliğ edilen 

an • onra v e • k · d b"ld" · ld -
k • tıkl .d'd· ed' I tez eresın e ı ırmaş o ugun-ar yap an ı ıa ı en mıa:ı d b 1 h '-'-d . 

Caddelere konan beynelmi • 
le! seyrüsefer itaretlerinin de
niz sahillerine de konarak gelip 
geçen seyyah vapurlarına ko
laylık temin edilmesi kararlaş
tırılmıştır. Bu işaretler daha zi 
yade Boğaziçi sahillerine kona
caktır. Bu huıusta lazım gelen 
İfaret lavhaları siparit edile
cek ve bunlar elektrikle gecele
ri tenvir et'ilecektir. 

Y unanistanın 
· ihtiyacı 

arpa 

Yunanistan memleketin bir . . 
kısmındaki kıtlık dolayısıle ar-
padan almakta olduğu resmi 
muvakkaten kaldırmıttı. Nisan 
iptidasına kadar böyle devam 
eden vaziyet, ve arpa fiatlerinin 
de yükselmesi üzerine arpadan 
resim almmamaaı hakkındaki 
karar temdit edilmiştir. 

Berlin borsası 

BERLlN, 12 (A.A.) - Bor 

Kılavuzluk 
Meselesi 

Bu işin Seyrisef aine 
münha111r 

olduğu anlaşılıyor 
Seyrisefain idareıile serbest 

kılavuzların arasındaki vaziyet 
bir mesele haline gelmittir. Mü 
tareke esnasında kılavuzluk ka
tışık bir iş haline girmit ve bu 
İşte ihtisası olmayan bir çok şa 
hıslar çalışmağa başlamışlard_ı. 
Bundan bir müddet sonra Lı. 
ınan dairesine merbut bir kıla. 
vuzluk dairesi ihdas edilmiş ve 
daha sonra da bu iş Seyriaefain 
idaresine geçmiştir. Seyrise
tan, kılavuzluk itlerini seneler
den beri şayanı takdir bir şekil 
de idare emekte idi. 

Bir takım şahısların da bu 
iş le meşgul olmıa~ üzere s_ah~e 
Ye cıkmaları üzerıne yem bır 
vaziyet ha11I olmuftur. 

Seyrisefainin müracaatı üze: 
rine latanbul Vilayeti meseleyı 
tetkik etmiş ve kıla~uzluk h~k 
kının Seyriaefaine aıt oldugu 
tıeticeaine varmıştır. 

D b hususta Liman tirke un u d. Be 
ti müdiri umumisi Ham ı Y 
de den: İt tir ki: · 

- Serbest kılavuzluk yapan 
b d ·· caat u sahıslar bize e mura 
ettiİer. Seyrisefain idaresi ~ 
i!le meşgul olduğundan tabn 
biz :neşgul değiliz." 

Hangi izzet kaptan? 
Haseki • •kinlerinden İzzet ka_p 

t · ·· derdig" i hır an gazetemıze gon ~ 

Rr~:; e l 3,.\q,,i/~ \'.ıu., o\ ı 

Atina ~:,BO Pcşıe 

Cine\ re i,4', l /4 nuı.:reş 

Sof)"LI ~5,60 f llcl~rat 
.1\ nı isterd aın 1,17.50 l\1 osko' il 

•• Nukut (aatış) 
-·· 

~ı 
20 f . 1', raosız t70.3/4• ı ,ilin. A\ 
1 i:;terlin • 1l'l. : ı peıeta 

ı dolu 211.50 f ı mark 
20 li rec m.- ı 1 ?.Ol[i 
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Kaçak havyar olup 
olmadığı 

burada araştırılacak 
Çeşme civarında karaya otu· 

rup kurtarılan ve Gelibo.~u'ya .ka
dar getirildiği yazılan R~!t~ıye 
vapuru, dün Adalet tahlısıl:'e.aı t!'
rafından Jinıanımıza ~etırı~f, 
Selimiye önlerinde demırlemııtır. 
Vapurda kaçak havyar bulunup 
bulunmadığı burada araıtırıla~ak 
ve geçirilen kazanın ~aıt e.aen o
lup olmadığı da tahkık edılecek-
tir. 

Çekoslovak!ada!1 
gelen ıimendıfercıler 

Çekoslovakya'nın Pilsen şehri 
garı mühendis ve memurla~ından 
mürekkep 25 kiıilik bir kafıle ev· 
velki ırün tehrimize relm'.şt.i. Bu'.' 
lar, dün şehri gezmişlerdır. Kafı· 
leye riyaset eden M. Karel Rot
havaki'nin verdiği malUmata JÖ" 

re, heyet, Balkan memleketleri ve 
yeni Türkiye'de bir iıtirabat ve 
tetkik aeyahatine çıkınıf, Atina ve 
Sofya' dan aonra buraya relmittir. 
Kafile bir sün kalmak üzere An· 
kara'ya da aitmek arzusundadır. 

M. Karel'in aöyledifine söre, 
Çekoslovakya'nm Pilaen tehri b'.· 
ra ihracatile methurdur; Umumı 
buhrandan evvel pnde 80 vagon 
ihraç eden mezkür tehir bucün 
günde 40 varon bira ihraç etmek 
tedir. 

Çekoılovakya'da halen 1_5 bin 
kilometre imtidadında demıryolu 
tebekesi mevcuttur. Bu hatlarda
ki tünellerden en uzunu olan Ma· 
zarik Tüneli 3 kilometre tulunde. 

ınektupta tütün kaçakçılıgı hak
kında ihbaratta bulunan lz~et. 
kaptanın kend isi olmad ı3' ını bıldır 
tnektPılir. dir. k 'fi . . 

1 

Şimdiye kadar lo omotı er'!" 
odunla i9leten Çekoalovakya, ılk 

Kurban deri ve 
barsaklarını Tay 
yare cemiyetine 
veriniz. 

1 

defa olarak razdan iatihaal edilen 
ve dinalkol denilen maddeyi kul
lanmiya karar venniıtir. Bu mad
denin iatimali sayeainde 100 bey-
girlik makineler bir makiniat ta
rafından ve şimdikinden daha U• 

1 cuz olarak iti• •ilebilecektir. Çe• 
koalovakya, bu sayede tren bilet
leri ücretlerini indinnek iatemek 

Haliç şirketinin vaziyetini bir 
müddetten beri tetkik etmekte 
olan komisyon dün son içtimaı 
nı yapmıştır. Bu içtimada Ha· 
liç şirketinin vaziyetini ıslah i
çin alınması lazım gelen ted. 
birlere ait son karar da veril. 
miştir. 

Komisyonun yaptığı temas· 
lar neticesinde lıtanbul Bele
diyesi Haliç şirketinden olmak 
ta olduğu ve azami haddi 30, 
000 lira olan senelik hissesinin 
şirketin vaziyeti düzelinceye 
kadar tecilini kabul etmittir. 
Komisyon tirketin de bir müd
det için amortisman bedeli ayır 
maması liiznn geldiği neticesi
ne varmıştır. Bu suretle sene· 
vi 50,000 liralık bir tasarruf te
mini kabil olacaktır. 

Komisyon bu tasarrufla tir. 
ketin vaziyetinin kurtulabilece 
ği ve ıslah edileceti fikrinde. 
dir. Şirket İse temamen bunun 
aksi kanaattedir. 

........ ...._ 

Böyle bir 
Hadise yok! 

Gireson it Bankuı müdürü Sa 
ip beyle Boraa komiseri Nuri bey 
arasında bir hadiae olduğu mahal 
li gazetelerden birinde yazılmıt 
ve ondan naklen de latanbul ıra
:zetelerinden bazılarında mevzuu 
bahis edilmiıti. 

Gireaonda intİfar eden ıezete 
ye göre Saip bey Borsa nizamna 
meainin bir maddesini Nuri beyle 
münakata ederken gUya SaipB.: 

- Sizin kafanızı kıracağım .. 
Demiş. Gazete bunu: uBüyük 

' falso- iş Bankası müdürü Saip 
bey kafa kırıyor." serlevhası ile 
neşrediyordu. Halbuki Boraa ko
miseri Nuri bey gazetemize ırön
derdiği mektupla bu neşriyatı kül 
)iyen tekzip ebnekte ve şöyle de 
mektedir: 

n nJ h kla d ki oku an un ar alU<lll akı davanm 
d u :r da An a Erfa~r k h n. tefrikine ve diğer maznunların 
fu. ~·İ a mar

1 1 
• n::- a B ve kahve ticareti le mqgul olup ol 

ıcarS ı t meMşgodu 0 ına ıgA as ınadıklarının ve piyasada top
sEafn,I ~ emk' yan.o ve seo tan ve perakende kahve satıp 

. erın ahve komısyonculu- t d ki kend. ı - · ı h . sa ma ı armın, ı nam arı 
gu ı e meşgul olarak ançten k h · dh ı ed. t d.kl 
getirttikleri kahveyi sif 1stan- n.a . a ~~ dıd . a 

1~! ~k me \ e: 
bul satarak mutat komisyonla- nm~ u eıumumı ı vası ası 
ın ıd ki h

'çb· . . le tıcaret odasından sorulması. 
r ı a ı arı, ı ınnın peı-a- d h.ld kah l 
k d d 1 bul d 

_ na ve a ı e ve a ım satı. 
en e epo arı unma ıgı, ıkl d · b d ı · ı 

fi.ti · t nl · · 1 · mı yapt arına aır azı e ı • 
erı ar ıra arın ısım en 1 1 d k · 

k t•• tt t b. ed'I ed' - · er vana on arın a mınta a h· 

b~ld~ ~luı·yroe de ~ esM.~tt kııbeem ıgı caret müdiriyetinden iatili.ınına 
ı ırı r u. u ea n maz k "ld" h k . 

nunlar sorguya çekildi. arar verı ı. ve mu a e~ın 
devamı 26 Nısan salı gunune 
bırakıldı. Mois Rafael Ef., ınenıup ol

duğu müessesenin kahve komi• 
yonculuğu yaptığım, kahYeleri 
siparit üzerine Brezilyadan ge. 
tirttiğini, hazan kahve ısmarla 
yan mü9terinin de ismini fabri 
kaya bildirdiğini, fakat daima 
kahvelerin kendi namına gele
rek mütteriye sonradan ciro ._ 
dildiğini söyledi ve: 

- Kontenjandan sonra he! 
altı parti kahve getirttik. Fiat. 
lan da defterimizde yazılıdır. 
Tetkiki kolaydır, dedi. 

Spor 

Bir katil kararı 
Unkapanmda Arap Kemal 

İsminde birini: 
- Bize Zeynep havasını çal 

madm! bahanesile müıterekeo 
vurup öldürdükleri sabit olan 
yani 7 5 sene, arkadatları Mus 
tafa 1 'sene, ağır hapis c;ezaaına 
mahkUm olmuf ve vak a esna
ımda yanlarında bulunan fey
zi 1 ay 25 gün ceza yeınittir. 

Macar takımıyla karşı 
karşıya .. 

---·---
Macar milli takımında on tane 

Enternasyonal oyuncu var! 
Bayramın ikinci ve dördüncü 

rünü ıehrimizde iki maç yapacak 
olan Macar milli takım, hakkın· 
da karilerimize bir az malüınat 
vermeği faydadan uzak sörnte· 
dik. 

Şehrimize ırelecek olan lo11 Ma 
car (B) milli. takımı dünyanın 
en iyi milli tak.unlarından biri o
lan Macar birinci milli takınıının 
ikinci kıamıdır. 

Bu takım Avrupada ve Balkan 
Jarda bir çok maçlar yapnuı va 
bazı rakiplerini büyük farklarla 
mağlup ebniıtir. 

Entemaıyonal oyuncuların İ· 
simleri şunlardır: 

Gollina ( Nemzeli), Flora 
(Nemzeti) Biro (111 Krület), Lutz 
(ili Krület), Maıryar (ili K.relüt) 
Fenyveai (ili Krület), Bihamy 
(Nemzeti) Serenyi (Kiapet). ihti
yatlardan: Denia ( Kiapet), Roz
gonyi ( Kiapet). 

Diğer oyuncuların iıimleri de 
tunlardır: 

Beretvoa (ili Krület), Karman 
(Somorsy) Gerıeloy (Nemaeti), 
Peter, (Somon), Dormoa (Kis
pet). 

Çöpler aahlacak 

Çöplerden çıkan kemik, pa. 
çavra gibi kıymetli 'eyleri bele· 
diye müzayede ile aatınağa ka
rar vermittir. 

Fen müdürü dün 
Ankaraya gitti 

Belediye fen itleri müdürii 
Ziya Bey vali ve belediye reisi 
Muhittin Bey tarafından vaki 
olan davet üzerine Ankaraya 
ıitmiftir. Ziya Beyin Gazi köp 
rüsü iti için davet edildiği söy. 
lenmektedir. 

lsmall 
Rahmi&. 
Sabık. Merkez kuman

dam vefat etti 

S.bık fatanbul Merkez kuman 
danı Zadil oirullarından Miralay 
lomail Rahmi Bey kıaa bir haata
lıfı mütealup evvelki rece saat 
on bir buçukta vefat ebnittir. Mer 
hum müteaddit alay kumandanlık 
Jannda, Muamelatı Zatiye reis 
vekilliğinde latanbul ahzaaker şu
be riyaaetlerinde bulunmu, çok lu 
ymetli bir aakerdi. 

Cenazeai bu sabah saat 11 de 
Koaka'da Kemalettin mahallesin
de Noter Hüaamettin Beyin 10 
numaralı hanesinden kaldırıla
cak, namazı Beyazıt catniinde kı
lmdıktan sonra Edirnekapıdaki 
aile makbereslne defnolunacak
tl1'. 

Kadastro heyetlerinin 
teftiıleri 

Kadastro heyetlerinin muame· 
lib tapu ve kadaatro müfettitleri 
tarafından tetkik edilmekte oldu-
iunu yazmıttık. 

Bayramda Ankaraya 
gidecek talebe 

Diıçi ve eczacı mektebi tale 
be.inden 50 kitilik bir kafile 
bayram tatilinden bilistifade 
Ankaraya gideceklerdir. 

Ayasofya 
Mozayikleri 

Eski vaziyetleri foto
graflarla tesbit edildi 

Ayasofya camiindeki moza· 
yikleri meydana çıkarmaya ça
lışan M. Withemore'a yardım 
için dün ıehrimize halyadan 
M. Marangoni isminde bir mü 
tehassıs gelmittir. M. Withe
more, iki aydır, camideki du. 
varların ıimdiki hallerini fotoğ 
rafla tesbite çalı,ıyordu. Bu 
mesai bitmittir. Önümüzdeki 
ha~ta içinde duvarlar, mozayik 
lenn meydana çıkarılması için 
kazılmaya başlanacaktır. 

Galatasaray talebesinin 
tetkik aeyahatı 

Galatasaray lisesinin ticaret 
kısmı talebelerinden 20 kişilik 
bir grup bugün Karadeniz va
puru ile Samsuna tetkik seya
hatine gideceklerdir. 

Talebe Samsunda bir kaç 
gün kalacak, ticari ve mali mü· 
esaeseleri ziyaret ettikten sonra 
bayram erteai avdet edecektir. 

Romanyalı hacılar 

"İt Bankaıı fehrimiz .şubeai 
müdürü Saip beyle aramızdaki 
hadiae mumaileyhin Ticaret oda
sı azaaı aıfatile Boruya ait ilmi 
bir münakaıadan başka bir şey 
değildir. Bu münakap. mahalli 
gazeteye yanlıt bir tarzda akaet
tirilmitdr. Bütün memleketin aev
ri ve muhabbetini kazanan Saip 
beyden gazetenin yazdığı ,ekilde 
hic vak'anın hadia olmıyacaiı
nm ve keyfiyetin hakikatini ra
zetenin müteakip nüıhaaında tav. 
zih eylediğim ribi, yanlıt anlatıl· 
mamaaı için bir defa da keyfiye
ti ı-azetenizle tavzih eylerim e· 
fendim." 

Hatırlarda olmaaı jcap eden 
bir nokta vardır kı o da aon Yu
naniıtan aeyahatına bizim takımı 
mız hazırlanırken Yunan klüple
rinin bu takımla antrenman yap .. 
tığı keyfiyetidir. Mevsuk menabi· 
den aldığımız haberlere göre Ma 
car ( B) milli takımında tam on
tane internaıyonal oyuncu vardır. 

Takım IS Niaan alqamı tehri· 
mize relecek ve 17 Nisanda ilk 
oyununu oynayacaktır. 

Davet 

Tapu müfetti9leri teflitle· 
rin.i nisan nihayetine kadar ikmal 
edilmeai için çalııılmaktadır. Bu Adnan vapuru ile dün Yafa
tetkikat nihayet bulduktan aonra dan 300 Romanyalı hacı Ku-
kanunu medeni ve tapu sicilli ni- d .. t d 

Borsa Komiaeri 
NUR/ 

--~·---
Ticaret müsteşarı 

tetkikata geldi 
lktııat Vekaleti Ticaret miit

teıarı Hüsnü Bey dün ıehrimize 
gelmittir. 

Hüınü Beyin şehrimizde, gayri 
tabii bir ıekilde yükselen bazı et· 
yanın vaziyetleri ve yiikaeliı se· 
beplerile bunun kontenjanla mÜ· 
nasebeti etrafında tetkikatta bu
lunacağı anlatılmaktadır. 

Hüanü Beyin ,ehriınizde bir 
hafta kadar kalacağı tahmin edil 

Bu takım Macar kulüp)erinin 
en iyi oyuncularına maliktir. 

Nemzeti, 111 krelüt, Somogy, 
ve Kispet. Macar milli takımı 16 
oyuncu bir kafile reiai ve bir ant
renörden ibaret olmak Üzere 18 
kiti1ik bir kadro ile şehrimize ge
lecektir. 

Bu kadronun dört tanesi ihti
yattır. Fakat bu dört ihtiyatın iki 
si beynelmilel oyuncudur. 

Bu oyuncuların be~ taneai 
ili Krelüt kulübüne, dört tanesi 
Nemzeti kulübitne, dört tanesi 
Kispet kulübüne ve iki taneıi de 

aamnameain.in tayin ettifi ahki.m ua en a": et ederken limanı-
ST AN BUL, 12 (A.A.) - dairesinde kayit tesia ve muamele mıza gelmış ve ak,am ayni va. 

T. l. C. 1. Futbol Federuyonun ifuın~, .~~:'iranda baılanacaktır. P~rla Köstenceye hareket et-
dan tebliğ edilmittir- Emınonu kaza11 mıntakaaı da· mışlerdir . 

Futb 1 t .. .. ·t f d bilinde de tapu aicilll nizamname 1 
o an renoru ara ın an . t tb"k d·ı k .. _h 

fu bol . h aı a ı e ı me uzere mu afaza I 
t nazarıyatı akkmda kon 1 tetkilatı yapılarak bu au ti · 

f ·ı .. · · re e yenı erans verı ecegınden Mılli ta. 1 bir usul tatbikine ba,lanacaktır. 
kım azalarının 13 Nisan 932 1 

çarşamba günü saat on yedide 1 1 

Federasyon merkezinde hazır spanya cümhuriyeti 
bulunmaları tebliğ olunur. bir yaşına girdi 

İspanyada cümhuriyet ilar. ı 
Bugün seyyah gelecek ı nın yı~dönümüne müsadif olan 

. 1 yarınkı perşembe günü saat 17 
~ar_lsruhe vapuru ıle bugün buçukta İspanya konsoloshane· 

şehrımız.e 350 Alman seyyah : sinde bir resmi kabul yapılacak 

Aziz Vatandaşlar: 
Bayramda kendi mahsulü

müzü kullanaltm . Yerli mal 

yerli s.ervettir. Y erli mahsu· 
lıitımı:zla birlikt~ üzüm, incir 
ceui~, bu.dem, lındık ta ik .. 
fam edelim. 

Milli lklı:iat ve la5arrul 
cemiyeti 



1 !arak iktitafi bir Ticaret kanunu 
J yapıldı. 

İdari kanunlarımız i1e ciltler 
doldurmakt dır. Bütün bu kanun 

ı ların rubun• ve eaaaına tamamen Asrın uındesl "MiLLiYET" tır 

13 NiSAN 1932 
İdarehane. Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf adttai: İıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Ba§ttluharrir n Müdür 24318 
Yazı itleri MDdürlüğU 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

A.BONE ÜCRETLERİ: 
TürJciye ;,;a Hariç ;,in 

LK. LK 
s aylıii 4- ·-e 

" 
7 50 14 -

12 
" 

14- 28 -

Gelen nrak cerl veri!mea -
Müddeti geçen nllahalar 10 lru 
uştw. Gazete ft matbaaya ail 
!ler için mUdiriyete müracaat 
dilir. Gazetemiz Ulnlann meı'u· 
iyerini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAYA 
Y etilköy askeri rasat merke

zinden Terilen malümata göre 
bugÜn bava açık Te sakin olarak 
geçecektir. 

12-4-32 tarihinde heva tazyjlri 
7f>7 milimetre en fazla sıcaklık 

14 en az aıcaldık 1 santigrat kay
:ledilmi,tir. 

Hukuk bahisleri 

Avukatların 
Tasnifi 
Meselesi 

Bazı gazetelerde intiıar e
den avukatların, mahkemelerin 
vazifeleri veya nevi ve dero
celeri itibarile taınifi meae
Jeai, ,imdilik, Vekaletin rea
mi tekzibile nihayet buldu. Mese 
le filen kapanmış olmakla bera
ber nazari bir noktai nazardan 
ve istikbal itibarile ehemmiyetini 
muhafaza etmektedir. Avukatlık 
meslekinin tali bir takmı luımıla· 
ra aynlmaaı taksimi imal kaide
ainin tabii bir neticesidir. Her fa
aliyet keabettiği ehemmiyet ve fi 
liyet dereceainde taanife uğrar ve 
ibtiaaa şubelerine ayrılır. Memle
ketimizde yakın zamanlara kadar 
bir tabibin her hastalıkla uiraı
maaı gayet tabii görülürdü. Bu 
gün hemen her yerde mütehaaaıı 
tabiblere rast geliyoruz Te bila· 
kis bir tabibin ber haıtaWda uğ
raşmasını hiç te tabii göremiyo
ruz. Ancak her hangi bir sahada 
taksimi imal kaidesinin teairini 
görebilmek için kanunun tavasau 
tuna hacet yoktur. Kanun takti
mi imal kaideıini doğunnaz bel
iti hayatın tevlit ettiği bir vaziyeti 
teabit etmekle iktifa eder. Binaen 
aleyh avukatlığın ihtisas aınıfları 
na lakıimi meaelesinde de kanu
nun adesesine müracaat etmeden 
evvel hayatın önümüze böyle bir 
ihtiyaç çıkanp çıkarmadığını araf 
brmak icabeder. Fikrimce meaele 
iki noktai naurdan tetkik edilme 
lidir: Bugünkü kanunlarımız böy 
le bir ihtiyaç tevlit ediyorlar mı? 
Filiyat aahaaında bu ihtiyaç duyu 
luyor mu? 

· nufüz etmek Ye onlan tam bir vu 
kuf ve ihtisasla canlandırmak -
tatbik etmek hakikaten çok müı
kül ve çetin bir iştir. Bir Türk hu 

1 

kulçusunun vazifesi; cümlesi bir 
manzume teşkil eden ve tamamen 
iıtisnas peyda edilmiş bulunan 
kanunları tatbik eden herhangi 
bir ecnebi hukukçusunun vazife-

' sinden çok ağırdır. Muhtelif mem 
balardan gelen ve muhtelif esas
lara iatinat eden kanularımızın ta 
mamen anlaşılabilmesi için bir 
çok •cittleri evvelce dikkatle oku 
mak ve sonra tekrar tekrar kanı 
bnnak icaheder. 

I Meseleyi bu noktadan tetkik 
ı ettiiimiz zaman avukatlarm ihti-
1 aaı ımıflanna ayrılmaamm aade 
1 tabii deiil zaruri olduğunu görü
l rüz, fakat inkılaptan sonra he-

men hemen hiç bir millette görül
! memif 1eri ve çetin bir hareketi 
! teşriiye vukua geldiği,en esaıh ka 
i nunlarımız tamamen değlpııif bu 
1 lunduğu halde ilmi neıriyatı ve 

ilim hareket ve faaliyetlerini tet
kik ettiğimiz zaman yeis ve hay
rete düımemek mümkün değildir: 
Adliye Vekaletinin kıymetli tercü 

1 mel erini; değil meılekdaşlanmı-
1 zın yazıhanelerinde; en büyük fC• 

hirlerimizin, halta maalesef hükii 
İ met merkezimizin barosunda bile 

bulmak imkansızdır. Bir çok ad-
ı liye müesseselerimizde bunların 
yaprakları bile kesilmemiıtir. Hu 
lmlr fakültemizin mecmuası bet 
yü7 tane buılır ve hariçte bin miiş 

1 lcülitla bulunur. Halbuki tatbikat 
çıları bir tarafa bırakırsak lıtan
bul ve Ankara Hukuk fakültemiz 
de bine yakın talebe vardır. Şiın
diye kadar bu gÜzel mecmuaya 
talebelerimizin elinde tesadüf et
medim. latanbul Barosunun mec· 
muaaı da baronun yardımı olmasa 
ve arkadaşlarımız baro aidatile 
mecmuay" da iştirak elın.İf bulun 
maaalar çok gÜç intişar edebilir 
zannederim. Konferan•lar gibi il
mi faaliyetlere gelince, buna cesa 
ret ve tetebbüs eden bir cemiyet 
acı bir buırana uğradı. Barolan
mız buna lüzum bile görmediler. 
Neşriyat sahasında ı>örülen bu 
kıtlık ve buhran tatbikatçılanmı 
zın yeni kanunlanmıza ve bunla
rın istinat ettiği ilme kartı lakay
dilerini pek bariz bir ıurette gös 
termektedir. 

BugÜn mevzu kanunlarımızı 
tetkik eder•ek dünyanın en mü
kemmel ve f'n yüksek eaaalara 
müstenit kanunlarına malik oldu 
ğwnuzu g(irüriız: Kanunu mede 
nimjz, dünyanın en yeni ve mü
kemmel kanunu olan uviçre ka
nunu medenisinden, Deniz ticaret 
kanunumuz Almanya'dan, Ceza 
hanunumuz ltalya'dan, Usul ka
nunlanmız, lıviçre ve Almanya' .. 
dan iktibas edildi. Her memleke
tin ahkimr mevzuaıı tetkik ve 
muhtelif esaıların mezcine çahıı· 

Bu hal ayni z~manda bize fili 
yat hakkında da bir fikir vere bi 
lir: Filiyatta yukanda arzettiğim 
nazari mutkiilat galiba hiç hiaae
dilmemektedir. Madum addedebi· 
leceiimiz bir kaç istianadan sarfı 
nazar a'\ukatlanmızr ayni günde 
aulh, ceza, hukuk, ticaret ve ehkt. 
mı şahaiye mahl<emelerinde göre 
bilirsiniz. Hatta; bir tefsirle avu
katlıkla kabili telif addedilmit bu 
lunduğu için; bir kısım arkadao;
larımızın, imamet, müezzinJik gi 
bi vazifeleri de vardır,ayni zaman 
da bu vazifelerine de yetişebilir
ler. Kanunlarımızın vaziyeti iti· 
barile imkansız olan bu iş naaıl 
oluyor da bilfül mümkün oluyor? 
Bu hal acaba bize!.. ııvukatlığm 
hala basit bir muakkiplikten, uau 
lü muhakeme ~kal ve merasimi
ni, buit bir itiyat ve mümareae 
neticesi olarak ifa etmekten iba· 
ret bir şey olduğuna ve bundan 
yukıtnya çıkmağa henüz lüzum 
hiı•cdilmemiş bulunduğuna mı de 
!alet ediyor? Eğer böyle bin türlü 
işlerle uğra~anlar muvaffak ola
bilyorlarıa ve hala bu tarzda ça
lı~mağa cesaret ediyorlarsa bunun 
hakiki sebep ve amilleri nelerdir? 
Kanunlanmızın inceliğine ve mü-. 
kemmelliğine rağmen taksimi a .. 
mal kaidesinin hukuk ve adliye 
meslekine hiilen tamamen hakim 
olmamış bulunması adliye ıalaha· 
tında çok dikkat ve ehemmiyetle 
Üzerinde durulacak bir vakı'adır. 

Adliye teşkilat ve ıslahatı tıım 
ve ciddi bir ıurette yapıldıj:ı; 
memleketimizde de, her yerde ol 
duğu gibi, doktirine ve mahkeme 
içtihatlanna lazım gelen ehemmi 
yet verilmeğe ba§landığı, avukat 
lıktan muakkiplikten ve usulü mu 
hakeme işlerinden velha11l itiyat 
ve mümareseden fazla bir §e'Y is .. 

Milliy~t'in Edebi Romanı: 68 

GÖZYAŞLARI!. 
Diyordum. Ve.. bu hırs, 

bu karar, bu öc kuvvetimi ye
rine getiriyor, ayaklarıma ta· 
k1:t veriyordu. 

Yürüdüm·!. .. "" "' 
- Kul sıkışmayınca hızır 

yetişmez .. 
Derler. Pariziyananın onun

deydim. Kafamda her şey var
dı. Bir kadın ve •. bir Bey çık
tı. 

Garsonlar önden kotU§hı
lar. 

Hususi araba geliyordu. 
Şoför atladı. Arabanın ka

p.sım açtı. 

Ben de sokuldum. 

Kafamdaki her ~eyle sokul
dum. 

Hırsla. hında. öde sokul
dum _ .. ,.,,..,,.. .. -- ---·~- ... --

ENm iZZET 

Bir elimle kapıyı yakala. 
dım ve bir elimi onlara uzat
tım: 

- Parrrrra .... 
Kadın da erkek te ecnebi 

idiler .. Garsonlar ve toför beni 
koğalamak istediler •• Erkek e
lile itaret verdi: 

- Durun .. 
Ve.. cüzdanını çıkardı, bir 

lira çekti, Kadın Fransızca: 
- Hayır ... 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Beş lira veriniz, benim 

için ... 

Ve.. erkek biç sea çıkarma· 
dan beş kağıdı avucuma attı. 
Çıldıracak gibi idim. Sesimin 
bütün gücile: 

- Mersi ... 
Mersi! .. 
Dedim ve.. hemen sağa ıo-

--

MlLLlYET 

Poliste 

Şüpheli 
Yerler 

Polis taharriyahnda 
eroin, esrar bulundu 
Evvelki gece saat 24 de doğru 

polia tarafından, Beyoglunda §UP 
heli görülen yerlerde taharriyat 
yapılmıtbr. 

Glavani sokağında Rahminin 
kahve•inde Rahmi ve Bakinin üze 
rinde birer bıçak ve birer saldır
ma bulunmuıtur. 

Abanoz civannda Şükrünün kah 
Yesinde de 39 paket eroin ve bir 
mikdar esrar bulunmu§tur. 

Hava sokağında Bibabo gazino 
aunda garaon Y ani'nin üzerinde . 
bir tabanca bulunmuştur. 

Bundan başka dört bar hakkın
da da mukarrerala muhalif hare
ketlerinden dolayı tahkikat yapıl 
mağa batlanmıtbr. 

Taksim'de Nane sokağında İb
rahim Ef. nin kahvehanesinde ya
pılan aramada Ratit'in Üzerinde 
36 paket eroin yakalanm11lır-

Kurşun çalanlar 
Eyüp'te Davutpa§A Medresesi 

üzerinden tııhminen 4 okka kur
§Un çalan aabıkah Hüınü derde.al 
edilmiştir. 

Cerh 
Beşiktaf'ta Muradiye mahalle

ıinde oturan Avni Ef. ile Abdul
lah efendi lokantaaında garson 
Şükrü arasında zuhur eden kav· 
ga neticesinde Şükrü çakı ile Av
ni Ef. yi aağ yanağından yarala
mıttır. 

Otomobil bir adam 
öldürdü 

Halil İbrahim isminde bir şoför 
3137 numaralı otomobili idare e
derken Galatada Simon isminde 
biri•ine çarpmtf ve tehlikeli suret 
te yaralamıştır. Simon derhal haı 
taneye kaldırılmış, fakat yara11 
çok ağır olduğu için biraz sonra 
ölmü~tür. 

Bulgar sefiri geldi 
Bulgar sefiri Ankaradan şeb 

rimize gelmiştir. 

Ziraat Bankası 
hakkındaki layiha 

ANKARA, 12 - Ziraat Banka 
sının ziraat vekil.etine raptı ve 
yeni leşkilatı hakkında hazırla
nan layiha yakında heyeti Tekile
de müzakere ve Millet Meclisine 
aevkolunacaktır. Layihanın ihtiva 
ettiği esaslara göre banka idare 
meclisinin vereceği kararlar an
cak te1ekkül edecek yü'<•ek bir 
murakabe heyetinin tastikinden 
sonra tatbik edilebilecektir. Bu 
heyette bazı vekiller ve divanı mu 
haaebat reiıi bulunacaktır. 

Bundan maada ziraat vekô.leti
nin bankada bir de fevkalade ko
miseri bulunacaktır. 

Kayseride kar 
bir metre! 

KA YSERl 12 (Milliyet)- Kar 
yağıyor. Ankara treni yolda kal
dı. Kar bir metroya çıktı. 

Teşekkü: 

13 NiSAN 

Kasımpaşa idman 
klübü müsameresi 
Kaaımpaşa idman klübü tara

fından bayramın ikinci günü ak
ıaını •aal 21,5 da bir müşamere 
tertip edilmiştir. 

ikinci küme ıampiyonu olan ve 
büyük bir muvaffakiyet arzeden 
klüp gençleri müsamere için ha
zırlanmaktadırlar. Müıamerede 
Şehir Cazı da bulunacak ve bir 
çok spor numaralan yapılacaktır. 

Kongreye davet 
KasımpafO lukaraperver müeısse
seai kayri;yesinden: Umumi ve fev 
kalade kongre akdedilerek yeni 
idare heyeti intihap olunaeağm
dan nisanın 15 inci cuma günü 
aaat onda C. Halk Fırkaaı Kaıım
pafa nahiye me.rkezine azanın te~ 
rifleri rica olunur. 

50 fakir çocuğa 
bayramlık elbise 

Kadınlar Birliği evvelki gün 
50 fakir çocuğa bayramlık el
bise tevzi etmiştir. 

Gayrimübadiller 
heyeti seçiliyor 

Gayrimübadiller cemiyeti 
idare heyeti, ekseriyet basıl o
lursa bugün toplanarak bono
lara faiz verilmesi lehinde te
ıebbüaatta bulunmak üzere An 
karaya gidecek heyeti seçecek
tir. Cemiyetin Ankaraya bir 
heyet gönderdiğini bir akşam 
refikimiz yazmıpa da heyet he 
nüz seçilmit değil.lir. 
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Beyoğlu sulh mahkemeai batkiı.
tipliğinden: lJ Ehlihibn'ce temamı
na (yüz otuz altı bin üç yüz kırk 
beş) lira (64) kurut loymet taktir 
ve tahmin edilen, Harbiye'de Vali 
Konağı caddesince Süreyya Pqa 
Konağı demekle maruf ve cebhesi 
Tramvay caddesi ve iki tarafı tarik 
ve dördüncü tarafı bostan ve kahve 
hane ile mahdut ve cebheai paı-mak· 
hklı divar ve diğer üç tarafı divar i-
le mahdut derununda bir katı kir
gir olmak Üzere üçer katlı bir ahtap 
konak ve müıteınilib gayri kabili 
takıim bulunmaaı haaebile bilmüza
yede furuhluna dair verilen karar 
mucibince açık artırma ile satılığa 
çıkarılmıtbr. 2) Konağın tertibat ve 
cvsafJ şunlardıT: Zemin kah iki mer 
mer sofa yedi oda bir matbah iki ab 
deathane hamam kalorifer ve tefer
rüatını havi ve ahıap iki kat ise ay-
ni teıkiliı.tı havi olup bir katta iki 
aalon sekiz oda bir büfe bir yemek 
odaaı ve iki abdeıthaneden ibaret i-
ki kattır. 3) Bahçe derununda iki 
kattan ibaret bir camlı lıö!kün kiı.r
gir iki b•k6 külübesi kafea aksamı 
divar üstü ve etrafı camlı iki limon• 
luk ve iki bölükten ibaret bir garaj 
ve bir motor mahalli bir malbah ve 
teferrüalı ve kameriyye ile kümea
ler üç havuz ve tarherulmiş ve mey
ve ve çam ağaçlarını havi bahçeden 

ibarettir. 
4) Kötk ve teferrüatının heyeti 

umumiyyei meaahası ( 8295) metre
dir. 5) Gayri me.,kulatın İpotek ve 
haczi yoktur. 6) Evsafı zikir ve be
yan olunan gayrj menkulün iıtira
sına talip olanlar kıymeti muhamme 
nenin yüzde yedi buçuk nispetinde • 

\arınakpm CONRAD VEİDT 

Artistik 
ve CHARLOTTE AN DER 

RASPUTİN 
sinemasında filminde 

Mucizeler yapan kanlı adam, ÇAR 
veÇARİÇA'nın nedimi,Kadınların 
ve Güzel Köylü Kızların şeytanı. 

Fevkalade musiki - Çingene 
şarkıları ve Balalaika. 

Bugünkü matinelerden itibaren 1 

Opera Sineması 
HERBERT BRONON tarafından vücuda getirilen 

ÇÖL MENFİLERİ 
(Les Exiles du Desert) 

mükemmel sözlü ve tarkılı filmini takdim ediyor. 

MMıpusların hayabna ait bir safba.- Çöl ortasında bir hapishane. 

Kanlı bir muharebe - Mevzuu: esrar, atk ve maceradır. 

pey ak~esi itasına mecburdur. 7) ·----•-'••••••••••••••••••••• 

l---~-~-p-~_9 ___ .,,J Gayri menkul indelmüzayede kıy- 1 ~eti muhameneyi tecavüz ettiği ıu-
~ rette en t;:ok artıranın üzerinde bı· 

Bu aktam ELHAMRA . da 

Bugünkü Program 
lSTANBUL (1200m. 5 kilovat) 

-18 Gramofon, 19,30 Cennet ha
nnn heyeti, 20 Opera, 21 Belkis 
hanım beyti, 22 Cazbant. 

BELGRAT (429,8 m.) - 18 
Radyo orkeılrası, 20 Almanca 
den, 20,30 şarkı, 2 Prağ orkestra ... 
BÜKREŞ (394,2 m.) - 19,10 

Muhtelif musiki, 20 konferans, 
20,40 şarkı, 21 Viyolenael, 21,30 
konferans, 21,45 Piyan<> konseri, 
22,15 Keman lconaeri. 

BUDAPEŞTE (5<;:>,S m.) -
19,20 ftalyanciile~a, 19,50 Çinıe 
ne orkestra11. 20,50 konferans, 
22,20 aalon m11oikisi, 23,25 piya
no konseri. 

ROMA (441,2 m.) - 19,20 mu 
sahabe, 21,5 gramofon, 21,45 o. 
pera. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,35 
gramofon, 20,45 radyo jurnal, 21 
Krakovi radyosu, 21,15 ıarkı, 
21,45 piyano konaeri, 22,45 Ke· 
man konseri, 23,30 radyo jurnal, 
23,45 konferans, 24 dans havala
rı. 

ViYANA, (517,2 m.) - Fran 
sızca ders, 20,50 radyo jurnal, 21 
gramofon, 21,15 senfonik kon..,r, 
22,25 haberler, 22,40 iki piyano 
ile konser, 23,20 kon•er. 

rııkılır. 8) Tapuda müıeccel ve 
gayri müseccel hak sahipleri yirmi 
gÜn zarfında Beyoi:lu sulh mahkeme 
•i Ba~kalibine müracaatla kaydet
tirmeleri aksi taktirde bedeli müza
yedenin paylaşmasından hariç kalır 
!ar. 9) Müzayede neticesinde üzerin 
de bırakılan gayri menkulün bedeli
ni müfteri nihayet bet gün zarfında 
mahkeme veznesine teslim etmediği 
ıurelle ihale mefsuh addolunarak 
bundan mütevellit farkı fiat ve za
ı·ar kendisine tazmin ettirilecektir. 
10) Bu baptaki şartname 14 Nisan 
1932 tarihinde mahkeme Divanhane 
sine talik edilmiş olduğu gibi ilaha 
ziyade malümat almak iıteyenler 

mezkur kitabete müracaat edebilir. 
11) Y evmü müzayede olan 16 Mıı
y11 1932 ta•ihine müsadıf pazarteai 
gÜnii saat on dörtten on altıya ka
dar talipler Beyoğlu Sulh mahkeme--

000 
KATE DE NAGY' 

nin temsili 

Bu akşam MELEK 
sinemasını 

hıncahın<: doldurtacaktır . 
(La Bayadere) ile (Czar
dasfurstjn) operetlerinin 
müellifi KALMAN ' nrn 
şaheserini görmek için 
yerler ad~ta kapışr/acak· 

tır. 

Fevkalade ınusikisi •... ve 

muhteşem de korlan... ile RON N Y 

BiR HARiKADIR. ilaveten: Pa

ramount Jurnal ile "UFA." nın 
<HAYVANLARIN iNKiŞAFI) 

nam ilmi ve fenni filmi. 
U F A filmidir. 

ıi kaleminde hazır bulunmaları ilan t-------------
ollinur. 

Satılık Kelepir bir 
Tenezzüh Motörü 1 

Sekiz kişilik pek az lrullanılmış 9 
mi.I aur'atinde bir tenezzüh motörü 
ehven fiatla acele satılıktır. Fazla 
malumRt almak isteyenlerin Galata
da Agopyan Hanında 12 numarada 1 
ENVER Beye muracaatları. 

1 

1 

Ter~bane Na~li 
( Ahter terzihanesi ) 

Sahiplerinden ve mildir 

Muslu başoğlu 
Şevket 

NE SEVlMLl 
(İl est eh rmant) 

Büyük Pariziyen operetinin 
ilk İraesi. 

HENRY GARAT ve 
MEG LEMONNfER 

llaveten: Panmount Jurnal iJ.. 
UF A'nm (Microscope) nam ilmi 

ve fenni bir filmi. 

Paramount filmidir. 

Ticaret İşleri Umum Mü
dürlüğünden: 

Hayat Kaza ve Otomobil 
Te~rifat umum müdürü Münir 

Süreyya Bey merhumun kerimesi 
Atiye ve damadı Emin Ali Beyler 
den aldığımız bir varakada, mer .. 
hu.mun cenaze merasimine İftirak 
eden ve beyani taziyet eyliyen ze
vatı aliyeye ve dostlara teşehkür ı 

Sirgortalarının Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bild.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 

Bey Yeni posta
hane karşısında 
36 numarada ye 
ni bir terzihane 
tesis ettiğini ve 
badema müşte
rilerini oraya da· 

30 İkinci Te~in 3.W tarihli kanun 

hükümlerine ıröre teacil edilmi~ ofan 
ecnebi ,irketlerinden ( Kompani En· 

lernaıyonal de Vagon Li e de gram 

Ekspres Öropeen - Compagnie fn

ternationale des Wagons Lita el des 

Grands Expres Europeenı) 'irkcti 
bu kerf' müracaatla 10 T. Evel 931 

tarihli hiuec:larlar heyeti umumiye· 

ııinde Jİrket sermayesinin dört yüz 

albnış milyon franga ibliiğ edildigi 

ni bildirmiş ve liozımgelen veaikayı 

vermiştir. Keyfiyet kanuni hüküm

lere muvafık ııörülmüt olmakla ilan 

olunur. 

edilmektedir. 
...................................... -···-··· .. ···· 
tenildiği gün avukatla.- kendiliğin 
den ihtisas sınıflanna ayrılmış ola 
caklardır. l\rbk bu suretle teeısüı 
edecek vaziyetin tanzim. ''e ts.kni 
ni ikinci ve çok basit bir iştir. 

Sıddılr SAMI 

k:ımpaıryasma bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

vet eylediğini 
ilin eyler. 

- --
la, öne arkaya bakmadan 
tum!. 

1 
koş. , bakank harekete 

dı!. 
geçmiyorlar- Dedi. • - için arkadaılar !. 

,. "' ,. Biz hep biriz .. 
bütün insan safları içinde sade 
ce bu sezilmiyor mu?. Yalru• 
sınıflar, yüzler, edalar, nizam
lar değişiyor. \sil olan: 

Bu ıevİDİJİn ölçüsü yok-
tur .. 

.. >(o .. 

Doğru meyhaneye döndüm. 
Ve •• kapıdan ıirer girmez ses
lendim: 

- lspiro doldur bit- tek!
lspiro yine duymamazlığa 

geldi. 
Tezgaha ilerledim; yine: 
- Doldur bir tek .. 
Dedim • Sesim daha tok, 

daha kuvvetli idi. 
Ayaz da yerinden kımılda. 

dı. İhtimal içlerinden söyleni
yorlardı: 

- Bu gece bela arıyor!. 
Yine düştü!. 
Balta olmak istiyor .. 
Ayazm kımıldanması da 

bunun içindi galiba!. Belki dı
ıarıda içlenmit içlenınit ve •• 
hu hızla içeriye girmiş olahi· 
lirdim • Bu hızın sonu onlar i. 
çin cinayettir!. Fakat, ben hiç 
oralarda değildim . Onlar da 
taarruzu ilk önce benden bekli 
yorlar, fapironun diyeceğine 

lspirodan yine ses çıkmayın 
ca ... Bet liralığı tc;zgahm üze
rine attım: 

Beş liradan beş para ııeri· Can ciğeriz!. 
ye almak niyetinde değildim. Bugün bende, 

Ve .. yanın saat, bir aaat son de!. 
yarın aiz· 

- Parrrrrrrra ve... menfa
at!. - Doldur be ... 

Dedim. İspirorıun 
den değiıti. Sırıttı: 

- Eınret puam !. 

ra, Ayaz da bllfta ohııak üze- Can için içelim.. 
yüzü bir re hepsi maHmın misafiri ve Kendimiz için içelim!. Dünyanın bu görünütü 

korkunç!·. 
ne 

Dedi, kadehi önüme sürdü 
ve yumuıak, kandırıcı bir ses
le ilave etti: 

- Meze de ister misin, ne 
vereyim sana? • 

Cevap vermedim. Ve.. ona 
cevap :yerine hemen boşalan ka 
dehi uzattım: 

- Doldur!. 

benim dostumdular. Dostluk için içelim! • 
Ayaz: Ve.. bu mürailikten en son • 
- Kusura bakma Çamur. o kadar aıkıldım ki elimde tut. 

O zaman pek kızgındım.. tuğum kadehi bütün ııücümle 
Şüphe! 

Bir •Y -• 
Canım batka başka ıeyleye yere attım, parçaladım ve tat Deli miyim?. 

sıkılıyordu •• Kaqıma sen çık- tım!. Ne oluyorum?. 
tın!.. Zannediyordum ki bu par· Hiç bir şey bilmiyorum!. 

Diyordu!. çalanışla beraber birçok kafalar Dün durup dururken bir ada 
Ve •• daha biraz sonra, ka. da yarılacak, beyinler parça- mın boynuna sarılıverdim ve .. 

dehler dolup boşaldıkça bütün !anacak, meyhane biribirine 1 bağn-dım: 
meyhanedekilerin eşi, ahbabı, girecek; içinde yankeaicisinden - Seni öldüreceğim! 

Bilmem beşinci mi, 
mı dubleydi. 

dostu idim. karmanyolacısına kadar her çe 1 Bunu niçin yaptım? 
altıncı Kadehimi kaldırdıkça: şidi olan bütün bu sürü tek nok Neden böyle oldu?. 

İspiroya emrettim: 
Hepsi benimle beraber kal- tada birleşecek: SebEp bilmiyorum. Nasıl yap 

dırıyor: - izzeti nefis!. tığımı hatırlamıyorum. Ney-
- Burada bar:a bir masa - Yaşa Çamur!.. Fakat, lspiro kırılan kade-, seki adamcağız güçlü kuvvet. 

hazırla! • Çamur bizimdir.. hin yerine yenisini getirdi, bo- li birisi imiş ki beni 5'1kti attı. 
Ve .. ilave ettim: 
- Hafızlardan 

Varol Çamur!. talanları tekrar doldurdu ve .. Yoksa o ölecekti, ben durup du 
kimse var Diye bağırıııyorlardı. Ve.. kadehler yine kaldırıldı: 1 rurken katil olacakt1m !. 

ı ben de sadece içimi boşaltmak, - Çamur için! . ; mı?. 
Hafız .. esrar 

mi .. Güldü: 
satıcının is- bir defa bir defa daha ruhları Onun için... Daha on g•m 

~emek için her kadeh kaldı- Pıırrra ve •• menfaat ..• Bun-· Gı:ıl.ba del:yim!!. 
- Biı· şey yaparız!. 1 dan d•ha öte denenir mi?. Ve .. 

..;, 
u 
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DUnkU Keşidede Kazanan umara ar .. 
Listemizde gösterilen ikramiyeler Beyazıtta okçularbaşında Bahri B.in Yeni ikbal gişesinde derhal tediye edilecektir 

No. 

56 
78 

143 
146 
289 
~3 

508 
850 
T44 
807 
88S 
947 

1033 
34 
79 

286 
312 
403 
438 
441 
737 
914 

207• 
261 
337 
380 
692 
714 
968 
972 

3005 
107 
229 
325 
369 
455 
476 
688 
718 
752 
797 
815 
822 
877 
936 
940 
988 

4196 
263 

Lira No. 

40 
200 
60 
60 
40 
40 

1000 
60 
40 
60 
60 
40 
40 
40 
40 
40 

200 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 

1000 
40 
60 
60 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
60 

1000 
1000 
1000 

40 
40 
40 
40 

379 
425 
"27 
479 
602 
698 
74 4 
751 
86' 
918 
994 

5102 
143 
271 
383 
471 
540 
551 
56.1 
615 
627 
722 
740 
750 
887 
950 

6451 
496 
503 
534 
725 
733 
799 
903 
921 
983 

7005 
46 
77 

313 
337 
344 
352 
359 
409 
450 
466 
584 
652 

Ura No. 

40 6!M 
60 754 
40 803 
60 850 t 

40 970 
40 8000 

200 161 
200 203 

60 217 
40 363 
60 364 
40 383 
60 471 
60 561 
40 587 
60 647 
60 727 
40 931 
40 9019 
40 98 
40 155 
40 261 
40 295 
40 352 
60 361 
•o 381 
40 388 
60 492 
60 597 
40 712 
60 769 
60 789 
40 834 
60 925 
40 983 
40 986 
60 991 
40 10043 
40 106 
40 195 
40 537 
40 543 
40 637 
40 644 
40 665 
40 786 
60 787 

200 884 
60 11081 

Lira No. 

40 92 
40 147 
60 216 
40 237 
60 281 
40 341 
60 462 
40 470 
40 543 
40 716 
60 733 
40 815 
40 890 
40 12074 

200 102 
1000 194 

40 280 
200 407 
200 484 
60 sos 
40 553 

200 632 
40 884 
40 984 
40 13005 
@ 48 
40 253 
40 475 
60 571 
40 631 
60 6116 
60 694 
40 784 
40 820 
40 991 
40 14018 
40 35 
@ 143 
40 173 
60 282 
40 652 
40 678 

200 698 
60 170 
40 825 
40 838 
60 918 
40 918 

200 95& 

Lira No. 

40 958 
40 983 
40 15054 
60 100 
60 228 
40 246 
40 312 
60 332 
40 440 

1000 •93 
40 528 
40 542 
40 597 
60 600 
60 733 
60 882 
60 16210 
40 253 
40 349 
40 363 
60 439 
40 588 
40 637 
60 672 
40 718 
60 820 
40 921 1 

40 17012 
40 77 

60 
40 
40 
40 
40 

JOOO 
40 
40 
40 

1600 

269 
81 

323 
331 
393 ) 

ss1 I 
725 
944 
982 
981 

40 18202 
60 274 
60 368 
40 418 
40 608 

200 619 
40 657 
40 582 
40 647 
60 860 

Lira No. 

40 912 
40 920 
40 971 
40 999 
40 19019 
40 61 
40 68 
40 186 

1000 337 
40 3U 
40 760 
40 769 
60 912 
40 20007 

200 48 
60 64 
40 73 
40 99 
40 114 
40 123 
60 224 , 

40 315 
200 326 

40 397 
60 548 
40 600 
40 642 
40 615 
60 735 
40 774 
60 948 
40 21096 
60 136 
40 175 
40 379 
40 382 
40 503 
60 850 
40 903 
40 22173 
40 189 
40 199 

200 294 
40 311 
40 369 
40 412 
40 576 
40 604 
40 649 

Lira No. 

40 679 
40 705 
60 857 
60 858 

1000 909 
40 
40 

911 
933 

40 
40 23111 

255 
281 
323 
359 

40 393 
200 486 
40 
40 
60 

40 

510 
538 
525 
681 
700 
819 
949 
951 
955 

40 24054 
60 261 
40 280 
40 326 
40 384 

200 412 
200 566 

40 699 
40 711 
40 766 
40 839 
40 870 

1000 903 
40 926 

200 969 
60 25175 
60 284 
40 295 
40 361 

tooo 378 
5000 474 

40 539 
60 621 
40 669 
40 812 
40 822 

Lira No. 

40 927 
60 26053 
60 109 
40 114 
40 243 
40 380 
60 443 
40 460 
40 555 
40 773 
40 1 819 
60 870 
40 886 
40 906 

60 916 
60 931 
40 27099 
40 
60 
40 
40 
60 

40 1 
40 
40 
60 
60 
40 
60 

3000 1 

40 1 
40 
40 
60 
40 
40 

1000 j 
40 
40 

171 
328 
358 
381 
786 
792 
808 
923 
950 
952 

28060 
77 

175 
196 
225 
346 
502 
s<8 
606 
700 
700-
715 

40 78? 
60 838 

60 851 
60 993 
60 2914') 

= ı !!! 
40 ı 533 
40 584 
60 681 

Lira No. 

40 712 
1000 30022 

40 31 
60 36 
40 184 
40 307 
40 375 
40 416 
40 1 483 
40 545 
40 651 
40 699 
40 718 
40 831 
40 942 

1800 999 
60 31000 
40 152 
40 302 
40 321 
40 458 
40 539 
40 610 
60 7% 
60 857 
40 32016 

74 
lt4 
166 

60 

::: 1 
40 189 
40 275 
40 382 
40 402 

1000 475 
40 423 
40 541 
40 710 
40 717 
60 33065 
40 88 

200 145 
40 . 335 
60 612 
40 617 

200 699 
200 751 

60 909 
40 990 
40 l 34122 

Lira No. 

40 231 
60 312 
60 442 

200 425 
40 449 
60 709 
60 711 
40 985 
40 35026 
40 43 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 

::: 1 
40 

60 
71 

127 
142 
143 
154 
221 
313 
355 
571 
711 
946 

40 S62 
40 36038 
60 47 
60 M 
40 1 358 
40 408 
40 

1 
488 

40 1 S60 
40 695 
60 720 
40 733 
60 812 
40 872 
40 1 916 

40 1 982 
40 137359 
40 ' 4611 
40 722 
60 738 
40 769 
40 795 
40 822 
60 38062 

82 
230 
209 
266 

Lira No. 

60 314 
60 385 
60 465 
40 52., 
40 536 
40 662 
40 668 
40 779 
40 826 
40 734 
40 39019 
40 36 
40 86 
40 89 
40 106 
60 119 
40 386 

1000 416 
1000 489 

40 537 
40 634 

1000 6311 
40 695 
40 783 
40 869 

1000 89l 
60 914 
40 924 
40 986 
40 40043 

40 48 

40 
40 

200 
40 
40 

40 l 
60 

200 

z: ı 
10000 

200 
40 

200 
60 
40 

200 
40 

2611 
304 
422 
47S 
494 
507 
590 
709 
772 
789 
840 
863 

41024 
65 

139 
219 
223 
270 

Lira No. 

200 303 
40 449 
40 452 
40 489 

1000 568 
40 574 
40 584 
60 606 
60 620 

1000 642 
40 643 
40 686 

1000 
60 
40 

764 
798 
841 

40 957 
40 42017 
40 
40 
60 
60 

40 
60 
40 
40 
40 
40 ~ 

: ı 
40 
40 

40 
40 
40 
40 
40 

147 
248 
250 
255 
270 
327 
357 
389 
392 
424 
436 
432 
486 
545 
659 
720 
732 
783 
990 

40 43027 
40 74 
60 81 
40 1'!2 
40 323 
40 379 
40 381 
40 447 
60 651> 
40 658 
40 711 
40 no 
40 853 

Lira No. 

1000 884 
60 
60 

890 
898 

60 44021 
177 
200 
306 
340 
489 

"83 

40 
15000 

40 
200 
40 
40 
40 527 
40 533 
40 554 
40 572 
40 726 
60 734 
40 821 
40 894 

200 905 
40 927 
60 963 
40 968 
40 45052 
40 126 
40 299 
40 311 

200 337 
60 429 
60 544 
60 547 
40 580 
60 601 

1000 732 
40 889 
40 953 
60 974 
40 993 

200 46119 
40 158 
40 

: ı 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

322 
232 
344 
368 
448 
474 
476 
570 
683 
784 

Lira No. 

40 789 
40 935 
60 47013 
40 111 
40 164 

1000 168 
40 175 
40 203 
40 207 
40 319 

40 1 506 
60 521 
60 798 
40 816 

40 1 843 
40 867 
40 896 

1000 910 
40 48066 

::: 1 
40 
40 

200 
40 
60 
40 
40 
40 
40 1 
40 1 
40 
40 
40 
60 
40 
40 

78 
140 

229 
346 
362 

363 
438 
448 
485 

522 
528 
578 

594 
645 
654 

845 
962 

40 49146 

40 153 
40 170 
40 183 
40 221 
40 272 
40 536 
40 557 
40 596 
40 600 
40 657 
40 811 

Lira 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
40 
40 

200 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
60 

40 
40 

40 

40 
40 
40 
40 

60 
40 
40 

40 
1000 

60 

40 
40 
40 
40 
40 
60 

40 
60 
40 
60 
40 
60 
40 
40 

Giilhane müsamereleri 
Bu aeneki Gülhane tıbbi müsame

l'elmnln aet.izimiıi Gülhane konfe
ranı aalonunda yapıl:nııtır. 

BAYRAM HEDİYELERİ 

SA Ti E'de 
J Is anbul Beledıyesi ilanları 1 
Temizlik işleri amelesi için imal ettirilecek 800 takım elbiıe 1 

/ kapalı zarfla münakasaya konmuttur. Talipler tafıilit almak i
çin her gün Levazım müdürlüğüne ve ihale günü olan S-S-932 per 
şemıbe günü de 168 liralık teminat makbuz veya mektubu ile tek 
lif mektuplannı saat on bete kadar daimi encümene vermelidir. 

Mübayaat zamanı 
Hariciye muavini Or. Sel~ B. 

tarafından rezel<oiyonla tedavı e
dilmiı bir mide fibro-oarlcomu,Mual 
liın Abdüldkadir Lütfü B. tarafın
dan nadir ıörülen tek taraflı cuhu
•u ayinile müterafik bir bazdo:" ••· 
k'aor taktim edilmiıtir. Müdernı M. 
Kemaı B. tarafından mide ve iına 
aşer karhalarmnı tedavileri hakkı~
da çok mühim bir konferans veril
miştir; Avru• müelefatmın v~ ken; 
di •inin elde etmit olduğu nebcel~ 
tnukayasalı tarzda tetkik etmiştir; 
lıu çok mühim mevzu umumi ela~ 
tevlit etmİftİr. Münakaşal~ra Mu
derns Cemil Pata ve Tevfik. Pa§&
l•rla Nazım Şakir, Şükrü Emın,Mu
•at lbrahim, Orhan, Kazim, Fuat 
ICamiJ, Burhan Osman ".e Dr; Ab
._vaya Beyler ittirak el:ml§lerdir. 

Tayyare Piyango müdiriyetin· 
den : 

100.000 

25.000 

15.000 

10.000 

Lira ka:aanan 37878 
nwnaralı biletin Üç 
parça11 lıtanbulda, bi· 
rer parçaar lzmir ve 
Ayafta .ablmıf, birer 
parça•• Simav ve Ka:r• 
ııeri'den iade edilınit 
ve üç parça11 satılma• 
mrıtır. 
Lira kazanan 1478 nu
maralı biletin iki par• 
çaoı latanbulda bir 
parçaor Muıta aatıl• 
ınıı, birer pa~aı ';tur• 
aa Jzınir, Eakitehirde 
aa~ılamıyarak iade edil 
miı dört parça11 .abl· 
mamrfbr· 
Lira kazanan . 415?.4 
nwnaralr bilehn u.ç 
parçaor latanbulda, bı
rer parça•• lzınir, Edir 
ne, Siverek ve Adap~· 
zarında aablmıf, uç 
parçası aablmamıtbr• 
Lira kazanan • 3775.9 
numaralı biletin bır 
parçası lıtanbulda ve 
diğer parçalan Ad~n~ 
Uzunköprü ve MuglR 
da aatılmıt. iki parçası 
latanhulda, ve bir par· 
caoı l:mıirde satrlamı
yarak iade edilmiş ve 
üç parçaoı da -satılma 
mıştrr. 

Borsada tatil 
Bor&a ve Osmanlı Banka" Ko• 

"' :serliğinden: Kurban Bayramı• 
llın 19 nisan 932 tarihine müsadif 
~ördüncü salı günü yalnız tah".~· 
lat ve aerıedat itleri yapılmak U· 

VERESİYE 
lstanbul Gümrükleri 

Muhafaza müdürlüğünden: 
ı _ 34 numaralı romorkörün tekne tamiri keşifnamesi mu. 

cibince pazarlığa konulmu§tur. 
2 _ Pazarlık 20 Nisan 932 çarşamba günü saat 15 te icra kı

lınacaktır. Taliplerin o/o 7,S teminatlarile birlikte Muhafaza Mü
dürlüğüne müracaatları. (1474) 

lstanbul Gümrükleri 
muhafaza müdürlü~ünden: 

1 Gümrük muhafazaamın 36 numaralı Muşunun kazan su 

bo 
- · tamiratı fenni ketifnameai mucibince pazarlığa ko

nı ve ıaır 

ı:ıulmuştur. · • • kik o/c 7 S t · ti ·ı 21 N. 2 T r !erin ıeraıtmı tel ve o , emma an e I• 
- abeıp gun·· Ü ıaat 14 te Müdiriyette bulunmaları. (1475) 

san pertem 

( Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Satılık Çayır otu 
Beykoz'da Çırpıcı çayın otları bilmüza?'ede satılacağından 

taliplerin ihaleye müsadif 7-5-932 cumarbeı saat on altıda tube
mize müracaatları. E. (1488) 

htanbul betinci icra memurluğun 
elan: Mahcuz ve paraya çevrilmeıi
ne karar verilen masa, ırardrop, ve
sair e§ya 21-4-932 tarihine müsaclif 

be ·· " 12 den itibaren Beyperşem gunu 
oğlunda sabık Markarit sokak (Küf 

lü Çtki) 26 numaralı hane önünde 
açık arttn"ID8 ile satılacağından ma 

hallinde hazır bulunan memuruna 

muracaatlan il.in olunur. 

Kadıköy icra dairesinden: Bir 

borçtan dolayi mahcuz olan iki bu
ğa ve bir ıan inek 244-932 tarihine 

tesaduf eden pazar ı:ünü saat 9 dan 

12 ye kıı.dar Oıküdar hayvan paza

rında sablacağr tellaliye ve ihale pul 

resimleri mütteıhine ait olmak üz
re talip olanlann orada bulunacak 

latanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: Sirkecide Küçük lsrnailpa
fa hanında 4 No. lu yazıhanede mü 
kim iken elyevm ikametırahı meçhul 
tüccardan Nikola Haddat efendiye: 
Giritli Efedidaki zade Ha..,. efendi 
ye lotanbul birinci noterliğinin il 
ağuıtos 338 tarih ve 5650 .307 nu
maralı senediyle deyniniz olan 384 
liranın Vahan Harputliyan efendi
ye temlik edilmit olduğundan tara
fnma tebliğ edilen ihbarname ika
metgi.hınızm meçhul bulunmasına 
binaen bilô tebliğ vurul edilmit. ol
makla tarihi ilandan itibaren üç gün 
zarfında 338-4817 dosya nuııuırasiy. 
le daireyi icraya müracaatla tehiri 
icrayı müıtelzim veya f&yıuıI kabul 
bir itiraznuz varsa denneyan eyle
meni% akıi taktirde ubteyi tasarrufu 
nuzda bulunan ıayrİ menkulün fÜ· 
ruht edilecefi maliimiiunuz ve ikin· 
ci ihbarname -kamrna kaim olmak 

~ (1~) 

Yol inşası 
Keşif bedeli 45694 lira olan Mezbaha • Fitekbane yolunun 

1705 metre tulündeki kısmın intası kapalı zarfla münakasaya 
konmuttur. Talip olanla~ \lartname almak ve ketif evrakını gör
mek üzere her gün Levazım müdürlüğüne ve ihale ıünü olan 
S-S-932 perşembe günü de 2627 liralık temin.at makbuz veya mek , 
tubu ile teklif mektuplarını aaat on beşe kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. (1485) 

Eminöıııil belediye dairesinden: Dedeli ketfi 729 lira olan 
Eminönünde inta olunacak mebalin 21 Niıan 932 Pertembe gü· 
nü aaat on bette pazarlıkla ihaleıi icra kılınacağından talip olan
ların tarihi mezkiirda Dai.re Encümenine müracaatları ilin olu
nur. (1484) 

Beyoğlu Belediye tube.iuden: Bir erkek merkep bul:ınuı- I 
tur. Sekiz ıün içinde ıahibi müracaat etmene aablacaktrr(1483) 

---~-------------------! 
Galatada 8-12 No. h dükkan : Teminat 166,50 lira 

" 17-161 " " " 67,50 .. 
" 15-165 " " : " 59,SO " 
" 4- 4 " " : " 148,SO " 
" 7-10 .. .. .. od " 384 .. ve uç a: : 
" 159-163 " "ve bir · : " 41,50 " 
" 16-163 " " " 58,50 " 
" 11-18 " " .. 166,SO " 
" 5-6 " " ve iki oda " 182 .. 
" 1- 2 " " ve bir oda 229,50 

" ~" ,, 2.2 ,, ,, ,, 200 ,, 

" 10-16 " ve bir oda " 225 " 
Kapalı Çarııda Alipaıa hanında 11 N. lr oda: Teminatı 2 lira. 

Yukarıda yazılı emlak kiraya verilecektir. Talip olanlar tafsilit 
alnııak için her gün Levazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 
S-5-932 pertembe günü de teminat makbuz veya mektubu ile sa. 
at on bete kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (1479) 

Istanbul Gümrükleri 
Muhafaza Müdürlüğünden: 

1 - Açık deniz motörlerine yaptırılacak pervaneler fenni ke
tifnamesi mucibince pazarlığa konulmuttur. 

Hulul etti 

B E Y O G L U' nda 

VE 

Müessesatı 

Malların 
TenezzUIUnU 
İhbar ede:a ilk ınağazalardır. 

Ahval ve ilcaat, yakında mallaru~ 
Terefuu zannını vermektedir. 

O halde, şimdiden 

Mübayaa 
EDiNiZ 

Mallarımı~ eskisi gibi mükemmel 
ve iyi cinsten olmasına rağmen 

FIATLARIMIZ DAİMA AYNIDIR 

Şirketi Hayriyedeıı 
2 - Pazarlı~ 21 Niaan 932 perşembe günü saat 14 te icra 

edilecektir. Taliplerin % 7,S teminatlarile Muhafaza Müdürlü-

Boğaziçi vapurlarına mahıua Jlkbahar tarifesi Nisanın 15 in 
ci Cuma aabahından itibaren tatbik edilecektir. 



• 

MiLLiYET ÇARŞAMBA NiSAN 13 1932 
!' 

Bu sene haşerattan ve bilhassa 
kurtulmak için şimdiden bütün 

tahta korularından 

haşeratın yuvalarını FAYDA ile tahrip edini • 
Bayram Münasebetile 

GALATA'da 

MAYER 
mağazalarmcla yapılan 

Büyük Satıştan 
istifade etmeğe herkes koşuyor 

Halkın mübayaatta acele etmesinin sebebi 
zirdeld fiatlann ucuz olmasıdırı 

Erkek çorapları, ipekle kantık 

Mendiller, aailam cinıten 
Kadın külotları, sun'i İpekten 

KURUŞ 32 1/2 

nıubtelif renklerde 

Kadın ipek çorapları, çok aağWn 

Erkek pamuklu fanili1an 

Kravatlar, asri ren!ıJerde 

Yünlü yelekler ve kazakln 

Erkek ııömlekleri, 

Erkek ayakkaplan, çok aağlam 

Kaclm ayaldıaplan, çok aailam 
Erkek çocuk elbiseleri 

Erkelı çocuk parde.iileri 
Erkek kostümleri 

Erkek pvde.üleri 

.. 

Siz de istifade 

" 8-10-12 1/2 

,, 110 

" 95 
" 95 
"25-30-60-70-85 
" 160-225-300-390 
"135-150-l 75-235 

" 
" T.L 

" 
" 
" 

625 
525 
5-7 1/2 
6-8-10,-
22,-
17 1/2 

ediniz. 

~--1------------~ 

BAKTERIYOLOO 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Llboratuvarı 
Unıunı kan tablilitı. Frengi nok

ta! nazarından (Waııaennan teamü
lü kan küreyvatı eayılnıaaı, tifo ve 
aıtma teşhisi, i<lrar, balganı. caraha· 
ti, kazurat ve au talilitı, Ültra nıik 
roakopu, hueuai atılar ittihazı. Ka
nın üre mikdarının tahlili ve ka 
qm sedimaitation sür'atı, Divanyo 
lu, Sultan Mahmut türbesi 189. Te-
1.efon 20931. 

950 kurup. Like karyola 

Betiktat Akaretler T ramvay te
vakkufuncla Fuat Bey Mobilya atel-
yaaında. j 

YERLi MALLAR PAZARI 
Hereke, Beykoz, Feahane ve Bakırköy 

Bayramhk ihtiyaçlarınızı 
fabrikalarile sair milli fabrikalar mamulii.bı 

emin ve ucuz surette tedarik 
edeceğiniz yegane maS}azadır. 

Kostümlük kumaşların envaı, erkek ve kadın için zarif kunduralar, her nevi ipekli 
kumaşlar, tuhafiye eşyasının her çeşidi, battaniyeler, hazır elbiseler, şapkalar vesaire .. 

-

lstanbul: Bahçekapı Vakıf Han Beyolllu: istiklal caddesi~ 

En Saf ve Halisidir 
Bilumum yemeklerde, tatlı

larda, böreklerde ve kızart· 
ınalardı ttreyağ yerine kul
lanını z. Heryerde aravınız. 

BONO 
1 

r ~. satar, ipotek ya~., ._ __ 

l::::pazar, Maksudiye ban ıd 

Sipariş için: lscanbul, 
Balıkpazan, M•ksu· 

diye han 3 üncü 
b r. T el. 20281) 

ŞAPKASI 
DÜNYANIN 

BEŞ KIT'ASINDA 
EN FAZLA 

AAGBET BULAN 
ŞAP KADiR 

M. o ER v ı ş · Gedikpaşada Jandarma 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü· 

tehaasıaı. Karaköy, büyük mahalle· 
bici yanmda 34. 

Ayda 250 ila 300 lira varidatlı 
bir mülk aatm alınacaktır. Terci
hen nıağaza satmak iatiyenlerin 
nıila vasıta Tat banda terzi Me· 
dib Beye müracaatları. 

satınalma komisyonundan: 
24000 metre bez kaputluk kumaıın kapalı zarfla münaka

aaaı 18 Nisan 932 pazarteai günü saat on be§te yapılacağı ilan 
edilmiıse de mezkUr gün bayrama müsadif olduğundan münaka
aaaı 20 Nisan 932 çarıamba günü aaat on albya talik olunmuı
tur. Taliplerin ona göre mezkur günde muayyen saate kadar te
minat ve teklifnamelerile komisyonumuza müracaatları. (1204) 

KARON ALMAN KITAPHANESI 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Bursa Böcekçilik Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Enstitü Böcekçilik ıınıfı kursu nisanın 24 üncü günü başb 
yacaktır. Taliplerin vesikalarile müdiriyete müracaatlan ilaı 
olunur. (1288 

BAYRAM MÜNASEBETİLE 
Galata'da 

Karaköy'de 
kain mesh 

Mağazası 
diğer 

mağazalardan 

o 
o 

• 

noksanına mallarını satar. Çünkü bilumum 
eşyalarını burada ve kendi fabrikasında imal 
eden yegane büyük elbise ticarethanesidir. 

Hanımlara, Beylere ve Çocuk!ara mahsus Kostüm, Pardesü ve Trençkotların mütenevvi ve müntahap çeşitleri mevcuttur 

Gedikpaşada Jandarma 
satınalma komisyonundan 

49000 metre kıtlık elbiselik boz kumaıın kapalı zarfla mü. 
nakasası 18 Nisan 932 pazartesi günü saat on birde yapılacağı 
ilin edilmitıe de mezkUr gün bayrama müsadif bulunduğundan 
münakaaaaı 20 Nisan 932 çar§amba günü ıaat dokuza talik olun 
muştur. Taliplerin ona göre mezkiir günde muayyen saate kadar 
teminat ve teklifnuııelerile komisyonumuza müracaatları. 
(1203) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. cil keılde 11 mayıs 1932 dedir. 

BOJök ikranıiJe 40000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 

1 

ikramiyeler ve 20.000 lirahk bir 
mükafat vardır. 

• Maden Kömürü işleri 
Türk Anonim Şirketi Hissedarlarına ve müeuis hisse 

senetleri hamillerine 
Maden Kömürü itleri Türk Anonim Şirketinıizin, 31 Mart 1932 tarih

li heyeti umumiye.inde ittihaz olunan kanuıı tevfikan, 1931 aeneai teme
lÜÜ olarak bir hi11e aenedimize (6) numerolu kupon nıukabilind& (102) 
yiiz iki kuruş ve beher müe11is hiose senedimize (6) altı numaralı kupon 
mukabilinde (3) üc lira tevzi edilecektir. 

Tevziat 15 Nisan 1932 tarihinden itibaren Türkiye i t Bankası Ankara 
merkezi ııişelerinde icra edilecektir. 

Ciıe memurlarına kuponların hisse senetlerinden ve müeııis histe ıe
netlerinden kesilmemiş olarak ibraz olunnıaaı rica ve ilin olunur. 

Maden Kömürü işleri Türk A. Ş. 

Sirkeci gümrüğü müdürlüğünden: 
Maa dara 15 kilo 500 gram jambon 14·4-932 perşembe günü 

dahil ve hariçe için Sirkeci gümrüğünde bilmüzayede satılaca
ğından taliplerin satı$ komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 

a4~o) 

Pertevniyal Vakfından 
Köprübaımda Valde hanında 6/ 1 No. odalar 3 sene müddetle 
Köprübatında Valde hanında 20 No. mağaza 2 sene müddetle 
KöprübB§ında Valde hanında 17 / 16 No.mağaza 3 sene müddetle 

Bali.da muharrer emlak yirmi gün müddetle ve açık arttırma 
suretile kiraya verilmek üzere müzayedededir. Taliplerin müza
yede günü olan Nisanın 25 ci pazarteıi günü saat on altıya ka
dar lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal idaresine veya 
encümene müracaat etmeleri. (1295) 

lstan~ul Evkat nıü~iriıetin~en: 
Kıymeti maıhammenesl 

Lira K. 

7000 00 Tamamı 74 metre 50 santim terbiinde bulunan Bah
çekapıaında Hobyar mahallesinde Hamidiye cadde
ainde 4 üncü Vakıf han kar911ında şekerci Hacı Be· 
kir ticarethanesi mukabilinde atik 18-20 cedit 81-1 
N o. lı silahçı dükkanının dörtte bir hiaseıi. 

2410 00 Tamamı 931 arşın terbiinde bulunan Balatta Kara
baf mahallesinde Balat caddesinde eaki 112-114 yeni 
122 numaralı beş oda bir mutbahı bulunan maa bah
çe hanenin tamamı. 

500 00 Tamamı 197 arşın terbiinde bulunan Edirnekapısın 
da eski Hacımuhittin yeni Haticesultan mahallesinde 
Sulukule caddesinde atik ve cedit 14 ve 16 No. 1ı 
bahçeyi muhtevi hane ve ahırın tamamı. 

Balada ıemt, mahalle, sokak ve No. lan muharre.· emlak pa· 
zarlıkla aablacaktu. Talip olmak isteyenler kıymetin yi\zde yedi 
buçuğu niıbetinde pey akçelerile birlikte 25-Nisan-932 pazartesi 
günü saat 15 te lstanbul Evkaf müdiriyeti binaaında Mahlulit 
kalemine müracaatları. (1459) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanlBrı 

31-3-32 tarihinde müzayedesi İcra edilen 2 No. lı duba için 
verilen bedel haddi liyikında görülmediğinden 21. iV. 32 tarihi
ne müsadif perşembe günü saat 14 te pazarlık suretile satıl. 
ması takarrür etmiçtir. 

Talip olanlar her gün H. P. Liman ve Rıhtım aermüfettişliği. 
ne müracaatla dubaya görebilecekleri ve tayin olunan günde H. 
P. mağazasında isbatı vücut eylemeleri ilanolunur. (1476) 

Deniz Levazımı Satınalma 
Komisyonundan: 

12 Ton benzin açık münakaaaaı 4 Mayıs 932 çarıamba günü 
aaat 13,5 ta. 

20 Ton benzin kapalı zarfla 4 Mayıs 932 çarşamba günü aaat 
14,5 ta. 

95 Ton mayi mahruk kapalı zarfla 4 Mayıs 932 çartamba gü 
nü saat 15,5 ta. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdarı yazılı benzin 
ve mayi mahrukun hizalarında yazılı gün ve saatlerde münaka
saları icra edileceğinden tartnamelerioi görmek iateyenlerin her 
gün ve vermeğe talip olanların münakaaa gün ve saatinde Ka
sımpatada Deniz Levazım Satmamııa' · komisyonuna müracaat
tan. (1457) 

--. M 0 Z AY EDE l L E SAT 1 S 4m-I 

Köşkler ve Bahçe 
Kuzguncuk üstünde Muıevi ınezarlığı ile Frenk tepesi arasında, 

Bağlarbatı tramvay istasyonuna ve Kuzguncuk vapur iskelesine on da
kika mesafede kain Münir P&§a yahut Emine Sultan kötkü namile 
:naruf bava ve el tulumbalarile İtler müteaddit kuyu, ııanuç ve havuz
lar ve he! ınasura menba auyn ve qcan müsmire ve ;ayri nıüsmireyi 
"ıavi ve etrafı ,..untazam ve metin divarlarla muhat muntazam bahçe 
Jerununda mebni Boğaziçine ve lstanbul tarafına nezareti fevkalideyi 
~aiz müceddet 4 bap kötk ve nıüşteıııilatı l&zmıeai 20 Nisan 932 Çar
ıamba günü öğleden sonra Enıniyet Sandığı Sabf ıubeaince müzayede 
· ıe kat'i •urette satılacaktır. 

Fırsattan istifade etmek arzu edenlerin nıezkur mahalle müracaatları 

ilan olunur. 

lstanbul Gümrükleri 
Muhafaza Müdürlüğünden: 

1 - 14 numaralı motörün makinesinde icra edilecek tamirat 
keşifnamesi mucibince pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 21 Nisan pe:r9embe günü saat 14 te icra kılına
caktır. Taliplerin o/o 1,5 teminatları ile birlikte Muhafaza Mü
dürlüğüne müracaatları, (1471) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları 
eıı ucuz satar, Beyoğlu. lstiklil 
caddesi 390, İsveç sefareti karşısında 

;j uncu olorc:au 
lllnları 

K. O. ihtiyacı için 70 çıft l 
tek kotum pazarlıkla alınacelC 
br. İhalesi 14-4-932 Perıemlıfl 
günü saat on birde komiayoııı 
muzda yapılacaktır. Şartnanı 
•İDİ almak ve e,killerioi g .. 
mek üzere her gün ve pazarlıi1 

ittirak edeceklerin de vakti JIJ 
ayyende komiayonumuza mür• 
caatları. (197) (1464 

SEYRISEF AlN 
M~rkez ıu:enta: Galata Köprü 

batı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
MUhilr<larzade han Z. 3740. 

MERSiN POST ASI 
{Konya} 15 Nisan Cu111e 

10 da ldare nhbınından kal· 
kar. 

Kocaeli A&liye Hukuk Mahkt" 
meainden: Kullar kariyeaind• 
Nuri kızı Zeliha hanını tarafı~· 
dan kocası mezkur kariyeden ).· 
rif oğlu Nazif hakkında ikanıe .. ~ 
!ediği bofADına davasında nıu 
deialeybin nıukaddema ikanıel f, 
hını terkedip semti meçhule ;itl' 
ği anla,ılmakla ilanen yapıl ~ 
tebligata rağmen iabatı vucut el 
ınediğinden gıyaben boşanmalaf' 
na 17-1-932 tarihinde karar ,,e: 
rilmİ§ olmakla mezkiir karara ".; 
ay zarfında tenıyİzi dava etın"" 
ği taktirde hükmün kesbi kat'i 
edeceği hakkındaki ilamın bir .ı 
reti mahkeme divanhan.eaine 
talik edilmit olmakla tebliğ Jl11 

karnına kaim ohnak üzere ilaıı, 
tebliğ nıakanıına kaim olmak " 
zere ilAnen tebliğ olunur. 

Türkiye /f Banlııuından: . 
Kurban Bayramı münasebet• 

Cumartesi, Pazar, Pazarteai, 
günü latanbul ve Beyoğlu fU 
miz kapalı bulunacaktır. 

MİLLiYET MATBAA 


