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NUSHASI 5 KURUŞTUR. 

Türkiye ve 
Cemiyeti akvam! e 

Sahip ve 8a9muharrır. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nefriyat .... Yazı Müdüril 

ETEM lzZET 

zı 
Dün bir ajanı telgrafı Cenev· 

reden ehemmiyetli bir haber ver· 
lllittir. s,.Jahiyettar bir memba· 
dan alındı•"· ı beyan edilen bu ha· 
bel"e gön, 

0

Türkiye Cemiyeti Ak· 
Yanım bir rüknü tarafmdan rea
ınen davet edilmek f&rtİle Cemi· 
Yeti Akvama girmeği "derpit et· 
ınektedir." Ayni haber cemiyete 
ne tekilde davet edileceğimizi de 
bildirmektedir. "Yalanda" topla· 
nacak olan Cemiyeti Akvam he· 
Yeti umumiyeıinde Cemiyeti Ak: 
vaın mecliai reiıi veyahut heyetı 
tınıumiyenin müntahap reisi, Tür· 
ki:renin cemiyete girmeaini gör· 
ınek arzuaunu izhar edecek. Ve 
bu merasinı icra edildikten sonra 
Türkiye hükfuneti de cemiyet<; 
kabulü için bir talepname tevdı 

,~ıuıııı•ıı111111111111111111111J11111111111uııuuıınıııııııııııı~ıııııııııııııı!""ııııııuııııııııı~ BÜ t ç e 
Cemıyetl akvama !şlırak~ Esasları 

eyleyecektir. . 
Bu haberi teyit eder mahıyet~': 

>- • i Vekılı oır fıkraya da Hane ye 
T evlik Rü,tü Beyin Cenevrede 
tahdidi tealihat konferanımda 
irat ettiği nutukta teaadüf e.tme~
leyiz, Hariciye Vekili Türkıyenın 
biç bir gizli taahhüt albnda olm.a· 
dığını izah ettikten sonra demıt· 
lir ki: 

"Bugün yükaek m~rabın~a •". 
Iİrııizi qittirmek fetefıle mubahı 
olduğumu.: umum aulh aıe anlQf· 
"1a mefkure•ine en iyi bir makes 
olduğunu .:annettiğim aiyaaetimi· 
<ıin hututu umumiyeııini tarif eyle
dim. Eğer mak.adımı iyi il:ah •I• 
IİYffm, eler Türkiyenin •İl:e !-~ 
ettiğim ıekilde siyaseti Ce.mıy•!ı 
J\1.vamın ruhuna muvalılt ue, aı.'I 
lere temin edebilirim lıi, Tiirlıiye 
Ciinılıuriyeti bu aw Jaaıaya illi· 
lıalıta lıif bir môni görmeyecek· 
tir.', 

Türkiyenin Cemiyeti Akvam~ 
Iİnneıi Lauaanne ıulhünden be~ 
....,.zuu bahr.olmaktadır. Ve Cemı 
Yeti Akvama girmemekliğ~iz b~ 
l>e:vnelmilel tetkilabn pren•ıplerı· 
'>i benimaemeınit olmaktan zıyad~ 
tarjhj bir tesadüf eaeridir. Ceını· 
Yeti Akvam miaakı Pariate hazı~
lanır ve Cene..rede teıkilit _faalı· 
Yete batlarken, Türkiye ~ı~ h~
Yat memat mücadeluine gırıtmıt 
lııılunuyordu. . 

Bu mücadele neticelenmed~~
Çe Türkiyenin bütün cihan polıb
ı.ası teferrüatile meıgul olacak 
Ve milletleri sinesinde toplayan 
Öyle bir te~kküle girebilecek va· 
'<iyette olmadığı aşikardı. 

Lausanne aulhünden aonra Tür
kiye Cemiyeti akvam ile alakadar 
olabHccek vaziyete gelmişi!. V ': 
o Zamandan beri Türkiye sıyasetı 
Cen:ıiyeti Akvamla daiına aıkı ve 
&anıiıni bir mesai tefriki csaıu?da 
~evaın etmiştir. Türkiye Cemıyc· 
lı Akvama doğrudan doğruya aza 
0 larak dahil olmamış iıe, bunu 
CeJDiyeti Akvam mefkureaine kar 
tı muhteriz bulunmağa değil, ce· 
l\\iyet teıkilitile Türkiyenin be~
nelnıilel ınevkii araaında bir ~ü: 
"•2ene vaziyetinin teeaaüaüne ınti 
'<ar lüzumuna atfetmek daha mu· 
"afık olur 

Ceıniyetl Akvamın ilk tetkilitı 
hu nıüvazenenin tesisinde epeyce 
ı..İifkülit tevlit edebilecek mahi· 
Yette idi. 1926 seneainde Alma?.· 
Y":?'D Ceıniyeti Akvama .. dubulu· 
tlıuııaaebetile te§kilatta vucude ge 
t'· irin llilen tadilat, bazı devlet e 
1>~"'1erde ettikleri arzuya daha 
"'Yade imkan bırakmıtbr. Bu la· 
~İlit cemiyete daimi azalardan 
•ılr:a "nim daimi" azalar da ili-

" kil•t e etınitti. Bu auret1e te§ & ın 
dldığı "1isatten aonra Türkiye için 

e Cemiyeti Akvama duhul me• 
Oeleai bir zaman ve fıraat meaeleıl 
01ınuıtur. 
i Ceıniyeti Akvamın aon seneler 
. e ~ulh, Avrupa birliği, tahdidi 
·~•lıbat gibi en mühim ve hayati 
~·~.an meseleleri üzerinde aarfel· 
d gı IDeaaiye Türkiye çok 1:alun• ! 
arı alika göatermit ve cemıyetin ; 

r~&ınen azaıı olmadığı halde bti::!." bu ıneaelelerdeki fa":~iy':'ti, c:I· 
. h ınüvazeneıinde Turldyenan 
lfıal ettiği mevkiin ehen;ınıi!e~i · 
daba ziyade tebarüz ettırm.ıftir. 
k Diğer taraftan Türkiyenm Bal 
• anlar birliğinde ve Yakın Şark 
•leııninde haiz olduğu mevki ve 
ehenııniyet te Cemiyeti Akv"?' 
~ezdinde Türkiyenin cemiyet içm 
~bınali iınki.nsız bir kemiyet oldu
f"nu göatermiıtir. Bütün bu a!l· 
•lar ıubat esnasındaki tabdıdl 

le l"b · d )• 1 ~ at konferansı celseıın «: aa-
ihıyettar ağızlardan davet ıma· 

~111' IJJ.uta.zammm sözler audurunu 
İ,~laç etmiıti. Şahıi ıempatiaile 

•r Çok beynelmilel içtimalarda 
~!rafına hürmet ve sevgi toplayan 

hfik Rüıtü Bey son "!'utkun?n 
Yukarıda dercettiğinıİz fıkraaıle 
bıı . . 1 

lllıalara cevap vennıt o uyo.r. 
C Bu haberlere göre, Türkiyenın 

eft:ı.iyeti Akvama duhulü :zama· 
~•nın hulul ettiği anlatılmakta· 
ır. Bu tahmin tahakkuk ettiği 

t!'kdirde Türkiyenin harici siyase 
~n~.e bir tebeddül vukua gelec~~ 
.eııldir. Çünkü Tilrkiyenin harıcı 

1
3~.Yaaeti her zaman tam bir dürüst 
ıık " t • ve au:hperverlik esasına muı-
~nıt idi. Fakat Avrupa ıiyaaeti-
nın T" k. · k d d ur ıye ıle daha ya ın an ve 
jha eaaslı bir surette alakadar 

0 lna11nı intaç edebileceği. için bu 

etmek Uzereyız.. ~ 
S!Yakında toplanacak heyeti umumiyede reis;: 

1 bu arzuyu izhar edecek ve hOkümet cemi- ~ 
yete kabul için bir talepname verecektir~ 

1 CENEVRE, 20 (A.A.) _ Salahiyettar mahafilde beyan ~ildiğ~e göre, Türkiye c:e-~ 
!§ · f b. rüknü tarafından resmen davet edilmek ıartıle cemıyete dahil olmağı= 

l
mtye mn· U'tle derpı·f etmektedir. Gayet iyi bir membaın almıt olduğu malumata=: 
memnu ıye ~ı~ h f · · d • ·-

.. yakında toplanacak olan Cemiyeti AJ<vaım eye ı umumıyeam e Cemıyetı:;;: 
gore · 1 "-t h · · Tü ki · · -
A•- M ı· · R · · veyahut heyeti umumıyen n mun e ap reıaı r yenm ceınıye·= .. ,.am ec 111 eısı • . • . , .. _ 

d h·ı ld ğ .. ek arzusunu izhar edecektır. Bu meraaım ıcra edıldıkten sonra Tur-= 
te a ı o u unu gorm . • . d. ) ece1rt• !5 

~kiye hükUmeti cemiyete kabulü ıçm bD' talepname tev ı ey ey ır. S 
~IHlllllllllUllllHUllllllllUllHllHIHIHIHllUIUllllltllUllllllllllllllllllllllllflUllllWHUllHDUfflllfffUaımrunua•ıııııra 

Hariciye vekili dün Cenevreden 
geldi ve akşam Ankaraya gitti 

Tevfik Rüştü B. Cenevreden memnun dönüyor 

Konferansta Türkiyeyi Bern sefiri Cemal Hüsnü 
ve Necmettin Sadık Beyler temsil etmektedir 

Hariciye Vekili Tevfif Rüıtü B. 
dünkü ekapreıle Cenevre' den teh 
rim.ize gelnıi§ ve aktam Üzeri An .. 
kara'ya avdet ebniıtir. Tevfik 
Rü,tü B. şehrimize muvaıalltinde 
Sirkeci iataayonunda Vali Muhit
tin, muavini Fazlı, Polia müdürü 
Ali Rıza B. terle Muhtelit müba
dele komiayonu erkanı, Bulgar 
sefiri M. Pavlof tarafından istik· 
bal edilmiş ve bir müfreze polia 
tarafından reami selam ifa edil· 
miıtir. Vekil B. ialasyondan doğ
ruca Tokatliyan oteline giderek 
istirahat etmittir. Tevfik Rüıtü B. 
öğle yemeğinden sonra, bir müd .. 
det Tokatliyan otelinde istirahat 
eden Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
B. le görüşmÜ§ ve Bulgar aefi~i ~· 
Pavlof ile Hüseyin Cahil Beyın zı· 
yaretini kabul ebnitlir. Tevfik 
Rüıtü B. saat beıe çeyrek kala 
Tokatliyan otelini terkede~_ek ,, 
Haydarpaıaya geçmif ve Şukrü 
Kaya B. ile birlikte Ankaraya a>'· 
det etmiıtir. 

Cenevre'de temaslar 
Tevfik Rüıtü B. bu defa Cenev

re'de pek mühim temaalarda bu
lunmuıtur. Bu meyanda Türkiye· 

Bern sefiri Cemal Hüsnü Bey 

nin Cemiyeti Akvama girme~i ~- 1 
aaı itibarile tekarriir etmı~tır. 
Tevfik Rüştil B. tahdidi le• ıhat 
konferansında irat ettiği nutukt~ 
bu noktaya temas etmittir. yek.il 
B. in nutkunda bilhaı~a !u cumle· 
ler nazarı dikkati caliptır: 

.. _ Bugün yükaek mihrabında 
sesimizi itittirmek terefile mübahi 
olduiiumuz umum aulh ve anla§· 
ma rnefkUreıine 4:~. iyi ~ir m~k~ı 
lduğunu zannettıgım sıyasetunı· 

0
. hututu umumiyeaini tarif eyle 

zın . . . h t 
dim. Eğer maksa~~ ıyı. ıza. e • 
t • .., eg"' er Türkıyenın sıze ızah 
ım , . . . C . 

ettiiim tekildeki sıyaseb emı~e-
ti Akvamın ruhun~• ~uva~ık .. ·~ 
sizlere temin edebılır!"' kı Tur~ı
ye cumhuriyeti b'! ":"ıl .. da":aya ıl
tihakta hiç bir manı gormıyecek
ı · Bu sözlerle pek muhterem fa. 
ır. yol murahhası M. Salvador 

pan l•tt 
Madariga'nın bir ay evve ıra e ... 

ki ve nutuktan hır 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey Sirkeci istasyonunda istilrba! ediliy~ 

babra ile ıahıuna karıı aamimi ve 
haHs bir ima bulduğum liltufkar 
ipxetine cevap verdiğimi zannedi 
yorum." 

Tevfik Rüştü B. in bu sözlerin
den anla~ıldığına göre, Türkiye, 
Cenevre'de tahdidi teılihat konfe 
ranıının içtimaından biliıtifade 
Cemiyeti Akvama girmek için mü .. 
him bir hatve atmı§br. Tevfik Rüt 
tü Bey bu defa Cenevre'deki te
maslarında büyük bir muvaffaki
yet elde etmit ve tahdidi tealihat 
konferansında irat ettiii nutuk 

çok alkıılanmııtır. Tevfik Rüıtü 
B. Cenevre'de Ruı Hariciye komi
"':.ri . .!1:. !-!.tvi.n~f ile birçok defalar 
goruıtugu gıbı ~talya Hariciye na
zın M. Grandı, M. Venizeloa 
Fran11z baıvekili M. Tardieu, ,\. 
merika Hariciye nazırı M. Stim
son ve Amerik~ ?'urahbaıı M. 
Gibson ve Cemıyetı Akvaın kati
bi umumiai Sir Eric Drummond i
le görütmiiftür. 

Verilen habere göre Yakında 
toplanacak olan Cemiyeti Akvam 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 
Milli takım lzmir oyun-
cularile takviye edildi! 
Sait ve İhsan Beyler geliyorlar; 

takımda vazife alacaklar 

Antrenör ne diyor? 
Sait ve İhsan Beylerin Milli 

takımın son oyununa İftirak et 
tirilmek için lzmirden getirti. 
leceklerin.i haber vermittik. Bu 
gün bu oyuncular şehrimize gel 
mit olacaklardır. Kendileri Mil 
1i takımda vazife alacaklar ve 
ağlebi ihtimal İhsan, santrhaf 
ve Sait te sağ açık oynayacak. 
tır. Antrenör Fred Pegnem lz· 
mirdeki tetkikleri esnıında bu 
oyuncularm her ikisin· de fev
kalade beğenmiştir. Hatta, an. 
trenörün fikrine nazaran bu iki 
oyuncu W sistemini Türkiye. 
de en iyi tatbik eden oyuncu
lardır. Ihsan ve Sait İzmir lik 

Heyeti vekilede 
tetkikat 

devam ediyor 
ANKARA, 20 (Telefon) -

Heyeti vekile bugün saat on 
beşte toplandı. içtimada yeni 
bütçe esaslarile yeni vergi la
yihaları ve inhisar/arın tevhi
dine müteallik projelerle güm
rük muhafaza umumi kuman
danlığın bütçesi üzerindeki mü 
zakerelere başlanmıştır. 

Vekiller heyeti yarın da içti 
ma edecek, tetkiklerine devam 
edecektir. 

Tarihi evrakın 
Başına gelenler 

Şimdi de müzeler ida
resinden gümrük 
resmı isteyorlar l 
Bulııariıtandan iade edilen ta 

rihi evrak meselesi hili halJedi) 
memittir. Gümrük idaresinin 
vaki iıtifaanna 
Maliye ve lnhi. 
aarlar vekaletin 
den cevap gel
mi,tir. Bu ce
vapta Bulgarlı. 
tandan iade edi. 
len evrakın mü· 

1 
zeler idaresin
den gümrük reıı 
mi istifa edil. 
mek suretile tes 
limi emredilmek AZIZ BEY 

te ve kontenjana dahil değilse 
kontenjana idhal edilmek üzere 
mikdP.rıruıt bildirilımıai it'ar o
lunmaktadır. Müzeler idaresi 
bu emre muttali olmuf, fakat 
ııüimrilk resmini vermekten im 
tina etmiıftir. it yeniden muha
bereye dökülmü§tÜr. 

Italyan bahriye bütçesi 
ROMA, 20 (A.A.) - 932 • 

33 aeneıi İtalyan bahriye bütçe 
ıi yapılacak yeni cüzütamların 
rı:asrafı olarak 725 milyon liret 
sarfını derpİf eylemektedir. 

Amerika bahriye 

Kasa hırsızlarının polis tarafından meydana çrkarılan alltı cürmiyt!lt!rl 

Kasaları boşaltan ve 
mücevherleri 

çalan çete tutuldu ! 
Hırsızlar bütün cürümlerini 

itiraf etmişlerdir .. 

Maliye, Belediye, şimendifer ve tüccar 
kasalar1nı kıran hırsızlar da bunlarmış; 

Seyrisefain kasasını da kıracaklardı ! .. 
İstanbul zabıtası beynelmilel 

denecek şöhrette alb ki§ilik bir 
kasa hıroızı şebekeaini meydana 
çıkarmıı ve ıebeke efradını cürüm 
lerini tamamen itirafft mecbur et .. 
1Dİ4tir. Yakalanan kaaa hıruzlan 
Macar zabıtaıının bir buçuk sene 
den beri •iddetle aramakta oldu
ğu çok mahir bir tebekedir. 

Hatırlardadır ki geçen Cumhu
riyet bayramına tesadilf eden 29 
tqrinie,.velde Bqiktaı Malmüdür 
lüğünün kaıaaı kırılarak içinde bu 
lunan 2200 lira ıirkat edilmiıti. 
Kaaayı soyanlar, bu iti o kadar 
mahirane yapmıtlardır ki zabıta 
memurları kaaa mütehauıslarile 
birlikte vak'anın keıfine gittikle- , 
ri zaman hayret içinde kalmıtlar0 
dı. Kaaada, yalnız küçük bir de
lik açılmıı ve yalnız fitler üzerine 
basılarak kapak hareket ettlrll
mek auretlle muhteviyab botalbl· 
nuıtı. Bu nevi kaaa hını.zlığırun 
ancak pek mahir ve uıta bir tebe 
ke tarafından yapılabileceği naza 
n dikkate alınarak takibata bu 
noktadan devam edilmekte idi. 

Zabıta, Beıiktaı malmüdürlüğü 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 

Mücevher ve ka• 
bir ar•d• 

hır&ısları 

VAŞtN!;~~~~~ (AA.)_ in hisarların nakli gele-
Bütçe encümeni, deniz tesliha· ı k • k ı ? 
tında 320 milyon dolarlık masa 
rifaticrasmıderpitedenbirpro ce seneye mı a ıyor e 
jeyi meb'usan meclisine tevdi 
eylemittir • 

--·---·····-·················-
Kıbrıs Valisi 

Kıbrıs valisi Sir Storrs 
Ankaradan avdet ettiğini 

yazdığımız Kıbrıs valisi Sir Ro 
nald Storrs dün ,ehrin muhte
lif yerlerini gezmiştir. Sir 
Storrs bir iki gün sonra Kıbr11a 

Tasfiyeye tabi me11J.urların 
çıkarılmasına başlanıyor .. 

Dün son kararlar verildi; müsteşar 
Adil Beyin beyanatı 

lnhiaarların tevhidi ile tatbik 
edilecek müıterek kadro üzerin· 
de son tetkikat, dün ,ehrimizde 
bulunan Gümrük ve inhisarlar 
Vekaleti Müsteıan Adil B. in ri
yasetinde Tütün ve Milaklral in· 
hiaarlan umum müdllrlerinin itti
rakile Tütün lnhisan idareıinde 
yapılan içtimalarda icra edilmit
tir. Mii§terek kadrolar üzerindeki 
tetkikata, bayram günlerinde de, 
evvelki gün Ankara'ya avdet eden 
Gümrük ve fnhiaarlar Vekili Ra
na B. in huıourile gene Tütün ln
hiaan idareainde yapılen içtima
larda devam olımmutlur. 

Dünkü İçtimalarda kadrolar Ü· 
zerinda aon rötUflar yapılmıt ve 
bu mesele burada 80n teklini al
mı,br. Tevhidin keıbi katiyet et
mesi, meselenin meclisten geçme .. 
aile tahakkuk edecektir. 

Dün inhisarlar mebafilinde İn· 
hiıarların tevhit ve naklinden aar 
fınazar edildiii 9ayi olmu,ıa da, 
bunun bu itlerin tedricen yapıla .. 
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İşsizlere iş, işçi 
isti yenlere 

işçi buluyoruz 1 
IŞsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 

Bize yazınız 1 

lı arayanlarla ıffl arayanlar a- ze bildirirlerse bize müracaat et· 

ruutda tavauuta bqladığımız mit ve adreslerini bırakmıt olan 
ııünden beri, ııerek it arayanlar- iısizleri kendilerine bildirecefiz. 
dan ııerekae iıçi anyanlardan pek Bu suretle hem işıiz kalan ve 
çok mektuplar almaktaynı_ Bu memeleketin neresinde it bulabi 
mektuplar maksadı teabil edecek leceiini bilmedifi için bunalan 
hir tarzda taıniE edilmektedir. vatandaılanmıza hizmet etmİf 

" Milliyet " memlekette ço
ğalchfından bahıedilen itıizliğin, 
iıoizlerin ihtiyaç aabalarma dağıl
maclı:klarnıdan ileri ııeldiiine ka
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hattl villyetlercle makineci, mo
törcii, teniyeci, torıwcı, iyi İ>İr 

dtlsw, maraq011, ilitı ziraiye 
tamirciai; .tektrilrçi ıu veya bu 
ihtiaaı itc:ileri ve uatalan yoktur. 

Onun için biz İf•İzlerle İfçi ia
teyenler ara11nda tavauutta bu
lu-k iateyoruz. 

Gerek latanbula, ııerek mem
lelı:etin her kö9eaine tamil olan bu 
tavaHutun daha müsmir ve fay

isteyoruz. Onun i-

Ricamız ıudur: 

Valiler, kaymakamlar, nahiye 
müdiirleriı diier taraftan beledi
ye reiıleri, fırka idare heyetleri 
rei•ltıri; ticaret müdürleri ve aJi
kadar idan imirleri bulundukları 
yerlerdeki İKİ ihtiyacını (tekil, 
maJUyet, evNlf, Yerilecek Ücret 
ve İf tartları teabit edilerek) bi-

hem de memleketin her tarafın< 
bir çok ıüzide itçilerin dağılaraL 
müfit hizmetler deruhte etmeleri. 
ne yardrn1 ebnit olacağız. 

Huıuıi mü.er.ı~ıat sahipleri de 
bu husuatalri ihtiyaçlarını biz• 
hildirirleroe memnuniyetle kayd
edeceğiz. 

1 - Kime ve na~ıl işçiye 
ihtiyaı:rnız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ııe çan'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, I stan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 

Memur, kitip, muhasip veya 
diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri arasında 
vaııutu yapacağız. iş İsteyenler 
de, İfçİ ve memur arayanlar d; 
mektuplarını "lstanbul, Milliye t 
gazeteıi İf tnvassut bürosu" na 
mı na gönderr.ıelidirler ! . 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyük lıiz 
mettir. 

• • 
iş ve işçi 

• 
istiyenler 

•fÇI lstlyenler ton iııeri bilir Y•ilı boyacılık da-
hi yapabilir. 

18 - Kadın Erkek terzi uıta
lanna ve kalfalanna ihtiyaç var
dır. Hemen Milliyet i4 büroauna 
müracaat Ye aynca dikit malrina
lan tamiratma vakıf v~ tesviye
cilik i,.terinden anlayışlı 8 uataya 
dahi ihtiyaç vardır . 

19 - Bartin Şifa eczaneainde 
çalı..,WC Üzere mütekait bir eeza 
cıya ihtiyaç vardır. Bahçe kapu 
Sultan hamam Mehmet Galip Ec
ZR deposuna müracaat. 

if lstiyenler 
306 - Erenköy Taşmelctep 

mahallesi No. 16 Mecit usta, dı
varcılık, srvacıllc, cimento ve be-l . 

Nis'teki 
Yarışlar 
Kazanılan muvaffakı

yet hakkı..da 
buradaki tahminler 
Nia'te baılenan Beynelmilel 

lı:oşu müubakalarma iıtirak. eden 
aabitl.-imizclen mülazim Saım B. 
in ikinci miiklfatı ka:ıandığuu 
telııraflar haber verdiler. Bu. h':'· 
susta henüz tafaillt ııelmeaıt!tır. 
Yalnız mibabakaların ayın 17 sin 
de baıladıima, 10 ııün denme· 
dec:eiiae dair tehrimize malılmat 
selmittir. Ditar taraftan alınan 
mütemmim haberlere ııöre, yolda, 
müaabakaya iftiralı: eden zabitle
rimizden yüzbaıı Cevat B. in hay 
•anı, vapurda bir a.z yaralannıtt· 
tır. Müubakalar, -buri ve ih
tiyari olarak 2 luıımdı. Mecburi 
kııımda 4,S metre ııenitllilnde, 
ortaımda bir metre 30 aantim il'• 

tifaında bir mlnia bulunan bir 
hendeii atlamak ııibi miiflriil it
ler vard1. Mülazim Saim B. in Ka
racabey harumda yetiftirilen ha
liuüddem Türk alile müubakala 
nn bu kıammda ikinciliii kazan
dığı tahmin edilmektedir. Müuba 
kalann ihtiyari luamılan mütea· 
kip ııünlerJle yapılacakb. Bunlar· 
dan hangilerine ittirak ettiğimize 
ve ne neticeler aldığımıza dair 
henüz malUuıat yoktur. 

Müaabakalan müteakip zabit
• · endilerine refakat eden 

307 - Kibe rbir hanım, Fran
aızça, lngilizçe daktilo, Rumca, 
Türkçe iyi konuşur. 6 sene Oa
manlı Bankasında ifai vazife ey
lem:şıir ve bonservialeri hamil
dir. lüaait ıeraitile tatraya cahi 
gider. Milliyet it bürosuna mü~ 
racaat. 

308 - Almanca. 
lnııilizçe, ateno ve daktilo mü
kemmcllen bilen bir hamın iş a
rıyor. B. W. namına Milliyet iı 

bürosuna müracaat. 
309 - latanbul 

ticaret liıeainde 1189 numaralı 

EtreE ef. öğleden sonra bir bu
çuktan ırece saat dokuza kadar iş 
arıyor, mesai ücreti 20-22 lira İı· 
ti yor. 

Prusya 
intihabatı 

-- +- -

Hitlerciler acıyı çıkar-
mağa uğraşıyorlar 

BERLIN, 20 .A A~ Hitlerciler
le müvazi olarak diğer Alman ko
münist fırkaları 24 niaan tarihindeki 
intihabat için faaliyetle çalı9makta
dırlar. Dün Luıtsartende muaz
zam bir tezahür yapJmıştır. Bütün 
Pruıya araziaindeki komüniıt mer
kezlennde iki giindenberi devam e
den zabıta taharriyatının tevlit etti
ği azahiyet hasabile Berlin pollainin 
nezareti altında saye! 11kı bir inzi
bat şekli taıhik edilmiıtir. Nümayiş 
ıükUn iç.inde cereyan etmiıtir. 

Mamafih, metinğten aonra nüma
yi9çiler ellerinde kınnızı bayraklar 
olduğu halde sokakları iatili ebniı
lerdir. Bunun üzerine ve nümayit
çilerin taarrüzklr vaziyeti clolayisile 
polia halk üzerine hücum etmek 
mecburiyetinde ~tır. 

170 kiti tahtı tevkife alınmıttır. 

«Kırmızı Ceplıe» teşkilatı 

BERLIN. 20. A. A. - Pruaya za 
bıtaaı taraEuıdan komüniıtler ve es
ki muharipler merkezlerinde yapı
lan taharriyat "Kırmızı Cephe" tev 
ıim edilen Ye iki aene evvel faaliyet
ten men'olunan lromüniat mücadele 
teşkilabnın gayri kanuni bir ıureıte 
idame edildiğini göatennektedir. ı::u 
bapta birçok vesaik müsadere edil
mi tir. 

MlLLtYET P EMBE 21 NiSAN 

HARRCl HABIERLIER 
Kuvvetlerin ayni 
zamanda tahdidi 

Cemiyeti akvam umumi komisyonu 
bu meseleyi görüşüyor 

CENEVRE, 20_ A. A.- Tahdidi 1 Bundan batka, Çin heyeti mu
teslihat konferansı umumi komisyo rahhaıaıı, terki teılihat meselesinin 
nu Cemiyeti Akvam misakının tah- her 10 aenede bir yeniden tetkik e
didi tealihat mikyaslan hakkındaki dilmesi lazım ııeldiğini söyleyerek 
ıekizinci maddesi abki.mırun ilerde umumi komisyonun 8 inci madde 
aktedilecek mukaveleye esas t~kil hakkında nazari dikkatini celbetmek 
edeceği kararlaıtırıldığına dair olan tedir. 
karar suretini Sovyetler birliği mu- Bundan sonra M. Litvinoff, Sov .. 
rahhaı heyetinin bir muhalif reyine yetlerin ni•bi terki teılihatın icra11-
karşı ittifakla kabul etmiıtir. na ait teklifleri lehinde mildafaaaıru 

Komisyon, mevcut kuvvetlerin he ıerdeylem.iş ve Sovyetlerin usulleri 
sabı meseleıinin müzakeresini te- ne muaayir uıulleri ihtiva eden 8 
bir etmiş •ilah kuvvetlerinin kemmi inci madde ahkamı dahilinde niabi 
yet ve keyfiyet itibariyle ayni za- terki tealihat yapılmuına ait tel. 
manda tahdidi huıuaunun tatbiki ve mihleri kabul edemiyeceğini aöyle
bazı harp levazımının men'i meıe- mittir. 
lesini müzakereye baflamıştır. 1 

Sör John Simon, ıilah kuvvetle- lapanya murahhası Madariaga, •· 
rinin keyfiyet itibariyle tahdidi esa panyol, Norveç. lıveç, Çekoılova
aını konferansın kabul ettiğini na- kya heyeti murahhaaalannın tevdi 

ettikJeri karar ~uretlerinin sebeple-ti kbir karar sureti projeai tevdi et 
mittir. rini izah eylemiıtir. 

M. Madariaga'nın nutkunun hi
Fransa ve sivil tayyareler tamında, M. Stimson salona ginnit 
CENEVRE, 20 A.A. _ Tahdidi ve bircok heyeti murahbaıalar tara

fmdan-selimlanını• ve bat murah
tealibat konferan11ndaki Franaız he- haalann bulundukl~n maHda M. Gi 
yeti aivil ve nakliyat tayyareciliği-

leson ile M, Paul Boncour araaında nin beynelmilelleştirilmesi hakkın-
ahzımevki eylemi,tir. daki Fransız; projesini tetrih eden 

taEailitlı teklifleri muhtevi bir muh- lran mu~ahba11, Çin, Japon ve 
tira ne9retıni,ıir. lıanya heyeti murahhaaalannın be-

l 
yanatını takviye eylem.it ve mütea-

Bu veıika tahdidi teslihat konfe- kiben Almanya murahhası M. Na
ransırun ihzari komiayon:.ınun ve dolny, lspanyll, Norveç, lsveç, Çe

: konferansın hava itleri encümeninin koslovakya heyeti murahhasalarmın 
1 havai teslihatın tahdidi meselesinin verdikleri karar suretlerine karşı Al 

1 
sivil tayyareciliğin l'&keri gayeler- man heyeti. murahhaaasının ıerdede 

, d~. kull~nıl"!'asırun m~uiyeti?e. cek hiçbir itirazı olmadığını fakat 
muteallık hır takım tedbırler ıtb - M. Grandinin tadil talebini tercih 
hazına bağlı olduğunu hatırlatmak- eylediğini söylemiştir. 
tadır. ı 

Fransa namına söz söyleyen M. 
Fransız teklifi bir hal sureti orta- Paul Boncour, mi&&knı 8 inci mad

ya atmaktadır. Bu hal sureti ciha- desinin esaslı ahkiimmı ihtiva eden 
nın emnüselimetini ve bazı devlet- 4 delet karanna tam manasile İftİ
lerin iktisadi menfutlerinin icabatı- rak eylediğini beyan etmi9tir. 
~a tekabül ~decek •~r~tıe bava les- ı MümıLleyh, M. Utvinoff'un 8 in 
lıhatının ~cil ve bekıki bir surette ci madde aleyhindeki itirazlarma 
tahdidine müsait bulunmaktadır. cevap olarak mü,külatın tatbik edi

M. Stimson müşahit 
nıevkiinde 

CENEVRE, 20. A. A. - M. 
Stimıon Cin-Japon ihtil&fınan takat 
lübatını pek yakından takip etmekte 
ve meselenin Changhai'da olduğu 
kadar Cenevredeki bütün safahatın-

ı 
dan da o mertebede izahat almak
tadır. 

Mümaileyh . dün vaziyet hakkın
da M. Hymans ile uzun bir müli
kat yapmı,tır. 

Noktai nazarlar 

CENEVRE, 20. A. A.- 'Terki 

1 
teslihat konferansının dünkü müza
kereleri esnasında Çin mümesıili, 
terki teslihat mikyaılarının araziye, 
nuEua adedine, kara ve deniz hudut
larının vüs'atine ve memleket me
nabiine göre değitebileceğini düşün 

lecek maddenin tasrihinde temer
küz etmediğini, fakat Cemiyeti ak
vamın azası meyanında bulunmıyan 
büyük devletlerin konferanaa iıti
rak etmit olliiıaları hasabile ittiralc 
etmedikleri bir misakın öne ailriil
düğü srrada bilahare ihtiyatlı ve 
temkinli ha"""kı etmelerinde mün
demiç oldupnu oöylemi,tir. 

ihzari konferanoın her merhale
sinde meydıvıa çıkan mütküller,her 
deEaaında ikliham edilmiıtir. 

Cemiyeti akvama aza olmıyan dev 
(etlerin iıtiklillerinin en baalt nok
talarına hünnet eden bir formülün 
behemehal bulunma11 IUundır. Fa
kat mikyaalann tayini İcap edince, 
bunların miaak maddeleri ahkimı 
dahilinde yapJınaması İmkiinı yok
tur Ç.ünkü bu maddeler eaas itiba
rile terki teılihatın ve mevcut kon
feransın mesclerini teıkil etMekte
dir. 1 mektedir. 

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

Bom bay 
Karışıyor mu? 

Siyasi mahkumlardan 
hapishaneler 

artık adam almayor 
POANA, 20. A. A. - Bombay 

eyaleti dahilindeki hapiıhaneler son 
:z.amanlardaki siyasi mahpulann faz 
laJıiı yüzünden o kadar dolmu,tur 
ki, cinai bir takım i9lerden dolayi 
.-lıpuı bulunan yüzlerce kiti, ceza
lannr ilımal etmeden evvel kayit ve 
tarbız aalıverihni9lerdir. 

Bu tedbirin ittihazına sebep siya
ai mahpualar miktarının artmaaı ih
timalinin d•pİ9 edilmflidir. 

BOMBA Y, 20. A. A.- Boınbay

daki muhtelif dini canıaatler ara
aıncla ehemmiyetli lıarııatalıklar çık 
maamclan korkulmaktadır. Çünkü ca 
milerin önünde mecuailer tarafından 
çalğı çalırunaaı, mualümanlann in
fialini mü cip olmaktadır. 

Solı:aklarcla dolaımaia baılıyan po 
U. devriyeleri ötede beride toplanan 
halkın üzerine ateı açmağa mecbur 
kalmıt n bunları clağıtmıttır. 

Tuna meselesi 
etrafında 

PARIS, 20. A. A.- Excelıior ııa

zetelini nCenevredeki muhabiri mah 
auauna nazaran, Tuna devletleri ara 

amcla te9riki meaai meoeleol ile it
tigal eden mutahauular komite.inin 
haha nihayetine doğru içtima etme 
ai muhtemele ![Örülmektedir. 

lıalyanm içtimaın Lugano'cla ak
dedilmeaini temenni etmiı olduğu 

lar Cenevrede bu-

lrak'taki 
Kürt kıyamı 

Asilerin havadan ten
kili devam ediyor 

BAGDAT, 20 A.A. - İngi
liz tayyareleri Kürt kıyamcıla. 
rına ağır zayiat verdirmi9ler
dir. Asilerden 1 O kiti ölmüt ve 
birçokları yaralanmıştır. 

Havai tenkil harekitına itti'.
rak ettikleri sırada tayyareleri 
dağlık mıntakalarda sukut ede 
rek parçalanan iki Iraklı tayya 
reci Kürtler tarafından öldürül 
mü,tür. 

Kreuger 
Sahtekirl 

Kaıaıında sahte baa
knotlar bulundu 

STOKHOLM, 20. A. A~ laveq 
telııraf ajaıuının bir tebliğine ııöre 
Kreuııer'in lııuumda bulunup orta
ya çıkanlan aabte ltalyan bono ve 
banknotlan, bundan bir aene ttvel 
Kreuııer'in emri üzerine Stokholm' 
daki huauıi matbaalardan birinde ba 
aılm19tır. 

Bu matbaanın bat mürettibi Kreu 
ııer tarafından imal ettirilen bu bo
no ve banknotlann numerosuz ve 
imza11z birer model teklinde oldu
iunu, buıJardan ancak blrlmçınm 

llatünde kıymetlerini ııösteren iba
reler mevcut bulunduğunu aöyle
mlt ve demiıtir ki: 

Hiç bir kıymeti haiz olnuyan bu 
modellerin aahte bono ve banknot 

19 lar nihayet 
Karar verdi 

Japon kıtaatının 
tamamen 

çekilmesini iıteyorlar 
CENEVRE, 20. A. A.- 19 tar 

komit.,.I, ittifak ile bir katar aureti 
kabul etmiıtir. Bu karar auretlnde 
Japonya tarafından Şanııhay müta
reke projeaincle kıtaatını mümkün 
olduğu kadar kısa hlr müddet zar
fında ııeri çekmek suretinde bir 
teahhüde ııiritilmit olduğu ehem
miyetle kaydolunınaktadır. 

Komite, kıtaatın tamamen çekil
mesi lüzumunda iırar etmekte ve 
ancak ifa edlldği zaman bu teahhil
dün yerine getirilmiş olacağını be
yan eylemektedir. 
Şanghay projeainde derpit edil

miı olan muhtelit komite, Şanghay 
da muhaınn kuvvetlerin mütekabl
len çekilmesini talep etmeğe sala
hiyettardır. 

Bu komite, bu mütekabil çekilme
nin tarihini bildirecek, İcap eden ka 
rarlaın ittihaz edecek ve mevcut rey 
lerin ekıeriyeti ile bir rapor tanzim 
edecektir. 

Eier muhtelit komite hiçbir ka
rar ittihazına muvaffak olamıyacak 
oluraa mesele tekrar Cemiyeti Akva
ma ııelecektir. 

Proje, doğrudan doğruya alilka
dar olan ve Şanııhayda miimesaille
ri bulunan devletlerden ihtilifın in
ki,alı aafahatuıdan Cemiyeti Akva
ma malümaı itaaına devam etmele
rini rica etmek ıuretile hitam bul
maktadır. 

Proje, Çin ve Japon mümeoaille
rine tevdi eılilmiıtir. Bunlar, tah
sen projeyi kabul etmekte oldukla
nnı ve fakat hükümetlerine müra
caat edec;,klerinl beyan etml9lerdir. 

Japonya kabul edecek mi.' 
CENEVRE, 20 .A. A.- M . Hy

mana, bugün öğleden •onra saat 1!1 
te Çin ve Japon mümeuilleri M. 
Yen ve M. Naoııakaya dün aktaın 
19 (ar komitesi tarafından metni ta
karntr ettirilmiş bulunan karar pro 
jeıini tevdi edecektiı·. 

Binaenaleyb Tokio hükumetinin 
itbu mukarrerat metnini reddedece
ğini 9imdiden resmen beyan etme
nin nabemevsim olduğu aöylerunek
tedir. 

Mamafih, Japon heyeti murahha
ı,aaile yakından temsata bulunan 
mahafil projenin bir iki noktasında 
T okio hükümetinin bazrltirazlar ... 
deylemesi ihtimali olduğunu salda
mamaktadır. 

Projenin muhtelit komitenin elı:
aeriyeti ara ile tahliyenin lüzumuna 
karar verebileceğini mütir olan i
kinci fıkrası itiraz edilebilecelı: nok· 
talardan birini teıcil eylemektedir. 

M. Gibson, bu sabah Çin milmes
aili M. Y en'in ziyaretini kabul et
miıtir. 

TOKIO, 20. A. A.- Salahiyettar 
bir menbadan bildirildiğine göre 19 
(ar mecliainin Şanghaydaki Japon 
lutaatının çekilmesi tarihinin teabitl 
huausunu muhtelit komisyona bıra
kan karar projesine Japonyarun ka
bul etmesine imkan yoktur. 

Çine gelince 

NANKIN, 20. A . A. - itimada 
tayan bir menbadan haber verildi
ğine göre hükiimet, Cenevredeki Çin 
heyetini 19 lar komitesi tarafından 
ittihaz olunan lıarardıt Japon kttaa• 
bnın çekilmesi husuıu nonnal te
raite adet edilmesine tabi tutulduk
ça bu kararı reddetmeğe memur et
mi9tir. 

Japonya istikraz yapacak 

TOKIO, 20. A. A.- Harbiye ne
ureti, gelecek aylar zarfında Chanıı 
haida ve Mançuride yapılacak aake
ri meaanfı korumak için 205 mil· 
yon yenlik bir iıtilı:razda buluımıak 
Wıere maliye nezaretile müzakereye 
sirltsniıtir. 

Japon harbiye nazırının 
beyanatı 

TOKIO, 20. A. A.- Reuter A
jaıuı bildiriyor: Harı.iye nazm, ıa
zetecilere beyanatta bulunarak va
ziyet vahamet kesbettiiti takdirde 
Mançurlye yeniden takviye kıtaatı 
sevkinin bir zararet halini almaaı 
muhtemel bulunduğunu aöylemi9tir. 

Mümaileyhin Mançurideki Ruı
Japon münaaebatına değil orada '8· 
kavet İcra etınekte olan haydutlara 
telmih etmi, olduğu zannolunuyor. 

Bir grev _ 

HARBiN, 20. A. A.- Şarki Çin 
demiryollarının bütün amele ve 
mllatahdiminl, 2 Niaan tarihinde Ja
pon kıta.tını nakleden bir trenin 
dinamitlenmesi dolaylaile 40 ıimen
difer amelesinin tevkif eclllmit olma 
aını protesto etmek Üzre yarutdan i
tibaren srev ilanına kwar verml,
lerdir. 

Yunanistanda umumi 
intihabat 

ATINA, 20. A. A. - Siyui ma
hafilde beyan edildiiine göre ııele-

• · · a • de niıbi 

-• 
Afyon satışı itilafna-

mesi imza edildi 

Afyon satışı, Istanbulda merkezi 
bir şube tarafından idare edilecek 

ANKARA, 20 (A.A.) - Afyonu havi mevat imaline mahsun 

baılıca afyon iatihsal ettiklerinden dolayı Tiirkiye ile Yugoalav

ya gerek lllefru menfaatlerini vikaye ve gerek muhaddir mevat 

kaçakçılığına karşı beynelmilel faaliyeti teshil maksadile sıkı bir 

teıriki mesai,ye davet edilmiılerdir. Bugün imza edilmiş olan iti. 

lafname beynelmilel tesanüt fikriyle yapılmıştır. Afyon ve afyo· 

nu havi mevat ihracatı mütekabilen her iki memlekette cari ka

nuni ahkama tevfikan icra ve kaçakçılığa kartı ciddi tedabir itti

haz edilecektir. Bu hususta tatbik edilegelen ihracat vesikası 
sistemi ihracat hakkında hükumet kontrolünü teshil edecektir .. 

Afyon satı§• merkezi 1stanbulda kain merkezi bir şube tarafından 
İcra edilecektir. Türkiye ve Yugoslavya ancak bu §Ube tarafından 
vaki olan siparit üzerine afyon teslimatında bulunabileceklerdir. 

hilafname berayi tasdik her iki devletin parlamentosuna arzedi

lecektir. Musaddak nüshalarının teatisinden bir ay sonra mevkii 
mer'iyete vazedilecektir. 

Gagrimübadiller heyeti ismet 
Pş. tarafından kabul edildi 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Gayrimiib.diller heyeti ıeldi, 
hükfunet erkanile görü9tüler. Baıvekil İımet Pata öğleden evvel 
heyeti kabul etmittir. Heyet birkaç gün burada kalacaktır. 

Fenerbahçe B takımı garın An
kara mulıtelitile maç yapacak 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Ankara mıntakasmın daveti 

üzerine F enerbahçe B takımı tasfiye edil mit olarak iki maç yap· 

mak üzere cuma sabahı burada bulunacaktır. Takım istasyonda 

büyük bir sporcu kafiles~ tarafından istikbal olunacaktır. Birinci 

mç 22 Nisan saat 16 da İatiklil spor sahasında muhtelit takımla 
yapılacaktır. İkinci maç ta 23 Nisan 15 te Muhafız gücüne karşı 
oynanacaktır. Fenerliler ayni gün de aktam trenile lstanbula 

döneceklerdir. 

Vekiller Ankaraga döndüler 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Gümrük ve İnhisarlar vekili 

Rana Bey latanbuldan geldi. Bayram tatilinden istifade ederek 

civar vilayetlerdeki ziraat müeHeaelerini teftife giden Ziraat 

vekili Muhlis Bey de bugün avdet etmittir. 

Mimar Yansen lzmir Belediye
sinin 31 sualine cevap verdi 
İZMİR, 20 (Milliyet) - Profesör Yansen yarın (bugün) 

İatanbula vasıl olacaktır. Profeaör belediye tarafından sorulan 

31 suale cevaplarını bir rapor halinde vermiştir. Mimar Y anıen 
evvelce Mr. Rene Danjen tarafından yapılan ve elyeV1D tatbik 

edilen pllnı tenkit etmit, uaulün iktıaadi sıhhi ve modern olma· 
dığını, bunun için 20 milyon lira icap ettiğini söylemittir. 

Gazi Hazretlerinin heykeli 
lZMİR, 20 (Milliyet) - Gazi heykelinin montaj ameliyesi 

önümüzdeki hafta itmam edilecektir. Heykelin kütat meruimİ 
mutantan bir surette icra edilecektir. 

/zmir 'de asarı at ika bulundu 
lZMlR, 20 (Milliyet) Parka tahvil edilmekte olan namazgih 

mesarlıtında çok eski devre ait heykel kaideai ve dana bazı aıarı 
atika meydana çıkarılmıttır. 

Emir Faysal Roma'ga vardı 
ROMA, 20 (A.A.) - Hic:az Krab 1bni11üudun oğlu Emit 

Faysal buraya vbd olmuttur, Kendiıi iıtuyonda Batvekilet ve 

Hariciye nezareti mü•tef8rlarlle müdiranı tarafından istikbal 

edilmittir. Emir, hük6metin misafiri olacaktır. 

Himageietfal pulları 
İST ANBUL, 20 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi taratmdarı 

kabul olunan Himayeiıetfal menfaatine mektup ve telgraflara pııl 
yapı,tınlması hakkındaki kanun bugün meriyet mevkiine girmek 

tedir. Bu kanun mucibince on gün müddetle mektup ve telgraf· 

Iara munzam· Himayeietfal pulları yapıftırılacaktır. 

Fevzi ve ismet Paşaların 
teşekkürleri 

ANKARA, 20 (A.A.) - Büyük Erkinı Harbiye Reisi Mütüı 

Fevzi Paıa Hazretleri muhtelif makamat ve müessesat ve zeva 

tarafından gönderilen Kurban Bayramı tebriklerine ayn ayr 

cevap vermek imkanı olmadığından kendilerine tebrik ve teşek 
kürlerinin iblağına Ajansımızı tavsit buyurmuşlardır. 

ANKARA, 20 (A.A.) - Ba,vekil İsmet Paşa Hazretler 

bayram münasebetile aldıkları tebrikii.t~ ayrı ayn cevap verme 
kürlerinin iblağma Anadglu Ajan 
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ilk ' mukavele 
Eko111oni 

Macarlarla Takas 
mukavelesi yapıldı ....... ' 

Gene ortada 
Kahve yok! 

Ticaret 
sebebini 

müdürlüğü 

araştırıyor 

Mahkemelerde 

İhtısas mahkemelerin
de başkatip ve.katipler 

••••••• 

VUl·yette 

Hakimiyet 
Bayramı 

Vilayette merasim 
yapılacak değildir 

Belediyede 

Belediyenin 
Haberi yi>k! 

• 
Parafe edilen mukavelename suretı 
?eşteden Ankaraya gönderilmiştir 

Bayramdan aonra kahve piyasa 
11nda yeniden bir yokluk başla
mııtır. 

Dünden itibare n bir k1Sım kah
veciler gene aatı4 1 keami4lerdir. 
Ticaret müdürlüiü bunun hakiki 
yokluktan tevellüt edip etmediği
ni tetkike başlamıtlır. Bu vaziyet· 
ten istifade eden bir kıaım ticare· 
tineler ihtikar yoluna aapmıılar 
ve bir okka kahveyi 280 kuruşa 
kadar aabnağa batlamıılardır. 

Liste Adliyeye tebliğ edildi 
. lhtis~ı .mahkenıe~erine tayi~ e .. I •?.ilmiıl.erdir. Kitiplerin ücreti 

d.ılen katıp ve baıkatiplerin hile· yuzer lıradır. 

Hakimiyeti milliye bayramına 
müaadif cumarteai aünü daireler 
ve mektepler tatildir. 

O gün Vilayette bir reımi kabul 
yapılacağını bir aazete ya~mıttır. 

T erkosun yeni tesisa
tından Belediye 

malumattar değil ! 
Terkos ıirketinin lstanbula 

f~zla ıu verebilmesi için yeni te .. 
ııaat yapacağı yazılmıth. Dün ba 
huıuata Belediye reia muavini Hi
mit B. bize dedi ki: 

t Gelen maliİD\a'- -zaran .... h 
•lif memleketlerle ...,.aılar yapa 
~it takaı mııka•eleı.ri a~ti için 
~rupada Mfahat yapmakta ola• J ll•k heyeti Praida lıu\unmakta· ... 

Ziraat mÜ•ltrı Atif ve Ofis 
llıiidiiril Cemal eylenlen mü,..k t"P olan ı..,et acarlstanla bir 
0nıpanaaHI- • klearinı muka· 

'•leai aktetmittir. Heyetimi• dö~t, 
~f ıünd- beri ç.ı. ... ıovak hu· 
kıunetile temaılar yapmaktadır. 
Ç.,ı. hükumetine bir taka• muka· 
••leıi akti için tuliflerimi• bildi
•ilnıiıtir. Buna ç.koılovakyan_nı 
'••eceji cevap \eklenmektedır. 
.\lıııan malUınalf göre, Çekoalo
'alı:ya da Macarlatanla aktedi!en 
t•lı:as mukaveleıi .,.aslan dahılln 
de bir mukavele aktlae miitema
!fil bulunmaktadır. Heyetimizin 
"1acariıtanla aktettlli mukavele 
l>o.•afe e:lilerek Ankaraya gönde
>ilnıiftir . 

A.tlf ve Cemal Beyl,rin Pra#· 
dan Viyanaya hareketleri muhte
llıel göriilmektedir. 

Filistin bizden hubu
bat istiyor 

M hu"'-um" eti bu serıiye itti 
acar • d " 

rak edeceklere kart• me~c;.ut o· 
viz takyidatında bazı ~adılat rapa 
__ 1_l Aldıfımız malumata naza 
.,.... ır. 'd 1 bu Jlleyanda Mrgı e ıatı an 
ran, · b ' k t k efyanın bedelinın ır ı•m• a .•• 

11
,ulüne iıtioaden rene efya ıle 

karıolanacakbr · 

Çuval idhali hak
kında müsaade 

Milli mahıulatın ihracı için mu 
afiyeti muvakkate ile ithal olunan 
çuvallara ait muafiyet müddetinin 
bir aenaden iki seneye iblağ edil
diği Gümrükler ve alakadar ma
kamlara bildirilmittir . 

Bu kararın eıbabı mucibeıi ola 
rak mevcut buhran ve fiat dütük 
lii#ii hasebile muntaza".' ve. seri 
ihracat yapılamaması eoıterılmek 
tedir. 

j ___ BORSA 

20 Nisan 1932 
Aktam Fiatlaro 

fatikrazlar ı TahYilit 
• 

~. ltlır l k 

Tra.m\·.1.y 
s.-
4. 'I{) 

Kentenjanda kahve az olmakla 
beraber, bir takım ellerin bu itte 
menfaatleri lehine hareket ettik
leri anlaşılmakte.dır. Ticaret mü
dürlüğü vaziyeti tetkik etmekte
dir. - -·---

Bir adam vapurda 
çıldırdı 

Kilisli Hacı Mehmet oğlu Ali 
Efendi, bayram münaaebetil~ Ça
nakkaleden lstanbula gelırken 
vapurda birden bire ~!Jd~~~ı~~ır. 

Kaptan, geminin kopruıu uze· 
rinde nöbette meşgulken kaptanın 
elbiselerini giymiı, ve köprü Üze
rine çıkarak vapuru kendisi ida
re edeceğini iddia elmiye başla
mıttır. Adamcağızın aklında bo· 
zukluk olduğu anlaıılmaaı Üzeri
ne bir hi.diseye meydan vermiye· 
cek surette muhafaza altına alın
mış ve vapur lstanbu la gelir gel
mez Haydarpa~a haataneıine tes
lim edilmiştir . 

surlu köyüne götürdü ve kapatt ı . 

" lstanbul Adliyeıine tebliğ edil- N . 
miştir. eşrıyat davala:;ı 
.. Bu liıteye nazaran Adliye kü

tuphane memuru lbrahim Suat B. 
130 lira ücretle Dokuzuncu lbti
aas mahkemesi baıki.tipliğine, hu
~uk ~ezunlanndan Avni Bey 130 
lıra ucretl-; Lüleburgaz (htisaa 
mahkemeaı başki.tipliğine tayin 
edilmitlerdir. Hukuk mezunlaron· 
dan Rahime Hanım Sekizinci Be
ıinci hukuk katiplerinden Su~t A
rif, Birinci ceza ki.tiplerinden Sa
lahatıin, Recai Beyler Dokuzun· 
cu, hukuk mezunlarından Kemal 
Fa!ib Sulh ceza mahkemesi kati~ 
lerın~-;n Hamdi, Beyoğlu Sulh ce
za katı!'l~rinden Orhan Refet Bey 
ler sekızınci ihti•a• mahkemeleri 
katipliklerine, Müddei umumilik 
k.alemi ki.tiplerinden Hau.n, ikin
c ı .ce.za mahken1eıi kitiplerinden 
Kam Beyl~r Lüleburgaz ihtisas 
mahkeme"' katipliklerine Altıncı 
hukuk katiplerinden Sa..;i ıtaj
y_er Refik,. Üçüncü hukuk 'katiple 
~ın~en N aun Beyler Diyarıbelı:ir 
ıhtııaa mahkemeai katipliklerine, 
Meslek mektebinden mezun Azmi 
Bey Antalya ihtisaa mabkemeıi
ne, Birinci hukuk katiplerinden 
İhsan Bey Trabzon ihtisas mabke 
mesine, Meslek mektebinden me
zun Gani Bey de Balikesir ihtisaş 
mahkemeaine ki.tip olarak tayin 

Bürhan Cahil Beyin Peyami 
Safa Bey aleyhine açtıiı hakaret 
davaaının rüyetine dün üçüncü 
ceza mahkemesinde devam edil· 
mittir. 

Mahkemede Peyami Safa Bey 
yazıaında hakaretamiz bir tek ke .. 
lime bile bulunmadıiını, biraz 
tiddetli bir hücum demek olan bu 
yazıyı yazmıya kendiaini Bürhan 
Cahil Beyin tahrik ettiğini söyle. 
mit ve meselenin bu yazıları ihti
va eden cazetelerin tetkiki ile an 
laıılacağını söyliyerek gaz.ete1eri 
takdim edeceğini bildirmitlir. 

Mahkeme gazetelerin tetkiki i
çin 24 niıana talik edilmi.tir. 

Firarinin ikinci cürmil 
Tıbbı adliden kaçmıt olan mah 

kumlardan Recep firarını mütea
kıp derdest edildiği zaman kara
kolda polislere hakaret etmif, bı
çak çekerek, hükıimet aleyhinde 
de tefevvühatta bulunmuştu. 

Dün bu cürmünden dolayı de 
üçüncü ceza mahkemeainde mu
hakemeaine başlanılmııtır. 

Dünkü mahkemede baza tahit
ler dinlenmit, diğer tahitlerin cel 
bl için muhakem~ batka güne ta
lik edilmlttir . 

Re&mi meraıim yalnız Cumhu .. 
riyet bayramına münhaaır olduğu 
cihetle 23 nisanda reami kabul 
yapolacak değildir. 

Ziyaret 
Ankara vali muavini Abdülha

lik Bey dün Vali Muhiddin ve mu 
avini Fazlı Beyleri ziyaret etmiş .. 
tir. 

Maliye müstetarı 
Maliye müstetan Ali Rıza Bey 

4ehrimize gelmittir. 

-- -+• •••• · ---- -
M••rifte 

Rasim Ali B. 
Meselesi 

----
Dün divanda görüşül

dü ve 
bir karar verilemedi 

Darülfünun divanı dün saat 
14,5 da emin Muammer Raşit 
Beyin riyasetinde toplanmı,tır. 
Fakültele rden gelen bazı evrak 

"- Terkoaun .atın alınmasına. 
karar verildiğini biliyoruz. Bunun 
haricinde Ankaradan reımi bir 
malıimat almadık. Yeni teaiaat ya 
pılacaiı ve mahiyeti hakkında da 
b~r ~Y bilmedifim için timdilik 
bır feY söyliyemem." 

Ekmek 9 kuruşa 
çıkacakmış 

Son zamanlarda ekmek fiatleri 
nin artması üzerine Belediye de 
bu huıusta tetkikat yapmıflır. Ha 
len ekmek narhı 8 kuru, 1 O para
dır. Bu miktann 9 kuruıa kadar 
yükseleceği tahmin edilmektedir. 

. Belediye ıeçen sene bu aylarda 
kı ekmek fiatlerinin tekrar tetkik 
ehniştir. Geçen tene de yeni mah 
aule kadar fiat dokuz kuru'a ka
dar yükselmfttir. 

Binaenaleyh ıon günlerdeki te
reffü gayritabii addedilmemekto 
dir. 

Darülaceze bütçesi 

Filiıtinde bu sene havaların 
kurak gltznesi bijyilk bir kıthia 
&ebep olmuıtur. t"aaMn öteden be

l •i ihtiyaca ki.fi zahire ve hub~~at 
ıkaramryan Filiıtln ve havaltıın· 

de aon kuraklıktan sonra halk aç
lıkla karşı kartıya kalmışbr. Hal
kın bilha11a ekmek ihtiyacını kar 
lılayabilmek için Flliatln tacirleri 
"'uhtelif membalara ba' vunnak-
1.ıdırlar. Aldığımıa ma16mata na· 
~•ran, bu meyanda J8hrimiz~~k! 
bazı ihracat tacirlerine de Fıhstı· 

fa r. \! ıhill %,Stl 
Sar\.: d. yollan 3.45 
D. ~1uvıh h i d c <;0 .~0 Tuocl 

R ı htım 

s. -
ıs.-

Hadiseden haberdar olan kocam 
Abdullah ile babam mahkemeye 
müracaat etmişler. Fakat izinname
miz olmadığı için ınahkeme davala 
rınr reddetmi,, 

Poliste 1 tetkik edilmiş ve bu meyanda 
r ıp fakültesi müderrislerinden 
Rasim Ali Beyin fakülteden ih 
racı meselesi de görütülmüş
tür. Divan içtimaını müteakıp 
darülfünun emını Muammer 
Raşit Bey bir muharririmize 
şu izahatı vermittir: 

Darüliceze bütçeıi cumartesi 
günü şehir meclisinde müzakere 
edilecektir. Bütçe encümeni tetki
katini bitinniıtir. Darülaceze büt
çesinde 45 bin lira nokaan varidat 
ıöriilmektedir. Masraf bütçeıi o
na göre tanzim edilecektir. 

Kaçak etler 
• 
i 
a 
1 

a 

li 

t 

-

~. buğday ve hububat ihracatı 
to.l>maları için müracaat Taki ol
'lluştur. 

Drahmi 
DrahmUıin aukutu devam et

~ektedir. Diin bonada efektif <>
••ak 20 drahmi 39 kuruttan mua 
llıele ıörmüttör. Düer• buhranı· 
~~il her memlelaetteld teıiratırun 
ır lecelllai olan bu sullutun Yu

~.aıı hükil111etlnlp isabetli tetlıjrle
ı 1 lletlce.t olarak bartaraf eclllebl
""•ii kanaati kuTYetlldlr. 

Sovyet ticaret mümes
Sİlliğinden istenen ceza 

Anadtıl u l ~o. ıo 

111 27,25 

Gumröt ltr b,50 
Sı yd i ıııaht 5,.'l5 
8agdat 6. 
1'. aske riye 5,50 .. ~umessll 22, 

• 
Eıham 

J~ Bankası Q,211 Tcrkn:s 27,SO 

Anadolu. 15.50 Çi.nı en to Ar. K,5-0 

Reji ,.,cıo Oayoa dey. YJ.-

sır. bıyriy• 13,- Şark dcy. 2,b5 

Tramvay 50.- Rılyı ı.~o 

Umumisicorta t l,'l:S Şark ın. ecza 3. -

Romo•ti 24,· Telefon ıs.-

Çek fiatları 

P•rioe 12.ı •: Prat 16.-

Londra 79J ,fü Vlyuı 3,77,65 

NUyork 47 ·"° Mıdrlt 11.Yo 

Mila•o 9,'l1 ,5 Berlio 1,99,5/8 

Hriık.sel J,JC) Varşln·a 4,2.l 

Atiaa J 7 ,7;\ Pe~te 3,78 

Cinevre 2,44-,S 1 8ükr<1 7t ,85 

Sofya t S ,.ıtO Belcrat ! 7,1 0 

Aın lsterdam J, 17,t /8 t Mo:tk ıJva 1 0~7.30 

Nukut (sabf) 

Kurut : Kuruş 

Ben bu Hasanı n yanında böylece 
altı ay kaldım. Yedinci ayda da bil~ 
diğiniz felaket batmta geldi. 

Bana isnat edilen bu cinayet dü
pt düz bir iftiredır. Ve ben bugün 
onun kurbanı vaziyetindeyim. Size 
bu i,in nasıl olduğunu anlatayım : 

Dün İstanbulda iki 
cinayet oldu! 

•••••••• 
Bir manav, Zeki Bey isminde bir 

zatı; bir sarhoş 
ta meyhaneciyi öldürdü ! 

Hadi•e ıünü beni kapatan Haıa
nın yanına Mahmut, Halil ve tah
sildar Rifat iıimlerinde üç misafir 
gelmitti. Bunlar ayri bir yerde ye
diler, içtiler, eğlendiler. Hatanın ka
rısı Dudu ile çocuğu Ali bir müd· 
detten beri Dizanteri ve kuru saneı 
dan haıta idiler. Hasan bunlara bit· 
ilac yapmak için alet Ömerlerden 
su 'değmemiş yüz dirhem kadar Bal Evvelki aktam .. hrimizde biri 1 §Öyle yaparıa, böyle yaparıa oliye 
getirtmişti. Bu Balın içine ek,i li- Balatta, diieri Beyoğlunda Aba- övünmeje baılamıılanhr. Bu il
mon ve döğülmü, kahve karıfl?· noz ıokajında olmak Üaere iki ci- vünme karımnda da Zeki S.y ye 
rak içireceldi. Haıan arkadatlaroyle nayet vuku bulmuıtur. Balatta ya arkadaşlarından birlıi Beıik
eğlendiği bir sırada tutma Cumaa- Mehmet iaminde bir adam Fazıl taıhlara : 
liyi Dudunun yanma ıönderek o iaminde lıir meyhaneci c;nafını - Voyvoo .. demitlerdir. 
Baldan biraz istetti. Dudu Cumaa- öldürınüttür. Bu cinayetin aebebi Zaten .. rhoı olan Betiktathlar 
!iye: aarhoıluktur. Faaıl yakalannıııtır. ı.u iııihzaya ıalia bir küfürle ve 

- Mutat itler meyanında 
Raıim Ali Beyin evrakını da 
tetkike baıladık. Bugünkü ( dün 
kü) gazetelerden bazılarında 
bu meseleye dair çıkan yazılar 
uydurma ve tahminlerden iba. 
rettir. Kat'l vaziyet divanın 
tetkikatı hitamında anlaşılacak 
tır. 

inkılap lisesinde .. 
musamere 

Belediye kaçak etleri takip ve 
müıadereye ıiddetle devam et· 
mektedir. Geçenlerde şayanı hay 
ret olarak Hayriye liaeıinde de 
112 okka kaçak sığar eti bulunmut 
ve müsadere edilmiştir. Bundan 
batka Şiılide Hüseyin ef. de 3 5 
okka kuzu, Yusuf ef. de 5 okka 
koyun, Fatihte Ali ef. de 153 ok
ka manda, Şitlide Mahmut ef. de 
5 okka kuzu, lsmail ef. 5 okka 
kuzu, Kamil ef. 2,5, Mustafa ef. 
de 4,5, Etem ef. de 29,5, Ahmet 
ef. de 4, Yaain ef. de 16,5 okka 
kaçak kuzu eti bulunmuttur. 

Hamal işleri 
Belediye iktıaat müdürlüğü ha

mal itlerine daha iki ay bakamaya 
caktır. İkbsat müdürü hazorla
makta olduğu raporunu henüz ik 
mal etmemitlir. 

Sovyetl..,in Jehrimi•delıô tica
h•t 1tıüme11illl.ti Ticanıt ocla11aa 

ik •tıüz kaydolunmadıtmdan Oda 
a• ~•tliai ücreti laaydly-in oe:Qtile 

k •••ber icra v114Cla1He tahsiline 
... ~•ar vermltti. Bu icra tehir edil· 

1 ~tir. 

tor. Fraısıı 170,S/1 t ~ ilin . Av. 
1 ısterll • 793,50 i ı p<1<1• 
ı dolar ~ ti.- 1 m.ı rk. 

j() liret i'ı!O,- ı ı zolt ı 
t 12, - ı penco 

Y8,-

lb, -
50,-
!14,-
50.-

Abanoı:da vuku bulan cinaye- hayıiyet şiken bir tecavüzle muka 
- Rakı içen adam Balı ne yapa- tin katili 8efiktatlı Manav Sait bele edince iki taraf ara11nda bir 

cakmıı ? . al' iıminde bir adam, maktulü de Ze boiutma baılamıf, bu boiuıma a-
Diye vermek istemedı. Cuma 1 ki Beydir. Zeki Bey yanında diğer raıında Manav Sait bıçaiını çek 

İırar etti: iki arkadatı daha oldutu halde mit ve Zeki Beyi biri karnından 
- Ağam istiyor veracekıinl Abanoz soka~mda b~.r eve ıirmiı diferi boiuından olmak Üzere iki 
Deyince kadınuğız bir çanağm tir. Manav Saıt te Murt!'za iımin- yerinden yaralamı,tır.Zeki B. aldıfı 

ıçine bir parça Bal koyarak ·~~et'- deki arkadaı• ile ayni eve gitmiş yaraların tesiri ile der'ı :ıl ölmüı
di. Az sonra Haıana Balı goturen bulunmuı, evde Manav Saitle ka- tür. Katil ve arkadatı yakalanma§ 
Cumaali Duduya hitaben: dınl•r arasında ve binnetice mak lardır. Vak'aya müddeiumumi mu 

Çocuk haftası 
Hazırhkları 

inkılap liaesi onuncu sınıf 
talebe.i senelik mi.laamereleri
ni önümüzdeki hafta içittde ve
receklerdir, Bu huıuıta azami 
surette çahıılmaktadır. Müaa· ı 
merede F. Nafiz B. in Akın pi. 
yeai temsil edilecektir. Şimdiye 
kadar yapılan provalar muvaf· , . 23 nİılan çocuk haftaaı için 
fakıyetli neticeler vermi,tir. U- ıcap ed.en .bü.tün haz.ırlıklar ik. 
mumi ve son prova bu aktam m~l ._edılmı~tır. 24. nısan pazar 
Tepebaşı tiyatrosunda talebeye gunu ~aksımde bır ~ürbüz ço· 
verilecektir • cuk muaabakası , ve pıyango ter 

esi 

arı 

it 

ali 

pUI 

~e1' 
il af• 

Pe,te sers'si 
d Peıtede 7 ma.y11tıu> 16 ya lı:e· 
0
j• devam etmek iiı<•re •çılaca.lr. 

b ~tı aerıiye mel1tielletiııaizden de 
,;,~• finnalar iftirak edecektir. 

Memlekette 
-

to r. Belçika 
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j(j tor Çek) ı~•.-

:ıo ley k ,-
~>G dinar 74,-

1 <;ernoveç 
ı Aluo 'liS,-
ı Mecl~iye 4.'!,50 
ı Banknot 2,,,-

Ölüme mahkum Ayşe 
iki kişiyi zehirlediği için idama 

· mahküm edilen 

- Abla !ana Hasan dayun sancı tul Zeki Bey ve arkadatları ara.. avinlerinden Sabri Bey vaz'ıyet 
i~in bir il&ç yaptı, al da bunu ye! sında küçük bir münakafa. olmu, etmif, maktulün morca nakline 

Dedi. tur. Bu münakatadan sonra her lüzum göıtermiştir. Sabri Bey tah 
Çekmecede bulunan 

fil müstehasesi Bu eınade ben küçük kard~im iki taraf evden çıkmıtlardır. Çı.. kikatı ikmal etmİf ve maznunları 
Hüseyinin düğün bazo-lıjı ile met· karlarken Manav 5ait kadınlara mevcut olduğu halde evrak• ye-
ğul bulunuyordum Cnmaalinin ge- hitaben: dinci istintak bakimi ne tevdi etmit Fen fakültesi talebesi müder 
ti•diği balı hem kadın yedi, hem de - Bize Betiktaşlı derler, biz tir. çocuğuna yedirdi. yarım saat ıonra rialeri refakatinde yarın tekrar 
çocuk Ali ve bir saat •onra da an- Çekmece civarına giderek tetki 
nesi biı• çok ıztıraplar çekerek sizle- Gayrimübadiller 1 Tasfiye edilen kat yapacaklardır. Geçen gün 
re ömür öldüler. • bulunan fil müatehaaesi mahal 

Bu ölüm hadiıeıi üzerinde Ha- Heyeti Şirketler imdeki hafriyat bilhaua tamik 
san bilhassa cocuiunun ölümüne edilecektir. Geçen gün bulunan 
90iı acıdı ve telat etti. Sonra beni Ankarada noktainazar- Kibrit inhisarı heyeti fosillerin mütebaki kısmı yarın 
tahtın yanına ~ötÜret"ek: larını anlatıyorlar umumiyesi toplandı . Darülfünun müzeıine nakledile 

- Sakın bu meseleyi kimseye aç- cektir • 
ma ·• benim Tutuya bal gönderdi- Gayri mübadiller namına Hali taafiyede bulunan (Tür 
;;m; .öyleme. Ben bu itlen na11la bayramın üçüncü günü Anka- kiye Kibrit inhisarı Türk Ano. 
kurtulurum. Sonra ıenin batın beli ya sirer, karoımam! ra'ya giden mütekait Yanyalı nim Şirketi) hinedarları heye-

Diye tehdit etti. Esat P,. ile Sen•et ve Hamdi ti umumiyesi dün aaat 11 de 
Beylerden mürekkep heyet, ö- toplanmı,tır. İçtimada tufiye 

1~ hilkumete akaetti ve iıte bildi 

Viyana sergisine gön
derilen eserler 

ğiniz gibi ı.u cinayet benim batıma nürnüzdeki hıı.fta içi.,de avdet memurları tarafından tanzim Viyanada Türk au.rı serıiaine 
• L --'-ğ · 'tb'm Kendisine yedi • B bu d k · H t' ls t P 1 · k t' ' · le """nada sevdiii bir adamla ev- s= mı •t• · . Aı.- saroldı. ana hakaret yapıldı. e ece tır. eye ın noe §· O un an ıır e ın vazıyetıne ait müır:emizden ıönderllen eaerler 

k llrııek için bu adamın ...,...,.. ve nedettl>erİ baarettlm· Kocam o1Jaın1ık Hiçbir şeyden haberim yok, Ha- Hz. tarafından kabul edildiği raporla bilançosu ve mürakip iade edilmiş ve müzeler müdilrlü-
_:1•1ıu zebirleyı·p ~·~'--'-le ittibaın dulla hel-di beni anamı Y K kim!el' beni ölüm cezuına mahkum 1 G · "bad"ll ' k k k b 1 ed!' ğü tarafından teoellıim olunmuı· 

kadın neler anlahyor? 

.., ....... ...- ıç· ı'n •-r.ı •• , Ahm. etle birlikte ar· yazı mıttı. ayrımu ı er me raporu o unara a u i.mit "ı •na '. alınan Ay- iuninde bir ka- ... -. etmişler, fakat aaıl asılacak adam h f 1. l ı· t · k t tl•b h tur. "nı d .- --.... ıya ıöndfll'di, Ha<. andır. Temyiz --Lkem-ı' -··ti a i ıne ge en ma unıa a göre, ve şır e ma u atının ta silltı 
~ n ı ama mahkum edllditini ya•· ....,. "... - ·- M ı· V k•l · 'I 'k 1 d't· · k d '"'ttılc. Bir müddet orada kaldım. Annem oha bu kararı bozacak ve ift'6llah heyet, a ıye e a etı ı e de 

1 
ma e ı ıncıye a ar tasfiye Bağdat baytari 

• .ı. • ı·ı-ını'sti. Atrılc Adanaya ı.ocam.. ~" ben kurtulacağım. Allah tan ümidi· temas ederek, müzayedeye çı- muamelatının devamı muvafık 
c "'-nada rkan "Türk sözü" niin l'Y ...,. ' • H yın l"k' · 1 konaresı· ~• ı. • dönecektim, Kiracı use .. mi kesmiyorum. karılan Yunan eın a ının müte görü müJtür. a 
i'i "'d U arriri idam k..,.rımn tebli· ya.- k Küçük kardıotim Hu k 1 k ti;~ en sonra bu kadmla görii,milt· ,.....,.., tuttu: ID hlzme*sİ (Güerek) beni laodın olduğum i- rakim icarları &rfı ı tutul- Baidşt'ta toplanac:ak Baytari 

tip edilecek ve monoloğlar söy
lenecektir • 

Hava müsait olduğu takdir. 
de tayyareden çocuk mevzuu et 
rafında vecizeleri havi kağıtlaı 
atılacaktır. Cumartesi ve paza 
günleri ilk mektepler tatil edı· 
lecek, talebe sınıflarını süsliy 
cekler, toplantılar, müsamerı 
ler tertip edilecektir . 

Himayei Etfal cemiyeti l 

mumi reisi Kırklareli meb'uı 
Fuat 8. dün akşam hususi i,I 
rini tedvir için Kırklareline 
mittir. Fuat B. iki gün sor 
f"hrimize avdet ederek p:ı. 
ııünü Batvekil İımet Pı. nın re 
fakatinde Ruıyaya ııidecektir. 

Fuat B. dün kendiıile görü
,en bir muharririmize demiıtir 
ki: 

"- Rusyada çocuk bakımı 
teıkilih ve yetiıtirilıneıi hak• 
kında tetkikat yapacağım". 

Celile Ha'dımın 
Konseri 

le · ~life hayatını ve cinayeti §ÖY· sEeJ~~ ~:~J;:"!rak alqam ü çin dk~r ağacına çekemiyecelder. mak suretile boı_wlara faiz veri. Kendisi değil, akrabası Konını•İJ>e i§tirak ııtmek iiııere, 
an atıyor: .-fmı la çıktık. O:ııerimde, ı.öyJ. Çün iı suçsuzum. lebileceği noktaı nazarını izah Pendik Bakteriyolojjhaneıi müdli 10 d k be · · G Dünkü nüshamızda 1930 Av- "Şef'k B b d ı B K 1 '- • k 

_::- Daha genç kızdım. Şimdi ölü- u . .1- bin iki yüz lira luymetın e Karar okunur en n hiçbir tey ve müdafaa etmı.ştır. ayri mü· .. . . . ru ı · ayram an evve af- o onya yü,.sek musikı me to ;;;.~ bana isnat enilen Dudunun ko- ;:i'ıJ 
1 

ile be! yliz Un da kağıt pa aolıyamadım. Ölümüme karar veril- badiller cemiyetinde, heyetin · rupa ~.uze1 !lıMk k1 raDl~çe1 sı vke, Yu- dat'a gitmittir. bi mezunlarından Celile Enis Hı 
L •hıaliasan L_ni almak .. iıtedi .. Anam yad Köyden bir buçuk saat dlğini ancak mahkeme reisi bana t bb· ' t muvafık netı' ce ı nan guze ı e ıp ara unun rum yarın saat 16 buçukta Cal 
"" --. "" ra var ı. K 1 1 t lı: .. . d' e•e usa ı ve- h . . ld' - . . s· t . 1 d b. ~• ı L"' bu talebe rıza gosterdıler.Fa- a ıldık, artık ıece ohııut''!· aran- söze an 8 ır en oıren un. . y .. d 74 nisbetinde h şe rımıze ge ıgını yazmıştık. ır motör battı aaaray mera11m ... onun a ır 
d" 

""n on- varmak ı' stemedim. A- lıyrk•· a•kamızdan öfkeli bor erkek - K•zım melin ol, insana saba rırse yuz e e e m Aldig" ımız hah .. h · . ganni konseri verecektir. Cel ·- ~ ' h ··1 ı · d E la · ti ' b' sukuta ug" rıyan bo ere gore şe rımı E-'· Hanım mezun olduır- u K~~ •• ,1 ı . 
• l·ıı"'d hoşuna gilmernİftİ. 336 s.,..e- s-ı· yükseldi, du•duk. ve ta ammu azım ır. vra m te mıye ı ır - z gel .. ll"k k l ' . M 1 Mürefteden bildiriliyor ·. Al 'ı reı'· - -• • ı ~ mize göndereceğiz . noların kıymetlenebileceği · ka. Ael. De~ gl uzekuı d .r.a

1 
ıçesı e ya yüksek musiki mektebinde dı· 

lah e Adanada O sman oğlu Abdu. Bu sesin sahibi Hasan •• yanın· . la tı . . h ed'I kted' ıce ıp ara egı 'onun ak. ıin .. i~eıinde bulunan Karabiğa g-er arkadaşları araS1nda en ziya• 

ti
._• .. feııd iyle nı'•anlandım. l(ısme· · yakl tıl Hasan Dıye an tınıt · naatı ız ar ı me ır . b d . motoru Hora ve Kar b ' '-- - ıı· ı . .. T dalıi üç kişi bıze aı . ar. Bu karardan anamın, babamın ba 1 ra asın an Mel Taha D ip lara· a ıgaya çııı.ar· de muvaffak olmuı ve mua ım .,_ 

hu ,\~le İmiş. Kaçk çtan sonrıı . .ıa .. el tabanca sıkarak kiracnnı ve beri olsa çıldırırlar. Yirmi bir ay- k u'dur Mel T a l ia o· 1 k mak. üzere 9 bin liralık bakkaliye rinin takdirini kazanm•t bir aan'• 
!lu dullah efendiyle evleodım. kuoçı·deşimi korkuttu. Beni. cebren .. at- d be . b . b d . B f t Bey «eldı" 1 ·d . . 

1
P ara U vesaır ticaret eıyasile 1stanbuldan atkarımızdır. Taı:anni edeceği 

· !f't adaU:la yedi sene karı koca ha- • dlrdi Karanhkta kiracı Huse- an rı apıs ane eyım. ayram ua .., 1 r ess a m. ır, eserlerını teşhir için hareket etmiş, Bigadoı önlerinde parçalar içinde muharrir Mehmet 
tlerl •o ... . '!•çırdig- im halde her ne.tense ta" ın · k 1 d başıma kara geldi. Adanada şimdiye h d b ' b mel< ' -~ · yi~ çavuşla kardeşim kor u ann f' kadar hiç bir kadın aulmanuştır. Bu .. .. .. • .. şe rımız e ır sergi açacaktır. üyük bir kay.~ya çarparak parça- , Nurettin B. tarafından türkçeye •feıı!·U':"uz olmadL Beıt Abdull~h kaçmışlardı. Ben artok Ha.~anı? ~ ı- ne İ~lir ki benim başıma geldi? . Gumulcune talı mubadele ko 1 Mel Diplaraku bu maksatla be- ı· lanmış ve motor batm•ştır. !_esad~- terc?me edilen Schum. an, ve Bra• 

~~·~a~n~·-~~i~t~'."L•~b-"~'-i_k_e~n~e_v_v_~_e~~~~"d»~=~~~d~~~· ~m~iı~··~t:ü:m:·~B=u~a:d~a~m~u.~~jm~.·~-~ç~hi"~d~:~ki""~d~·~·~i·~n~·-T~ı~1r~k~i~v,~;~~h~i~·~m~~~y~o;n;u~T~b;·ı~~~m:u:r;a~h:h:a:s:s:ı~F~u:~r~a:b:e:r~İ:n:d:e~6=0~k:a:d:a:~t:b~l~~~t~'J~f:e:nm~~p~k~ o~ndıg«bor hmsdanp~alar~vM~~Ge~ . .. . • r a O ge tr• ınolör, nıotör tayfasını n1uhakkak I san'atkira muvaffakıvetler temcn 
• · • • ' ı ~--• ...... ·- .,.; ,..rl,,.ri::ıo:. 
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Aarm umd.ce! "MiLLiYET" tiı 

21 NiSAN 1932 
tduebuM: Ankara caddeai, 

100 He. 

Telgraf adteli: tat. Milllyet 
Telefon Numaralan: 

Bqmuharrlr ft Müdür 2411& 
Yazı ifleci MUdlirlllill 24319 

İdare ve Matbaa 24110 

ABONE 0CR&TLER1: 
TIJrldT• Jglo Harlg ipın 

Llt. L. K 
3 aylılt 4- s-
e 

" 1 50 14 -

12 
" 14 - 2S -

Gelen evrak ııeri verilmez -
Müddeti JeÇM nllahalar 10 lı:u· 

ruttur. Ouete ft matbaaya ai• 
.şler için müdlriyete müracaat 
edilir. Oeaetemir ilinların mea'u
liyetini kabul etme.. 

BUGÜNKÜ HAYA 
Y eJİlköy a•keri raaat ..-kezin 

den verilen maliunata ııöre bu
gün hava tamuaen bulutlu ve 
yafmurlu olacak; rüzııar ,imal 
istikametlerden kuvvetli olarak e
secektir. 

20-4-32 tarihinde hava taryiki 
752 milimetre ., farla sıcaklık 15 
en ıız ııcaklık 10 aantigrat kay 
dedilmi,tir. 

Alaturka musikiyi 
neden 

kopve etmezler .. 
Allah seli.met verıin, bizim 

Seli.mi İzzetin ti<yatro, roman 
ve edebiyat kıritikliğinden ara. 
sıra musiki tenkidine ayağı ka
yıyor. Bu kayıılar bence çabuk 
müteessir olan Selami İzzetin 
kalem kazalannı teıkil eder. Ne 
tekim galiba geçen ıene idi, Mü 
ni.- Nureddini tenkit ederken 
Maurice Chevalier ile mukaye
se etmiıti .. 

Dünkü Aktamda alaturka a. 
leyhtarlığı kokan ve gene seri 
bir infialin eseri olduğu edaaın 
dan anlaşılan bir yazısı var. 

Seliminin Mıaırda toplanan 
Şark Muıiki kongresi hakkında 
bir F ranaız muharririnden isti§ 
hat eden bir muharrir arkadaıı 
nı hırpalamak için yazdığına 
şüphe etmediğim bu yazısı müs 
bet bir fikri ihtiva etmiyor. Yal 
ruz fU satırlar el ile tutulabilir 
bir kıvamda: 

"Çöllerden ıes toplayan 
Garp musiki.si üstatları, bu ka
dar kör ve İağır mıdırlar ki şu 

izi.."ll Şark musikisi dediğimiz 
alaturkadan tek parmak iatifa
de etmiyorlar. Şu alaturka. 
nı~ telinden bir parçacık olsun 
almyorlar? Arabın ahengi zen 
ciıin nağmesinden de kıymet· 
.a. Bu muhakkak" 

1~te çocuğun iddiası. Ma
deı ki; Garp üstatları kopye 
etıyorlar, o halde kıymeti 
yo. Bu ölçüyü ele aldık mı eli
ınie kıymetli ıey kalmaz .•• 
Biıo göğsümüzü gere gere 
düıaya gösterdiğimiz mima
ri .. !erimizi garp kopye et. 

!arımızı yediğimiz alaturka ye- arasındaki nisbeti bu i§te aklı. RADYO 1932 Nisanın 22 inci cuma günü 
memi,tir ... Şapır 9apır parmak bizim futbol ile dünya futbolü [ J MUZA YEDE İLE SATIŞ 

meklerirnizi garp mutbağı alma mıza bile getirmeyiz.. Ne ise '-------------..J- sabah saat 10 da Şişlide Osmanbey-
mıştır. Almadılar diye bunlan maksadım bunları sayıp dök- de Haliukarııazi caddesinde 206 nu 
turfa mı addedeceğiz?.. Kaldı mek değildir. Asri mevzuu bah Bugünkü Program 
ki; bütün lıpanyo) musikisinde setmek iatediğim §udur: 
Arap musikisinin tesiri olduğu Bir akşam gazetesi Macar 
iddia ediliyor .. Ben Garp musi- takımına karşı yenilen Türk ta 
kisinin en iptidai parçalarını bi kımına Milli forma giydirilme
le bilmez bir adam ike11 bir çok şini tenkit ediyor. Mademki; ye 
parçalarda Şark musikisinden nileceğiz, Milli formayı bari ko 
nağmeler, armoniler olduğunu 1 ruyalım diyor .. 
bilirim, bilenlerden de işittim .. ı Milli formayı korumak de. 
Hiç bir musikişinas kalkıp Su. ınek onu sandıkta saklamak de 
danda, Tomboktoda nağme top ğildir. Takımımızın sırtına Mil 
lamaz... Ve oralardan alınan li formayı giydirmesek te mağ· 
nağmeler musiki san'atinin klıi lup oldugu zaman Türk Milli 
sik çerçeve&İne girmez... An- takımı, Türk futbolü mağlup 

ISTANBUL (1200 m. 5 kilo
vat) - 18 Gramofon, 19,30 Stud
yo muaiki heyeti, 20.30 Selim Sır
rı Bey tarafından konferans, 21 
Nebil o/i lu lımail Hakkı Bey he
yeti, 22 Orkestra. 

BELGRAT (429,8 m.) - 19,45 
Franırzca ders, 20,15 jimnastik, 
21,15 Danimarka radyosu. 

BUDAPRŞTE (550,5 m.) -
19,30 viyolenael konseri, 20,15 
piyano, konaeri, 21, 1 O Kopenhai' 
radyMu, 23,30 çingene muzikası. 

ROMA, (441,2 m.) - 21 gra
mofon, 21,30 müsahabe, 21,45 
konaer. 

1 cak cazbant parçalarına girer... olmuş demektir. Amma forma-
1 Bu parçalar da insanın hissiya. !ar örtüleri üstünde sandıkta du 
tına değil ihtisasatına hitap e- ı·ur .. Sathi düşünüyoruz.. Biı· 
der. Parçadaı mana fil.in değil, gazetenin Milli forma hakkında 20 3VOARdŞOV !'· <,1•1451 m.)f -. 
•h k .. b.. d' 1 • · k" "Ik k b kild , ra yo ıurna , 20, O te rıka, 

B
a eni vde hcum. U§d m erdsın!z ....• ~. ı aygusl~,. u M!e.11" e teza- 21,10 Kopenha!{ radyosu, 23,15 

un ar a a zıya e me enı şe- ımr elmeme ıaır. ı ı takım radyo jurnal, 23,30 dans havala
kil altında hayvani hislerin ka. r.eden yeniliyor, neden forma- n. 

barmasına ya~dım eden şeyler- mızı iyi müdafaa edemiyoruz, 1 yfy ANA (517 2 m.) _ 21 aa-

1 
dir. Bunu tabıi asırlarca üstün- bunu - her yerde müstait oldu- keri muzik..', 22,2S Kopenhağ rad 

, de çalışılmış bir musikiden bu. ğumuzu ileri sürdüğümüz mü- yosu, 23,30 dana havaları. 
lamazsınız. Tomboktolu, Li· talea kabiliyeti ile - tahlil edip ·-----
beryalı zencilerin getirdiği ora tedbirlerini ittihaza önayak ol· ı 
havalarından alırlar ... Biraz süs malıdır. Yoksa on iki fanilayı 
!erler ... Buna musiki diyemeyiz. sakalı şerif gibi saklarsak fut. 
Bunlar havadır. Zenci havaları. holde mağlubiyetimizin tesiri 
Hani Laz havaları, Kürt hava- azalmış olmaz. 

~ uncü Kolordu ı 
illnları 

merolu Fer ah apartımanının 3 nume 
ro)u dairesinde bulunan ve müteber 
bir aileye ait gayet güzel etyalar 
müzayede ıuretile satJlacaktır. Bü
fe, masa ve 6 adet sandaliyeden mü 
rekkep asri miıkemmel yemek oda 
takımı, aynalı, dolap, komodin ve 

tuva1etten ibaret mü:ı.eyyen asri ya

tak oda taknnı, bir kanape ve 2 kol 1 
tukdan mürekkep Amerikan aalon 
takımı, 7 parçadan ibaret diğer mÜ·· 

kemmcl salon takuru perdelerile, ay 
nalı dolaplar, tifonyer, lake !Q.ryola 
lar, Fransız fabrikası mamülatı zarif 
bir markitri bayü, elektrik avize
ler, çini ve demir sobalar, portman
to, gümüş takımları, 59 parçadan i
baret tabak takımı, sedefli tabure
ler, tonet poker masası kolon port
manto, kristal taknnları, vazolar,di
var tabakları ve drvar saab, yağhbo 
ya tablolar tonet aandaliyeler, Ruı 
samaveri, etajer, Kübik ıiaara ma .. 
sası Havagazı fırını, apartımamn 

cedit muıambalan, mükemmel sa
lon gramofonu 31 plaklarile vesair 
lüzumlu eıyalar, "Lübiç"' marka ne- 1 
fiı bir Alman piyanosu Acem ve 
Anadolu haltları ve ıeccadeleri.Pey 

sürenlerden 100 de 25 teminat alı .. 

Bu akşam AS R 1 S 1 N EM AD~ 
S 1 D NE y· C HAP L 1 N 

En büyük kahkaha muvaffakiyeti 

OH; NE HEMŞİRE 
(OH! QUELLE NURSEi) ıon filminde. 

Perde aralannda: Z E N G t N V A R Y E T E NUMARALARI 

... - MAJ1K ' te ...... 
TALEBl UMUMi ÜZERiNE 

Buııün aaat 2,30 matinesinden i
tibaren mevsimin en büyük mu

vaffakiyetlerinden 2 film: 
GEORGE ALEXANDER 

CHARLOITE SUSA 
ve güzel W ARNER FUTTE

RER'in temsili 

1ZD1V AÇ LİMİTED 
ŞiRKETi 

(Mariage Limited) 
şen operet ıüperfilmi ile 

BlLLIE DOVE ve 
EDMONDE LOWE tarafından 

BEYOCLU 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

(Rafit Rıza Tiyatroıu) 

Paaar 24 niaan, alqam 21,30 da 

Mile ELENA HALKUSl 
iıtlrikile 

Yunan edibi Spiroı Melas'ın 
BiR GECE VE BiR HAYAT 

Piyeı 3 perde 
(GİJe timdiden açıktır) . 

ları, Arnavut havaları gibi .. Be\ 
ki günün birinde onlar da moda 
olur .. 

FELEK 
Ordu ihtiyacı için aleni mü- nır. 

nakasa ile iki kalem Serom alı. 
nacaktır. 1 halesi 27 Nisan 932 

B~l ltl MEtEK 
(L' Ange Peint) 

fi 1 mi. 

Süreyya Tiyatrosu 
Ertuğrul Sadettin ve arkadatlan 
22 Niaan cuma ııür.ü ıık,amı Kad 

köy Süreyya salonunda HANIM 
LAR TERZİHANESi vodvil 3 per· 

de. Nakili: Mahmut Yesari Bey. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

Eğer bizim Türklerden mü
rekkep caz takımları da orııı
nal kılıklaı-la Avrupaya ve Ame 
rikaya dökülseler, bizim de ha. 
Vi\larımız moda olabilir. Bun- : 
dan asıl musikiye ne bir şeref, 
ne de bir nakise gelir .. 

Konser 
Ko::ıservatuv"'r ta!eb2ai-

nin üçüncü konseri 
lıtanbul h:onscrvatuvarı taJebe

ıi 22 i&a!l 932 cuma günü saat 
17 de Tepeba,ı kıtlık tiyatrosun
da 3 Üncü konser1crini verecekler
dir. Uzun zanıtın.dan beri ihzaratı 
ile meşgul olunan bu konserin mu 
vaffakiyet azanacaffı tahmin e-
dilmcktedir. 

çarşamba günü saat 16 da icra Beyoğlunda Galatasarayda Dairei 
edilecektir. Taliplerin muayyen mahsuoasında ifayı vazife eden Is. 
vakitte komisyonda bulunmala- tanbul ikinci ic.ra memurluğundan: 
n ve şartnamesini almak iste- · Tamamına (250) iki yüz elli lira 
yenlerin her gün komisyona mü kıymet taktir edilen Kurtuluıta Sa
racaatları. (185) (1376) 1 ka sokagında atik 2, 4, 6, cedit 10, 

* * * . 59, 61 63, 65, numaralarla murak-

Sorarım Selamiye ... Çiftetel
li cıılındığı zaman hoşuna gidi. 
yor mu? •. İçinden göbek atmak 
hissi geliyor mu? .. İşte bu bir 
havadır. Hissiyata değil, ihti
sasata hitap eder. Tesiri daha 
ziyade etimizedir, sinirlerimize 
ıleğil... Avrupamn et için aldığı 
parçaları önümüze alıp: "Zenci 
!erden a§ağı musikimiz var" de 
mck haksız olur .. Fakat işin da 
ha haksız tarafı bu mevzuun 
bPnimle, Selami arasında müna 
lcaşa edilmesidir?.. Alaturka 
musikinin en zayıf tarafı nağ. 
meleri değil, müntesiplerinin 
ataletidir. Neden bu Mısır kon 
gresi hakkında konferanslar ve 
rilmedi, neden makaleler yazıl
madı ve neden orada goruşu
len şeyler anlatılmadı?. 

Milli forma meselesi 

fzdivaç 

Birinci fırka ile Anadolu ci. 
helinde ve K. O. kuruluşu dahi· 
linde bulunan kıt'at ve müesse· 

1 

sal için 150 bin kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 7-5-932 cumar-

Milli saraylar müdürü Sezai l tesi günü saat 15 te komisyonu 
Beyin kerimesi Beceste Ha- muzda yapılacaktır. Taliplerin 
nımla terbiyeci ve Amerika se- şartnamesini almak üzere her 
fareti türkçe sekreteri Hilmi gün ve münakasaya i§tirak ede 

M l'k B · 1 · · ceklerin teminat ve teklifname a ı eyın ev enme merasımı I .1 . • 
· · d" t .. t B - erı e vaktı muayyende komıa-

resmıyesı un saa uç e eyog- .. 1 
1 "k" h 1 • d 1 1 yonumuza muracaat arı. u nı a memur ugun a yapı • 
mıştır. Tarafeyne saadetler te· ı (193) (1441) 
menni ederiz. ~ * * 

Çatalca müstahkem mevki 

Türkiye Jş bankasından kıt'at için 1(50,000) kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 

Milli Bayram münaşebetile 23 
Nisan 932 cumartesi günü latan
bul ve Beyoğlu gubemiz kapalı 
bulunacaktır. 

konmuştur. ihalesi 7-5-392 cu
martesi 'gÜll'ıi saat 14-30 da ko
misyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve münakasaya iş 

Bayramın ikinci günü bizim Yeni ne•riyat tirak edeceklerin teminat ve 
Milli futbol takımile Macar Y 
Milli (B) takımı arasında bir teklifnamelerile vakti muayyen 

ld Havacııık ve Spor de komisyonumuza müracaatla 
müsabaka o u ve bizimkiler (192) (1440) 
1 • 2 yenildiler... Her futbol Havacılık ve Spor mecmuasının rr. * * * 
maçı akabinde içimizden 69 uncu sayısı çıkmıştır. Çok mü- K. O. merkez kıt'atı ve mü-

- Eyvah gene mı'? tenevv·ı mtinden·cab vardır. Tav-. ·· essesatı için 223,000 kilo sıg-ır 
Diye gelen teessüf sayhası- ıiye ederiz. 

-------------- eti kapalı zarfla münakasaya nın artık kıymeti kalmadı .. Çün konmu•tur. ihalesi 7-5-932 cu-
ku .. go'"ru'"lu"yor kı"· futbold t Bryog"la Kaı;aşı Delterdarlıg"ın- • 

' e e- martesi saat 15-30 da komisyo 
deımi ediyoruz, yahut başkala. dan: Önıer Avni mahallesinin Hıı 

kk. d" b" d B · • k d G . numuzda yapılacaktır. Talıple. r: tera ı e ıyor, ız uruyo· cı eıır aga •o agm a ve azı . . . I k .. 

kam maa dükkan hane ve arsanın 
( 120) yüz yirmi hiıse itibarile (50) 
elli hi11enin birinci açık arttmnaıı 

18-5-932 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dai
rede icra kılınacaktır. Arttırmaya it 
tirak için mezkiir gayrı menkiıhin 

kıymeti muhammineıinin yüzde o
nu niıbetinde teminat akçesi veril
mek lazımdır. Hakları tapu sicilliği
le sabit olmayan ipotekli alacaklı

larla diğer alakadarların irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklanru ve hu
susile faiz ve maırafa dair olan id
dialarını ilan tarihinden itibaren 
(20) yirmi gün içinde evrakı müı
bitelerile birlikte daireye bildirmele
ri lilzımdır. Akıi hrıld• hakları tapu 
ıicilliği sabıt olmayanlar aatıı bede
linin paylaşmasından harıç kalırlar. 
Müterakim vergi ile belediye rüıüm
ları ve vakıf icaresi müşteriye aittir. 

Daha fazla malumat almak iıteyen
lerin 930-4041 dosya numarasile ev 
rakına müracaatla mahalli mczkU

run evsaf ve meıahasını havi taktiri 
kıymet raporunu ve 25-4-932 tari
hinden itibaren daire divanhanesin
de asılı bulundurulacak olan arttır-
ına §8.rtnamesini görüp 

cekleri ilan olunur . 
anlaya bile-

Fatih sulh icrasından: Celal ve 
Hayrettin Beylerin şayıan mut.asru-· 
rıf oldukları Saraçhane civarında 

Haydar hane mahallesinde horhor 
caddesinde 125 No. lu dört oda bir 

MUZA YEDE İLE SATIŞ 
1932 Nisanın 22 inci cuma günü 

sabah ıaat 10 da Şişlide Osmanbey
de Nargileciyan eczanesi yanında 

diğer Bekçi namile tanınmış Şafak 

sokağında FOSKOLO apartHDaıun 
5 İnci dairesine nakloJunan ve mü
teber bir aileye ait gayet kıymettar 
ve nadide etyalar müzayede suretile 
aatılacaktrr. Akaju ağacından mo
dern Haylayf modelli yemek oda ta
kımr, pomye usulü salon takımı, me 

tin ve maroken yazıhane takımı, İn
giliz ( Maple) fabrika11 mamulatı a
kaju yazıhane ve kütüphane; kadife 
ufak bir salon, akaju. yatak oda ta
kımı, portatif tuvalet rnasaıı, bronz 
heykel el'. marketri oyun maaau na
dide tablolar, Acem mozayik kutu
lar, Çin ve Japon vazoları, Tebriz 
ve Şiraz halıları, avizeler, çay ma

ıalan, portmanto maden çay taknn
ları, kolonlar, ıezlong, Onika masa
lar, sedefli tabureler, oymalı -ıe 
büfe, yaldızlı fantezi sandaliyeler ve 
sair lüzumlu eşyalar, akaju üzerine 
limon ağacından 13 parçadan mü
rekkep gayet müzeyyen yatak oda 
takımı, nadide markiteri bahü maa 
ayna. Boisaelot markalı piyano. Pey 
sürenlerden 100 de 25 teminat ah-
nır. 

• 1 drokarbon mürekkebatı istihaa 
line mah&us ameliyat ve alettcL:i İs· 
lahat" hakkında 1 ktı at Vekaleti Ce 
lilesi Sanayi Umum Mudurliiğünden 
istihsal edilmiş olan 20 Nisan 1926 
tarih ve 456 numaralı ihtira beratı 
üzerindeki hukuk bu kcı-e rntılık 

veyahut icara verileceğinden talip o 
!anların latanbulda BahçekapıdaTaş 
Hanında 43-48 numaralarda kain 
vekili H. W. lSTOK Efendiye mü· 
racaat etmeleri ili.n olunur. 

---------·-----
Sultanahmet beıinci ıulh hukuk 

hikimliğinden: Terekeıine mahke
memizce vaziyet edilen Mustafa e

fendi ve ıeriki Osman ef. ye ait zın 
dan kapısında cerezciler aokagında 
9 No dükkBnda mevcut kuru ycmit 
emtaa11 toptan olarak 25-4-932 ta
rihine müaadif pazartesi ırünü saat 
13,30 da aatılma11 kararırir olmuı 

bulunmakla talip olanların mezkür 
gün ve saatte eıyanın bulunduğu 

mahalle ırelmeleri lüzumu ilan olu· 
bUr. 

ZA YI: Oldımobil marka otomobili· 
min2688 numerolu arka pliikası zayi 
olnıuıtur. Y eniıi alınacağından bük 
mü yoktur. Mukaddes. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Krk kilo balya ipi, yirmi kilo kınnap ve on kutu ambalaj bo
yası ve altı adet fırça ve elli kilo çivi 24-4-932 pazar günü saat 
on birden on ikiye kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
mezkur günde muayyen saate kadar komisyonumuza müraca· 
atları. (1535) 

ruz ... Bizim her maç arefesinde Osman Paşa mektebi altındaki em rın şartnamesını a ma . u~ere 
hasmımızı yeneceğimizi umma. laki Milliyeden 4 No. lı bodrum i-1 her gün ".e <tlÜn.aka~aya ıştıra_k 
mız kendi kıymetimizie hasım- çin senevı 60 lirn muhnmmcn icar edeceHerı::ı lemınat ve teklıf 

ile bir ıene idn aleni olarak :!O mektuplanle ·aktı muayyende 
larımızın kıymetini li.yikile bil- • 1 gün müdd tle müzayedeye ~aze- kom"syonumuza müracaat arı. 

Kuyu bir mutbıık bir hela ve bir ça- '~~!!i!~ii$~!i~~i5!liS~~~~~~E~~~~t tı arasını havi bir bap ahşap hane 1 

ILememizden ve bu işleri akıl dilmi,tir. Talip olanlann 27-4-932 (194) 0442) 
yerine his ile ölçmemizdendir.. çartamba günü saat onda Beyoğ
Hala takımlarımızı ve onları lu kazası Defterdarlığına müraca 
teşkil eden oyunculan bir yıldız atları ilan olu>ıur. 
değil, birer güneş diye görmek ~- - - -- ---~--"--
boş ve manasızdır. Senelerden ZA YI: Galata ithalat Gümrüğün
beri her maçta gördüğümüz den 8821 beyanname numerolu ve 
kusurlarımızı düzeltecek bir 1-9-931 tarihli 82 nu:norolu mah
tek adım almamışızdır. Her ıup makpuzunu zayi ettiğimden ve 
maçta kabahati bir kaç oyuncu j yeniıini alacağımdan eskiıinin hük
ile takımı yapana atfederiz de mü yoktur. lhsaniye Anbarı. 

Satılık Kelepir 
bir Tenezzüh Motörü 
Sekiz ki,ilik pek az kullanılmış 9 

mil sür'atinde hiT' tenezzüh motörli 
ehven fiatla ac~le •ı.tıhktır. Fazla 
malumat almak isteyenlerin Galata. 
da Agopyan hanında 12 numarada 
Enver Beye müracaatlan. 

izalci şuyu zİtdnindc birinci arttır
ması netİce<inde 500 liraya kadar 
çıkmış isede muhammen kıymeti bul 
madığından ihale İcra edilemiyerek 
ikinci arttırmaya birakılmıştır. Art
tırma 12 mayis 932 perşembe aaat 
on altıda icra edileceğinden talip o
lanların kıymeti muhammene .olan 
1750 liranın yüzde onu niıbetinde 
(>ey akçesi ile icra memurine müra
caat etmeleri iliın olunur. 

Yangın Hayat Kaza Otomobil 

.A:N.A. C>L~ 
SİGORTA ŞİRKET! 

Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf; 
1ır.tiyaz 

lliyet'in Edebi Romanı: 73 ·- Bu kısmı da yazdınız mı? nu kabul etmemit ve onu bir Genç bir adam. 
Katil cevap verdi: roman .. diye tavsif etmiştik. Evli. 

bütün iradesini kaybeder!. tadır!. 
Ruhi yepyeni bir hüviyettir! Naran unutmuştur. 

k· 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem iZZET 

- Biliyorum., - Müdafaan bitti mi?. 
Der ııibi katlarını çattı, maz 1 Maznun o zaman silkindi, 

nuna vakur bir sesle hitap etti: dik dik hakimlere, aalondakile 
- Hatıralarınız burada bit. re, etrafına bakındı. Yerinden 

't\• Fakat, cinayet ve cürmü taa kalktı: 
.ı eden bir tarafı yok. - Hayır ••. 

Ve .. sordu: Diye acı acı bağırdı. Sesi 
- Müdafaamz bu kadar mı? titriyordu. Kendiıi titriyordu, 
k'atil dalgın ve tamamile elleri titriyordu. 

*' h ~sinden geçmiş bir halde - Daha var! .. 
1 aı;n yüzüne bakıyordu. Sor Dedi. Ve .. ilave etti: 

gul:evap vermedi. Reis tek- - Onu öldürüşüm var!. 
rar · V h 1 h 1 ': e.. ız a, eyecan a, boğa. 

~ıih 'Wlüdafaanız bu kadar mı? zı yırtan, parçalayan bir sesle 
Yine cevap yoktu. Katil u- devam etti: , 

zun uzun bakıyordu. Jandarma - İşte cinayet bundan son-
arkasındıın dürttü: ra oldu. Onu dişlerimle parça 

- Hist, sana söylüyor .. Din parça ben ettim. Ben didikle-
lcsene!. dim. Ben kanını içtim! Katil be 

Dedi. Ve hakim daha tok, mm. Anlatacağım, heoşini söy . . ' 

- Hapisanede yazayım .. de Müekkileme, Naran Hanrme- Karısı Neırin, çocuğu Er-
dim. Çalıttrm. Fakat, yazama- fendiye; bu kibar, yüksek; asil gin!. 
dım. Sonunu getiremedim. O- tahıiyete hürmetsizlik ediliyor. Nenin yeni bir çocuğa gebe. 
nu ben anlatacağım. Naııl ve.. Bir katili kurtarmak hiç olmaz Ruhi hayatı;.. görebilen; 
niçin öldürdüm?. Bunu kendim sa cezasını azaltmak için uydu dalgın, kanak.. Dediği kızları 
söyleyeceğim!. rulmu!, yazdırılmış şeyler. Bu seçebilen, ciorısiyet meseleleri Ü 

Reiı: noktada ısrar ediyoruz.. zerinde içtimai hüküm ve ka· 
- Batlayınızı. Reis avukatı daha fazla söy naatler yürütebilen birisi!. 
Dedi. Kar§ı taraf avukatı he !etmedi. Sözünü kesti: Naran'la karşılaşıyor! 

men söz istedi. Ve .• hakimin: - Sıranız gelince söylersi- Ona göre ilk önce Naran da 
- Evet.. nız: bir kanak kızdır. Dalgın kızla-

Veya: Ve .. katile döndü: rın hüviyet ve ifadesi tamamile 
- Hayır.. - Söyleyiniz.. onda da vardır. 
Demesini beklemeden söyle Muhakeme salonunu doldu. Naran bir bakışta çeken, bü. 

meğe başladı: ran dinleyici kalabalığının he- yüleyen, bağlayan, sürüyen, ııü 
- Reis beyefendi.. Hadise yecam son haddine varmıştı. 1 

zel; çok güzel bir kızdır!. Se-
tamamile anlaşılmıştır!. 1 Bütün dinleyiciler merak için- sindeki ahenk çıldırtır; bakışla 

Ve .. devam ediyordu: deydiler. Sıra asıl cinayete, o. n delirtir, güzelliği esir eder! 
- Artık anlatılacak, söyle-! nun anlatılmasına, ruh noktası Ruhi Naran'a çarçabuk, bir 

necek bir şey yok. Çamur Ruhi na, can noktasına gelmi§tİ. Her den atık olmuştur. Onun delisi 
Naran'ı uzun senelerden sonra kes, kendi kafasının içinde: dir! 
tekrar görüyor, tanıyor, ruhi 1 - Niçin öldürdü?. Aşk onda cinnet olur!. 
ve hissi bir tasmim ile onu öl- Sualinin cevabını arıyordu. iradesi, hüviyeti, düşünüşü, 
dürüyor.. 1 Hatıraların birer birer okunu- aklı, uıuhakenıe ve mantıkı u-

Katil .. bunu iddia ve bize ka ' şu bile bu noktaları aydınlata- zun aylar bu aşk cinnet ve nö. 
bul ettirmek istiyor. Yalan .. Ha mamıştı. Bu saniyeye kadar öğ betleri içinde hercümerç olur. 
karet .. İftira .. Zaten biz oku- · renilenler açıktı: Genç adam dü~tüğü 

Ruhi hastadır:. Ruhi hastalığı arlan, tut. 
Ruhi bütün varlığını kendi· kunluğu kökleten, iradesi bü-

ıini esir verdiği atka kaptırmıt tün bütün yok olan bir aşk haa 
bir bedmeattir !. tasıdrr !. 

Karıamdan aynlmııtır. Dördüncü bir hayat safha· 
Çocuğunu unutmuıtur!. 11 Ruhiyi kendisini kurtarama-
Naran'm koynundadır! dığı bu aık haatalığı ve cinneti, 
Naran ele avuca sığmayan, yüzünden sonu bellisiz bir ha• 

hüviyetini tamamile ifade et- yat uçurumunun kenarına sü· 
meyen, kendi içinde yaşayan rükler!. 
bir kızdır. Ruhi onu kavrayama Beşinci, altıncı, yedindi ha
mı§lrr; bütün tahlilleri yanlıt- yat safhalarında Ruhi tamami
tır. O, tam bir dalgın kız da de le değişik bir hüviyetin ifade•; 
ğildir !. Bambatkadır, Ruhinin dir !. 
tanıyamadığı, tahlil edemediği, Serseri olmuştur.! 
hakim olamadığı bir ruh ve ben Sefildir!. 
liktir. I Hastalığı cinnetle karı,ınış-

Ruhi azlolur! trr !. 

Töhmet casuslara devlet sır 1 Rakı yerine İspirto- içer!. 
rını vermektir!. Esrar çeker!. 

Mevkuf kalır.! Sekizinci, dokuzuncu hayat 
Naran'dan şüphe eder.. safhalarında Ruhi, eski Ruhi 
Şüphesi sevgisine mağlup o- her şeysile ölmüştür. Bodrum• 

lur!. !arda, serseriler arasında, eh• 
Ruhide üçüncü bir hayal saf var diplerinde yaşayan; bedeni 

hası başlar.. ni siirüyen bir ayyaş, erse.; 
Naran onu teri. ,tmiştir. esrarl<E-ş, diLnti v rd•r! 
Na an b· ·. !:_!.. ı .le yasam:ıl, (De· arr t<ır 

k 
t 
k 
• 
b 
d 

s 

1 

t 



.. 
• 
n 

6 
tı 

o 

at 
ın 

U· 

ı n 

a 
lf 
a-

t 

Uf 
ur 
gu 
U• 

j)j. 

yi 
iik 

a t 
rin 
ca· 
5) 

tut. 
bü· 
has 

ha· 
a· 
eti. 
ha· 
SÜ· 

ha
mi· 
e•• 

iŞ• 

y at 
uhi 

d • 
ae i 

MlLLIYET PERŞEMBE 21 NiSAN 1932 ) 

Avukat 
M. ZlY AETTlN Bey 

Kasalan boşaltan ve mücevher
leri çalan çete tutuldu 

Hariciye vekili 
Geldi, gitti 

[Başı 1 inci sahifede] 
heyeti wnumiyeıinde,reiı Türkiye 
nin de Cemi:reti Akvama dahil ol· 
duğunu ıörm.ek arzuaunu izhar e
decek ve bunun Üzerine hük\ime 
timiz Cemiyeti Akvama girmek i· 
çin bir talepname verecektir. Bu 
talepname Cemiyeti Akvam heye· 
ti uınumiyeıinin eyl:JI içtimamda 
müzakere ve kabul edilmeıi muh 
temeldir. Türkiyenin Cemiyeti 
Akvam'da vaziyeti ne olacağı h,,. 
nüz malılm değildir. 1926 senesi
ne kadar Cemiyeti Akvam'da bi
ri daimi, diğeri de üç ıenelik mün 
tahap olmak üzere iki nevi azalık 
vardı. 1926 seneıinden ıonra Al· 
manya'nın da Cemiyete dahil ol· 
maıı için üç. intihap devresine ta· 
mil olma k ve dokuz aene imtidat 
etmek Üzere nim daimi bir nevi 
azalık daha ihlas edilmiştir. 

Milli takım lzmir oyuncularile 
takviye edildi 

[Başı 1 İnci sahİiedt] 
maçlannda antrenörün vesaya. 
aını bilhassa tatbik ederek bü. 
yük bir muvaffakıyet kazan· 
mışlardır. En z~yade Altınor
du maçında bu mavaffakıyet 
mütebariz bir hal almış ve Sa. 
it bu münasebetle tek başma 
üç gol atmıştır. Bu itibarla Sait 
ve ihsanın Milli takıma iltihak 
ettirilmeleri pek yerinde olmuş 
tur. Diğer taraftan bazı gazete 
ler pazar gün kü oyunu vesile 
ittihaz edere k W s is temine hii· 
cum etmektedirler. Bu hususta 
aalihiyettarların fikirlerini al· 
dık. Onlar da bizim daima bu 
sütunlarda müdafaa ettiğimiz 

kararın derhal iptalini iıtemitıir. Bu 
cemiyet Alman atletizm cemiyetinin 
Nunni aleyhindeki ithamlarının ni
zami bir taahhüdü istilzam etmeyen 
dolatık ve bilvaaıta iıtihbarata müs 
tenit olduiunu iddia etmiıtir. 

Yazıhanesini Papazo "' lu Hanın

dan Bahçekapı'da T91 Hana 
naklelınittir. 

r Dr. Çiprut ' 

1 
ClL T, SAÇ vd 

haatalıkla~O.!fı~:~! Beyoğlu , 
vapuru 21 nisan 

[Baıı birinci sahifedeı 
kaıaaını soyanlan 9fattınnakta 
ken Mesadet han.raci& . Bel.edly;• 
tahıili c:eaa ıubeainde ıklncı bır 
kasa hır11zhfı oldu. Hıraızlar bu 
ıeferki kasada ancak ~il lira !'ara 
bulabildiler. Yekdifarınl ta~P ~
den bu vak'alar zabıtayı buıbu· 
tün teyakkuaa aevketmiıtir. 

Nihayet bundan bir hafta.evvel 
Beyoğlunda Tiyatro sokagmda 
Mezeci Nikolaıun dükkanından 
yapılan 800 liralık ılrkat, nazan 
dikkatı bir kat daha celp etti. Hır 
arzlar, Mezeci Nikolanın dükkanı 
na bititiiindeki apartrmanın bod 

' · · l ve rum penceresinden gırmıt er 
en küçük bir iz bile bı_ra.kı:na~an 
çekilip gitmitlerdi. Polıı ıkıncı fU• 

he ikinci kıamı memurları kaaaYI 
· d"'kk" dan aoyanlarla me:1ecı u ~n .. 

800 lira para çalanların bırıbır~ne 
d • aore yabancı kimaeler olma ıgını • 

rek takibata bir kat daha ehem· 
rniyet vermiıtir. T k . 

Bu eanada Galata ve a aım 
taraflarında Macar t~baaarndan 
G ·· F · :.-:nde bır f&hsın, roner en ._.... . 
b d 1 ı eyhanelere gı· 
arlar a, ça gı ı m d k'" kütük 

rip çıkarak aokaklar a or . . 
• n dikkatı ıarhot dolaıtıııı naz•.. . .. 

celp et.mittir· Bunun u .. zerıne Gro
ner Ferinin girip çıktıgı yerler la· 
raaıut albna alınmıt ve merku
mun deyamlı münaıebette bulun· 
duğu Pirina, Çopur Feranı, Konao 
l<.arol, Ağuıton ve Şandur ~·~le· 
rinde bet arkadaşının kendılenne 
hiuettirmekıizin takiplerine bat· 
lanmııtrr. Zabıta altı k~ hırı!aı 
nı böyle bir müddet takıp ettik· 
ten sonra nihayet bunlan derdest 
etmeğe karar vemı.ittir. Kaaa hır
.&ızları yakalandıkları zaman alı
nan tertibat sayesinde hiç biri di· 
ğer arkadatlannm derdeat edil
diklerinden haber<lar değlllerdi. 
Kaaa hıraız tarı, evveli her teYİ in
kar etmiılerdir. Bilha... Pirina, 
emsalaiz bir mukavemet göatere
rek hiç bir ıeyden haberi yokmuı 
gibi dananmıştrr. 

Zabıta memurları, bunun üze· 
rine, bafka bir çareye bat vurınuf 
ve şebekenin reiai olan Crönere 
bir kô.ğıda Macarca: . 

- Ben her ıeyi söyledim .. Sııı: 
de olduğu ıılbi anlatın! meal~de 
bir aatır yazı yazdırarak dıger 
tnaznunlara söatermitlerdir. Ka
ıa hıraızlan Crönerin el yazıımı 
törünce apıııp kalmış ve olanı 
biteni itirafa mecbur olmuşlar~r. 

Hıraızlar itirafların~•. Mal!Y!' 
ta.hsil ıubeıine naaıl ıııttıldenru, 
lı:aıayı n,..ıl soyduklarını anlat· 
"1ıtlardır. . iiın 

Hıraızlar tahsil ıubeaına, c : 
le kapıaınd;... değil, bititlfindekı 
.. ki ebnire ambarının cümle ~P1: 
•ından girmlı ve duvard~n. ıçerı 
•tlamıtlardır. Hırıızlann ıtırafla· 
•ı bu kadarla kalmamı§. bund~n 
8 ay evvel, Eminönünde, Al!!!• 
hanmda, ikinci katta, kereste tuc• 

Seville'de bir suikast 
1 

SEVİLLE, 20 (A.A.) -
Dahiliye nazırı M . Gaserez Qu
ıtoza ve Sevil'in ıivil valiıİı M. 
Sol Vadüülkebir üzerinde bir ge 
ıinti yapmak için vapura bin
ıneğe hazırlandıkları sırada, h· 
l>anyol ecnebi lejiyonu firarile· 
tinden F ernando Ginıeno iıiın· 
li bir şahıs elinde bir çekiç ol· 
duğu halde nazırla valinin ve 
diger zevatın teşkil ettikleri 
ıı-rupa taarruz etmittir. Raıt 
geldiğini vuran tahsı meçhulün 
bir darbesi neticesinde vali M. 
Sol omuzundan yaralanmıthr· 
Deı·bal tevkif edilen Gimeno 

tııakıadının dahiliye nazırına 

~Ul'mak olduğunu söylemittir. 

Sırbistanda zelzele 
BELGRAT, 20 (A.A.) -

Dün aaat üçü çeyrek geçe Ko· 

Ça.nik, Koıva, Metreviçe, UdYe 

Dııntakumda tiddetli bir zelze. 

le lı.iuedilmiıtir. Hasar vuku 

bulmuş olduğuna dair hiç bir 

haber yoktur. 

Atinada tayyare kazası 

AT1NA, 20 (A.A.) - Bir 

aıkeri tayyare Tatoi tayyare 

tlıeydanında düşerek parçalan· 

Dııt ve iki telef olmuıtur • 

Sadakat yemini 
meselesi 

DUBLlN 20 A A- Krala ıe-d • • . . • 
k ~kat yemininin ilgaaı hakkındaki 
•n~n layihaar bugn p:ırliiınento".a 

levdı edilecektir. Fakat müzakerenın 
"n ehemmiyetli kı.mmın gelecek 
ç..,.famba günü ba1lanuısı muhte· 
"'eldir. 

Rcichstag'ın içtimaa 
daveti 

. 'i 

carı Aaak zade İzzet Beyin yazı· 
hanesine girdiklerini, kasayı may 
muncukla yoldadıklanru, fakat 
zaten açık olan kasanın içinde bir 
anahtardan batka bir ıey bulama 
dıklarmı söylemitlerdir. 

Cröner Feri çetesi, ceçen ıene 
Sirkeci iıtaıyonunun kiteıini de 
soymak istemifler ve bu maksatla 
1rünlerce tetkikat yapmıf, garı_n 
kapanma saatini, me~ur1.~r~~ ııt· 
tikleri, elektriklerin son~uiü za: 
manları teabit etmi9ler<lır: Ve nı· 
hayet bir ak.-ın, .A?n ~enıo ~are
ketinden aonra baranca mevkı yol
cu intizar salonunda saklanmış, 
kitenin kapısını açmıf, ka~ayı kır
mıı, içinde b_uluna_n 900 !ıra para 
yı ıirkat etmıJlerdır. Kasa hırarzla 
rınm bundan maada Seyriıefain, 
Adliye icra daireıi, Belediye, ~a· 
salarile, Demir tüccarı Ovakını
yan Ef. nin kaıalarını da soymak 
için tetkikat yaptıkları, projeler 
hazırladıklan, Seyriıefainde gece 
bekçisinin kontrol aaatile kaç da· 
kikada devrini yaptığını teabit et· 
tikleri, derdeatleri Üzerine bu sir
katları yapmağa vakit bulamadık 
ları anlatılmııtır. 

Gröner Ferinin bir arkadaşı 
daha vardır. Papuf Jozef iıminde 
olan bu adam, yalnız bir mücev· 
her airkatinde kan hıraızile bir· 
likte hareket etmiş ve Venedik 
.okağrnda 31 No da Nasır P9. a; 
partımanmda oturan Madam Sı
nahayın eJY• ve müce-vberatını 
beraberce atınnıtlardır. . 

Papuf Jozefin, geçenlerde bır 
sirkat yapar. yaralanarak ha• 
t d ölen Arnavut Bebçetle bir 
ane e d .. h 1 çal 

likte Beylerbeyin en uç a 1 
• 

dığı da anlatılmıf '!" halıl~r ~ulu· 
k b ·pi erine ıade edılmışler• 

nara sa ı d b"" .. k bir so-
dir ilk iıticvabın a uyu iuk kanlılık göıteren kasa hırıızı 
P

. . k soymak için kullan· 
arına, aaa • ·· t ri 

dıklan aletler kendiaıne . goı e 1. 
lince metanetini ka~betın!f v~ çı .. 

gibi baiınp çagırınaga, en-

~::i yerden yere a=i:~t::~ş 
tır Hıraızlar, ma .. 
i~alden aoııra hudut hancıne çı· 
karılacaklardır. 

Mücevher hırsızları 
Zabıta meınurlan Macar teba· 

aıından Kıpnıılo§, Grüyaf Jozef 
ve Artur iun.inde üç f&bll tevkif 
etmittir. Bunlar Beyoğlunda ıap· 
kacı Madam Marlnin evinden •t
ya ve mücevherlerini asırmıt ol· 
malda maznundurlar. Bu hıraıslar 
la birlikte Antuvanet ve Roza lı· 
minde iki kadın da yakalanmıt· 
tır. Roza, kaaa hırsızı Pirimin ka 
naıdır. Roza ve Antuvanet, hıraız 
lara yataklık etınekle maznundur 
lar. Hıraızlann bundan ınaada 
daha alb e..i aoymak için tertibat 
aldıklan, Beyoflunda zengin mÜ· 
cevheratı olan aileler hakkında 
tetkikat yaptıktan ÜHrlerinde 91· 
kan liatelerden anlatılmııt .. 

Yalova 
Kaplıcaları 

Kaplıcada yeni bir 
teıisat yapıldı 

YALOVA' (Milliyet) 
Mevki ve manzaruı itibarile 
Avrupada bile naziri bulunma
yan züınrüt Yalovayı bu defaki 
seyahatiınizde bir defa daha 
ge:ıdim. Geçen sene yol pek ~ 
zuk olduğundan seyahat haylı 
:ıahmetli 0iınuftu. Fakat bu ae 
ne yol ıuükemmelen yapılmıt· 
tır Kaplıcalarda da geçen sene 
ler~ nisbetle çok değitiklik var 

dır. 

Seyrisefain idaresi buraya 

liyik olduğu ehemmfliyet~hv_er-
. ve büyük mura ar ı tıya 

T. Rüştü Beyin beyanatı 

Tevfik Rüştü B. dün Cemiyeti 
Akvama dühulumuz hakkında bir 
şey söylemek iıtememiş ve bir 
muharrir imizin ıualine şu cevabı 
vermittir: 
"- Cenevre'de birçok zevat i

le rörüttüm. bu temaslarımdan 
pek memnunum. Cemiyeti Akva· 
ma girmemiz meseleıine &elince, 
Cenevre'de irat ettiiim ve neıre
dilen nutkumda bu meseleye te· 
maı edilmiıtir. Buna ilave edecek 
bir 19yim yoktur." 

Cenevrede kalanlar 

Tahdidi tealihat konferanaı mü 
zakeratına devam etmekte oldu
iwadan konferanata Türkiye'yi 
Bern sefirimiz Cemal Hüınü B. le 
Necmettin Sadık B. ler temıil e
deceklerdir. Siyasi mÜ§avir Ab
dülehat ve askeri mutehauıılar· 
dan Fahri Beyler Cenevre'de ka· 
lacaklardır. Diğer askeri nütehaı 
sıı Nuri B. tehriınize avdet ede· 
cek ve bahri mutehauıı Roma se
fareti ataıe navali de Roma'ya av 
det edecektir . 

Tevfik Rüıtü Beyle birlikte Ce
nevre'ye gitmiş olan sefaret miia· 
tef&rlarından Feridun Cemal B. 
de f41hrimize avdet etmittir. Feri
dun Cemal B. bir iki gÜn mezunen 
lıtanbul'da kalacaktır. 

Sof ya' dan geçerken 
SOFYA, 20. (Telefonla) - Ha

riciye Vekilimiz Tevfik Rüıtü Bey 
Cenevreden dönerken dün ak,..., 
Sofya iıtasyonunıla Bulgar Batve· 
kili M. Mupnof ve difer buJırar 
ricali, ııefant erloinı ve bul&'&r mat
buat müme11illeri tarafından fevka
lade samimi bir surette karfılandı 
ve bir polis müfrezesi tarafından ıe 
lamlandt . 

Vekil kimseyi rahataız etmanek 
makaadile ııeçişinden Sofyayı haber 
dar etmemişti. Buna rağmen ve geç 
vakit Türkiye hariclre vekilinin eka 
preole Bulgar payıtahtrndan geçmek 
üzere olduğu huduttan kendisine le 
lefonla bildirilen M. Mu1&nof iıtaı· 
yona ıitap ederek mÜ§&riinieyble va 
gon kompartımanrnda bir çeyrek 
saat devam eden bir mülakatta bu
lundu. 

Her iki devlet adamı arasında ce
reyan eden bu kısa fikir teatiıi iki 
memleket araaında cari kuvvetli 
doıtluğa haı büyük bir samimiyet 
havası içinde cereyan etti. Tevfik 
Rütlü. B. bu mülakatı müteakip 
kendiaile görüıen gazetecilere bu de 
faki ziyaretinde Cenevreyi kendi 
noktai nazarından daha iyi bir va
ziyette görüp mutalaa ettiğini söy
lemekle iktifa etti. 

Hariciye Vekilimiz Sofyadan ay· 
nlırken ııöıterdi(i çok nazikane a
laka ve dikkatten dolayi M. Muta· 
nofa bllha11a tesekkür etti. 

Bulgar Başvekili kendisinden Ga
zi Hz. ne tazimatlannı vr be.tYekil 
famet Paaa Hz ne selim ve hürmet 
lerimin ..=zına delilet etmesi ricaıın 
da Dtılundu. 

Amerikan 
VASHINGTON, 20. A A.- Büt

çe encümeni tarafından kabul ve 
mümessiller meclisine tevdi edilmiş 
olan bütçede 326,240,000 dolar maa 
raf göıtennektedir. 

:i1'! bu 111ız yerleri birer. ti~ ~
sun yuvası haline getırmıştır. 
Müdürü umumi Sadullah Bey 
kaplıcaların methalinde ve ~a
memlara giden güzel yolıt~ uze 
rinde yekdiğerine hikim ve su 
ları yelpaze teklinde sukut e- Bunun 25,388.000 doları deniz 

Asmalımeaçit, Atlas Han No. 2 
Tel. B. O. 3353 

1 
Finlandiya cemiyeti N unni lehin-

deki müdafaayı dinledikten sonra a- ••• E ••1111 ~~~~~~~~ı 

leli.de bir ıüphe üzerine Nurmi'yi ı BEB K'te 
kabahatli addedemiyeceğini beyan 
etmittir. 1 6 odalı mobilyalı apartıman 

B":ndan başka Finlandiyalılar bey kiralıktır. 
nelnulel federaıyonun Nurmi'yi aüı-
pandü etmekle hukukunu tecavüz BebekteAralanlı konaia müracaat 
etti(ini çünkü bu hakkın alakadar Telefon: Bebek 86. 
milli makamlara ait olduğunu iddia 
eylemektedirler. 

Mıntaka birinciliği 

güreşleri 

lıtanbul ikinci iflas memurlu· 
ğundan: Adres: M. Necmettin B.Ri 

1 
zapafa yokuıu 28 No. madeni eıya 
fabrikası sahibi. 

Perşembe 
günü alctamı Sirkeciden hareket. 
le (Zonııuldak, lnebclu, Samsun, 
Ordu, Gireaon, Trabzon, Sürme. 
ne ve Rize) ye aidecektir. 

Fazla tafıil&t için Sirkeci Yel . 
kenci hanındaki acentalrğına mü 
racaaL Tel: 21515 

--MÜJDE--
Dört senedenberi lstanbul -lzmi.
araıında muntazam ıefet-lerini 

icra eden ve muhtere~ yolcuların 
hüsnü teveccühlerini. kazanan 

' 1 · f Güreş Heyetinden: 
prenaıp erı teyit ve müda aa e- 22-4-932 tarihinde C. H. F. Balada iımi ve adreıi yazılı olan 1 

zatın iflası açılıp taıfiyenin adi şe· 
kilde yapılmasına karar verilmiş ol
duğundan: 1 - Müfliıden alacağı 

olan veya mallarında istihkak iddia
sında bulunanların alacak ve iddia
lannı i!bu ilindan bir ay isinde ey-1 
yamı reamiye müstesna olmak üze
re bergün ıaat 13 den 18 ze kadar · 
Sultanahmede vaki adliye binaun· 
rlan icrayi vazife eden ikinci iflia 
daireıine gelerek alacaklarını kayt
ettinneleri, ve senet ve defter gibi 
delilleri her ne ise bunların aıil ve· 
ya muaadak suretlerini vermeleri. 
2 - Müfliıe borçlu olanlann yu· 

karıda gösterilen müddet içinde borç 
tarı mikdannı yazdırmaları hilafına 

hareketin ceza kanunu mücibince ta 
kibat ve mes'uliyeti mucip olacağı
nı bilmeleri, 3 - Müflisin mallarına 
nakit -ve tahvili.ta ve buna mümasil 
kıymetli evrakının her nesuretle o· 
!ursa olsuıı ellerinde bulunduranlar 
iıter tahsi., ister banka ve sair mües 
sese olsun bunların üzerindeki hak .. 

Lüks ADNAN vapuru 
derek diyorlar ki: Beyoğu kaza merkezindeki mrn· 

" Her yeni şey baılangıç· taka idman salonunda tecrübeli 
Bu kere YAFA ıeyahatinclcn av· 
detle 21 nisan 1932 ptı·tembe 

gününden itibaren tekrar lstan
bul - İzmir araıında muntazaman 
ıefeı-lerine be.tlıyacaktır. Her haf
ta pertembe gün! ri lıtanbul'dan 

Galata nhtımından •ast 18 de ve 
lzmirden pazar günleri ıaat 14,30 

ta tam randman veremez. Bazı güretçiler arasında 932 senesi 
arkadaşların tenkitlerini nabe- mrntaka birinciliği yapılacaktır: 
mahal telakki etmek lazımdır. 1 - Klüpler; müaabıkların i· 

aim ve aicil numaralannr havi cet 
llk defa olmak üzere bu sistemi v ileri müaabakadan evvel heye· 
bir ecnebi takım müvacehesiıı· te tevdi edeceklerdir. 
de tatbik ettik. Noksanlarımız 2 - Tartı 13 den 14 e kadar· 
da tabii kar,ılanmahdır .. " 1 dbır.1 Müaakbaka tam saat 14 de 

B' t f d •dd t at ıyaca tır. 
ır gaze e tara ın an f 1 e 3 - Hakem heyeti: Ahmet 

da hareket edecektir. 
Tafsilat için Galata Site Franıez 
han 12 No. lı yazıhanede Naim le t~nkit edilen an tren ör de bu 

1 
F etgeri, Sadullah, Kemal, Saip, 

bahıa üzerinde diyor ki: Şeyfi Cenap, lamail Hakkı Beyler-
- "Yeni tatbik etmek istedi den mürekkeptir . 

vapur acentalığına mUracaat. 

ğim .. bu Asi~t~nı bizim ta~m~a Güreş müsabakası 
henuz layıkıle tatbik edılemı. 
yor. Çünkü oyuncularımız iki 
üç oyunda bu sistemi tam mi.na 
aile kavrayıp onun icap ettirdi· 
ği hareketleri daha tam hakkile 
beceremiyorlar. Bunda da on
ların kabahatleri yoktur. Dün
yada hiç bir şey yoktur ki usta
lığa gelmeden geçirilecek bir a· 
cemilik devresi olmasın. İki üç 
ay muntazaman bu sistemle ça 
lışacak olursak gayet iyi netice 
ler alacağımız muhakkaktır. 

Telefon B. O. 1041. 

Mademki ben burada hoca 
sıfatile bulunuyorum. Türk fut 
bolüne en ziyade uygun olan ve 
iyi netice vereceğine kani bulun 
duğum bu ıiıtemi tatbik edece 
ğim. Herkes kadar ben de bir 
çok sistemler biliyorum. Ancak 
tatbikına çalı9tıitım bu W siste 
mr lagilterede en son tatbik 
edilen ve en iyi sistemdir. 

Netekim Altınordu ve İzmir 
ıpor takımları da bu sisteme 
göre çalııtınlmıftır. Ve her iki 
sinin de evvelce diiter rakiple. 
riıMlen çok daha zayıf olmaları. 
na rağmen bu sistem sayesinde 
şimdi kuvvetli bir vaziyete geç 
tikleri ve rakiplerini büyük sayı 
farklarile yendikleri i.ıikardır." 

Macar takımı milli 
takım değildir 

lıtanbul Mıntakaımdan: Macar
larla yapılan müsabakalar her neka
dar futbol federasyonunca (Mili Mü 
sabaka) olarak kabul ve ilan edil. 
miııede deveran eden bazı faYİalar 
üzerine mıntakamız keyfiyeti tetkik 
etmit ve alô.kadar ecnebi muhafil i
le temasdan ınacar ma.tbuatmdan ve 
bittesadüf ele geçen ba21 vesaikten 
lıt.anbula celb edilen macar takı
mının ne (A) ve ne de (B) milli 
takımı olınayup (lif kor, Nemzeti 
şomoıı) kulüplerinin ikinci derecede 
ki genç oyuncularından terekküp et 
tiği neticesine vannlfbr. 

Bu cihet oyuncularımız milli for
mamaızla oynadıkları halde macar
lann ınacar milli formasını giymeme 
!erile de sabit olmaktadır. 

Doğrudan doğruya Futbol F ede. 
ruyonunca idaresi kabil olduğu hal 
de Olimpiyat gazetesine devr edil
mit olan bu ma~lann fazla haaıl&t 
getirmesi noktaaından bu suretle ha 
raket eclildiğine kanaat getiren he
yetimiz bu haraketi Spor efkarı U· 
mumiyeıi huzurunda şiddetle pro
testo ve maçları (Milli) olarak ka
bul etmediğini ilin eyler. 

Lik maçları 

Biga da Himayei Etfal cemiyeti 
menfaatine olarak 29-4-932 cuma 
günü pehlivan güreti yapılmaaı 
tekarrür etmittir. Bat pehlivana 
60, başa yenilene 12,50, bat altı· 
na 30, bat altına yenilene 7,50, 
büyük ortaya 15, küçük ortap 5 
lira ikramiye verilecektir • 

in hisarların 
Nakli 

NORSKE ORlENT 
L1N1E 

Norveç bandralr (EVA) vapu· 
nı yakında limanımıza muvaaali.t 
ve ( Anven, Roterdam ve Ham 
burıı) için emtiai ticariye tahmil e
decektir. Tafsilat için Galatada 
Frenkyan Hanında Theo. Rcppen 
vapur acentalığına müracaat. 

Telefon: Beyoğlu 2274 

lan mahfuz kalmak '8rtiyle o lıtanbul ikinci iflas memurlu
malları ayni müddet içinde daireye ğundan:Adreo: Mehmet Borbo§ ef.ö 

(Başı Birinci sahifede) vermeleri, vermezlerse eaayi taki· rücüler 5 No. 
cağından galat oldufu anla,ılmış bat ve mosuliyete uğrayacaklarını Balada İsmi ve adreıi yazılı olan 
tır. ve mizeret bulunmadıkça rüçhan zatın ifli.sı açdıp tasfiyenin adi şe-

Adi/ Beyin beyanatı kild .ı 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti haklanndan mahrum kalacaklıların e yap maaına karar vcrilmit ol-

'düatepn Adil B. dün akıam va· bilinmesi. 4 - 1 Mayı& 932 pazar duğundan: 1 - Müfliıden alacağı 
ki olan iıtifaarmuza cevaben ıu günü saat 14 de yukarıda yazılı if. olan veya mallarında iıtihkak iddia
ber,anatta .bul":nmuıtu~:. . laı dairesinde alacakhlaruı ilk toplan / smda bulunanların alacak ve iddia. 

. - lnhı.sar ~-d~_reler~nın tevhı: malan ve miifliain müıterek borçlu tarını itbu ilindan bir ay içinde ey-
dı kanunun Buyuk Mıllet Meclı· . . .. · - 1 · • k b ı·· d 932 / lanyle kefilennın ve borcu tekeffül yamı reımıye muıtesna o mak uze. 
aınce a u un en aonra, se· .. 
nei maliyesi içinde yavaı yavaş eden aair kimıelerin içtimada hazır re heraun saat 13 den 18 ze kadar 
tatbik ve intaç edilecektir. Bu İ· bulunmağa hakları olduğu ilin olu- Sultanahmette vaki adliye binaaın-
darelerin Ankara'ya nakilleri de, dan icrayi vazife eden ikinci !n~s 

1 
nur. uta 

tevhidin hitamından sonra yapı a dair~ıine aelerek alacaklannı kayt-
caktır." ettirmeleri se ı deft "bi 

Adil B. in bu beyanatından da Beyoğlu Ik.inci Hukuk H akimli- . . ' ve . ne ve er gt 
anla~ılacağı veçhile, inhiaar idare ... d delıllerı her ne ıse bunların aıil \'e-

lerinin tevhidinde tatbik edilecek gm en . d"I H ·r 1 ya muaadak •uretlerini vermeleri. 
müıterek kadro, hazira.ndan iti- Parııh Ara1.1y.an ef~n 1 e ~?1 

e J 2 - Müflise bor<"lu olanların yu. 
baren 933 ıenei maliyeaı haziranı Hanım vereaearnın ıayıan ve mut te- ka d - t 'I ... dd .. d 

· f d b" • .. Gal d J rr a gos erı en mu et ıcın e bor• 
na kadar bır ıene zar ın a tat ılt nken mule arrıf oldukları n.ta a . .. . . "1; 

edilecektir. inhisarlar, tevhitten Sulan Beyaz.it mahallesinde Mum· lan mıkdarını yazdınnaları hılafına 
ıonra Ankara'ya nakledileceğine hane V" .. 1btım ve Ka .. amustafa pa· hareketin ceza kanunu rnücibince ta 
&Öre, nakil de. bir acne sonraya şa ıokaklarında atik 16, 16, 16, 16- ' kibat ve mes'uliyeti mucip olaca!:ı-
kalmış demek!ır.. "" 99, 99, 16, 99 ve cedit 20, 22, 24, 26, nı bilmeleri, 3 - Müflisin mallarına 

"" 28, 133 numaralı Arapyan hanı bük nakit ve tahvil&tı ve buna müma il 
fnhiaar idarelerinde, acizleı·i ve · __ ı • da k men ı~eyı şuyuı zımnın açı ar- kıymetli evrakının her neıureUe o-

kabiliyetaizlikleri yüzünden laz· tınna ılc satılacaktır . 1.- Gayrı 1 I . 
ml'nat mukabilinde çıkarılacak k 1 k "" •.. . llOOOO 

1 

ursa o sun ellennde bulunduranlar men u u mez urun 1Uymetı: . • 
memurların da isimleri. teabit e· liradır. Halen İpotektir, 2. _ Mü- ıster · tahıs, ııtcr barıka ve ıair müeı 
dilmektedir. Bugünlerde bu vazi· zaideye ittirak edebilmek için kıy- sese olsun bunların üzerindeki hak
yetteki memurlara tebligata bat· meti muhammenenin yüzde yedi bu !arı mahfuz kalmak şartiylc o 
lanacaktır. Bunların yekUnu, ev-
velce de yazdığımız veçhile 800 çuğu depo edilecektir. 3.- Gayn malları ayni müddet içinde daireye 
kadar tahmin edilmektedir. Güm· menkulu mez~~run ~~~amı _kıymeti 1 vermeleri, vel'mezlcrse eczayi t ki
rük ve inhisarlar Vekaleti müıte· muhammenesını &'eçlıgı taktırde 25- / bat ve meauliyete ug· rayacakl 

d b 5 932 "h" d .. d.f arını 

'arı Adil B. bu huıuıta a İz<' · tarı ın e musa ı çarpmba ve mazeret b ı d k - h .. .. 15 d "h 1 . . u uruna ı ça ruç an 
tunları aöy)emİ§tİr: gunu saat a ı a etu ıcra edil&- haki 
"- inhisar memurları arasında cektir. lhaleıi üıtünde icra kıhna.n .. arın?an mahrum kalncaklıların 

taıfiye mevzuu bahiı değildir. Ka zat bedeli müzaideyi bet ~Ün zar. ~"'."eaı. 4 - l Mayıs 932 pazar 
nun, acizleri ve idarenin hiç bir fında mahkeme veznesine depo ede- gunu saat 15 de yukanda yazılı if. 
iıine yaramamalan dolayııile çı· cektir. Aksi taktirde ihale feıih ve liı daireıinde alacaklılann ilk toplan 
kanlacak memurlara tazminat da ı verileceğine dairdir. Y okıa, bu bun n mütevelüt zarar -.e ziyan ma an ve müflisin mütterek borçlu 
ııibileri çıkarmak esasen Vekile- ondan tazmin ettirilir. 4.- Tapoca larıyle kefillerinin ve borcu tekeffül 
tin hakkı tabiiaidir. Sui iıtimalle- müaeccel -ve r•yri müıeccel haksa~ eden sair kimıelerin içtimada hazır 
ri dolayııile hizmetlerinden çıka· hi~I~ tarihi ilamdan ittibaren yir. bulunmağı hakir olduğu ilan olunur. 
nlacak memurlara iae bu kanu· mı &'Un zarfında evrakı müıbiteleri-
nun şümulü yoktur. le ıat11 memuruna müracaatlat"J li-

Kabiliyetıizlikleri dolayııile çı· zrmdır akıi taktirde gayri müseccel ikinci ifla. memurluğundan: Te. 
karılmalan laznn gelen memurla· hak sahipleri _aabt bedelinin paylat· mamına (3000) lira kıymet takdir o
nn vazifelerine ne zamandan iti- maaından hanç tutulurlar. 5.- Faz. lunan Kadılıöyünde moda caddesin. 
baren nihayet verilmeğe baılana· la malumat almak isteyenler 931- de 179-181 numerolu maa dükkan 
caiı ise mevzuu bahiı o1amaz. 180 N ı d o. u osyasında ~·tnamesi j hanenin üç hine itibariyle bir h·ıs-
Bunun bir mebdei yoktur." h k ~ * * • eı- eıe açıktır. Talep olanlann ta- . sesi. Yine temamına (3600) ı· 

"h· kıi d ıra 
Bugün Tütün inhisarı [dareıin rı ı mez r a müracaatları ilin o- . kıymet takdir olunan ayni mahal 

de Gümrük ve nhiaarlar Vekile· · caddede 145 numaralı h•ne ve dük. 
d k h d 

·· ekk tayyareciliğine, 41,230,000'i yeni 
en se iz avuz an mur ep r bul F tbol H t" d d zırhlılar in'8ırna veya eskilerin asri- slan u eye ın en: 

1 lunur 1 ve 

ti Müsteıan Adil B. in riyasetinde kanın 120 hiue itibarile kı•k his. 
bir ıelile ile parkın vasatın a lettirilmeıine tahsis olunmuştur. 12-4-932 tarihinde Stadyumda ic. 
çok muaanna ve sulan toz ha· ra edilecek lik maçları 23-4-932 ta. 

1
. d k ku hl t k'I le 1931-32 de aarfedilmemiş olan 27 rı'hı"nde bervechi zir icra edılecek 

Maliye müfettiılerinden mürek- lıtanbul ikinci ticaret mabkeme- ı seainin üçte bir hisaeai Yuk da 
kep bir içtima yapılacaktır. · d y · S . . . · arı ya sın en: orııı arandı efendırun zılı olan ve mu'"fl"ıs · ı. • A 

Bu içtimada ayni zamanda Ma 0 .. Banka bo 1 ıne .. cı nastas e 
ın e avsı za ar eı ı ey milyon da bu fasa ilave edilıniıtir. 

yen tertibat. havi havuzlar yap 1 tir. 1 b 1 
liye Tefti, Heyeti Reiıi bulunan oyç rç u olduğu meb&li- fendiye pederi Ko ti ef d"d • ." p mukabil mezkür banka emrinde k 1 en ı en ınlı· 
Adil B. M&liye müfettiıleri ile mahfuz bulunan muhtelif nevilerde 1 al eden eml&.kdeki hiueleri müza-tırmı•tır. Kaplıcanm daha iyi , Saat 10,30 atan u spor • Siiley. 

• d K 1 d -be · 1 · · b maniye Ta 111 Hakem Nuri Bey. mali teftitat etrafında görüteeek, d 
haziranda muhtelif mıntakalarda tahviliıtın satılmaarn.a mahkemece ye eye vazolunarak 23 Mayıs 932 

idaresi için de yeni bir mü ür J ap 1':6 a rag tı ~ P ıçın u Saat 11,45 Vefa -Ku.,,kapı-Ana-
tayin edilmit ve Hayri Be>'. va- ı sene fıyatlarda tenzılit ta ya. dolu Ta ı, Hikem Nuri Bey. 
zifeşine baılamııtır. Aynı za· pılmıştır. Saat 13,30 lıtanbulıpor • Süley. 
manda kaplıcalar havzasına tah Bir kahvaltı 10 kuruştan ınaniye Ta 1. Hakem Refik Osman 

Maliye müfettiılerince yapılacak ~arar verilı;nittir. lıbu tahvilatın İf· pazarteıi günü aaat 14 den 17 ye 
teftişat kararla9tınlacaktır. olartıraaıı~a ta!ıp 0d1~1 lann aatrı günü kadar lıtanbul ikinci ifw daireıİn· 

a-. tayın ~ ı en 26-Nisan 932 d k 
rihine müaadif Sal ·· .. · ta e açı arttırma ile satılacaktır. Bu 

telzemin 25,000 metre tulünde 20 kuruşa kadar ve bir övün ye Bey. lıtanbul birinci iflas memurluğun 
k 

k 1 ek 45 k t 90 ku k 22-4-932 tarihinde Fenerbahçe dan: Mahmutpafada 216 o. lu ma-
borular dö9enere mü emme m uruı an ruşa a stadında icra edilecek maçlar ber- ğazada tüccar Buraalı Mustafa Fah 
bir su tesiaatı vücude getirilmit dardır. Tek bir yatak 50 kuruş vechi zirdir. ri efendinin maıaıına müracaat ve 
ve geceleri dahi elektriklerle ve tan 2 liraya kadar ve çift yatak Saat 11 Altınordu Kaaımpaıa Ta kayt müddeti hitam bulınuı ve tah
rengirenk ampullerle ormanla. 1 buçuk liradan 3 liraya kadar- 1, Hakem Şahap Bey. kiki duyun neticesini mübeyyln 11• 

ra varıncaya kadar her tarafta dır. Banyolar da 50 kuruştan Saat 12•30 Topkapı · Hilal Ta 1 
1 

ra defteri tanzim olunmu,ıur Bu 
tenvirat yapılmıştır. Ormanla- 200 kuruşa kada~dı~. B~ şera_it Hakem Şahap Bey. j ra defteri icap eden alacakld~ra te~ 
rın koyu yeşil renklerinden ki. altında orta hallı bır kımsenm Kararın iptali İsteniyor liğ olunmakla ber~~ aalı alacakh-

y O
larak (Zümrüt Yalova) burada iki lira i!e yirmi dört !arın enzan: tetkikine vazolunmut· 

na e . . h d b'I . l HELSINGFORS, 20. A. A.- Fin tur. lacakları red edilen alacaldıla-
lıca· saat ıstıra at e - ı mesı pe < landiya atletizm ccmıytti Nurmı.'nı·n "h · rın tan i ılandan on gün arfmda 

1 gunu aaat 14 d eml"k · esham ve tahvil&t be d e a e aıt olmak üzere tanzim kılı. 
bul 

rsaaın a hazır 
unacak mahkeme he , ti nan tartnaınfler 20 nisan 932 tari-

mu müracaatları ila"n Ye ne luzu . hinden itibaren dairede ali.kadara
ounur. 

8 İnci icra memurluğund•n: Bir 
borca kartılık mahcuz iskemle, ma. 
sa ve sairenın' paraya çe ·ı . 

vrı mesıne 

karar verilmi! olduğundan 28 nisan 
932 per9-be ııünü saat 9-12 ara
arnda taliplerin papaı köprüsünde 

nın tetkiklerine hlızrr bulundurul· 

mu4tur, arttırmaya iıtirak edecekler 
yüzde yedi buçuk kuru~ teminat ve
ı·ece-klerdir aatış pqindir mutc.,-z kim 
vergi ve İcar ve belediye resmi ve 
sair rüıum temamile ınÜfteriyc ait
tir talip olunanların ve fazl.ı r.:ıalu· 
r.ıat almak İsteyenlerin 931-35 nu .. 
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~=~eh~ra~~l=:~n~::::k Hasan G 1 ute n imal olunan ve nefaaet ve 
mükemmeliyeti muaaddak 

Ekmek 35, gevrek makarna, uı:ı 
ve her nevi şehr;yeler, bademli 
lünget 55 kuru1a, Hasan çiko'ataaı 
kutusu 100 ve adedi 20 kurufll. 

)·la" P)aflDIZI ıstanbul'da 
V Bahçekapıda l l'b N ı· den alınız. Reçeteleriniz ıı·r·noL a 1 eca ı ta~e il&çlarla ciddi bir } } 

ıatikametle yapılır 

aoğuk alma, kırıklık, bat ve dit 
ağrılarında pek müeasir olan bu 
yerli muatahzarı tercih ediniz. raranız lura~a Kalsın Terzihane Natli Deposu: 

Salih Necati 

Buraa Tayyare tubeai ainema ve sa:ıdaoau 
kiraya veriliyor 

1 - 14 numaralı moUlriln maldneainde icra edilecek tamirat 
kqifnameai mucibince pazarlıiia konulmu,tur. 

Türk Tayyare Cemiyeti Buraa Şubesinden: 
1 - Türk Tayyare Cemiyetinin Bursa'da inta ettirdiiii mu- ı 

azzam ve asri sinema, tiyatro ve gazin~ binası müzayede suretile 
1 ve kapalı zarf usulile kiraya verilecektır. 

2 - Sinema kıamı büyük bir salonla iki kat balkon ve dokuz 
locayı ihtiva etmekte ve bir tahsa doksan santimetre yer aynl
mak tartile 1000 kitiliktir. Salon dört kısma aynlmı§, mevkii 
mahsuı, hususi ve lükı kadifeden mamul koltukları, birinci mev
ki kırmızı ve çiçekli kadifeden, ikinci mevki panduzottan, üçün
cü mevki ise çiçekli kontrplaktan mamul çok rahat koltukları 
muhtevidir. Balkonların her ikisine de kadife koltuklar konmuş
tur. Salonun arkasında gayet müzeyyen ve mefrut dokuz loca 
vardır. 

3 - Sinemanın antreai cephede gayet geniş ve cazip bir hol 
ile başlar. Gişeler bu holdedir. ı' 

4 - Daire müdürüne, muhasebeye, kaleme, rejisöre ve mızı-
kacılara mahsus hususi odaları muhtevidir. ı 

5 - Sahnenin yanında artistlerin tuvalet ve makyajları için 
kalorifer ile mücehhez ayrıca dokuz odası vardır. 

6 - Bu dairelerin kiffesile giteler ve sahne biribirine dahili 
telefon tertibatile merbuttur. 

7- Binanın bütün aksamı kaloriferlidir. 
&- Elektrik teaisatı çok zengin ve caziptir. 
9 - Sahnenin önünde mükemmel bir müzik mahalli, ve bunun 

yanında muzikacılara mahsus bir daire vardır. 
10 - Artiııt odalarının üzerinde ve sahnenin yanında çok bü· 

yt1]. bir salon, dekOI' atelyesi olarak ayrılmıştır. 1 

11 - Sahnenin iki tarafında ve ittisalinde sekizer kişilik iki 
artiat ve kritik loca11 yapılmı' olduğu gibi bu locaların üzerinde 
de birer projeksiyon mahalli vardır. 

12 - Sahne mükemmel ve müzeyyen bir kadife perde ile tec
hiz edilmittir. 

13 - Biriıi salon, diğeri de balkon mütterilerine ait olmak 
üzere fenıh ve genit iki fümuvar mevcuttur. 

14 - Salon kapılarının yanlarında muntazam vestiyerler ya 
pılmıtbr. 

15 - Kadınlara ve erkeklere ayn ayrı olmak üzere yirmiye ya 
lan kaloriferli haliaı vardır. 

16 - Binanın en üst katında yarısı c:amla kapalı ve kalorifer 
teçhizatını havi, yanıı da tras ~eklinde gayet vasi, beş altı yüz 
1cİ4iyi ihtiva eden bir gazino kısmı vardır. Kışlık ve yazlık iki 
parçadan ibaret olan bu gazino Bursa ovasına ve Uludağa neza
reti haiz olup balo ve sair içtimalara gayet elveritlidir. 

17 - Binanın her tarafında muntazam ıu teşkilatı ve müte
addit yangın muslukları vardır. 

18 - Kalorifer tealsatı dahi kiracıya aittir. 
19 - Yukarda yazılan müştenülitı muhtevi bina 10 Nisan 

932 tarihinden itibaren bir ay müddetle müzayedeye konmuştur. 
Zarfların küşadında heyet teklifatı müsait bulmadığı takdirde 
müzayede müddetini yirmi giin daha temdit edecek, bu temdit 
müddetinin hitamında pazarlık ıuretile bir müzayede daha yapa
eaktır. İhalede Buraa 9ube heyeti muhayyerdir ve neticeyi son 
müzayededen üç gün ıonra talibine tebliğ edecektir. 

20-Talip olanların tartnameyi tetkik etmek üzere Ankarada 
Tayyare Cemiyeti umumi merkezile lıtanbul ve Bursa Tayyare 
Cemiyeti fUbelerine müracaat eylemeleri ilin olunur. (1454) 

Deniz Levazımı Satınalma 
Komisyonundan: 

12 Ton benzin açık münakasaıı 4 Mayıa 932 çarfamba günü 
aaat 13,5 ta. 

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

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdarı yazılı benzin 
ve mayi mahrukun hizalarında yazılı gün ve saatlerde münaka
ıaları icra edileceğinden tartnamelerini görmek isteyenlerin her 
gün ve vermeğe talip olanların münakasa gün ve saatinde Ka-
11mpaşada Deniz Levazım S"tınalma komisyonuna müracaat
ları. (1457) 

Gümrük Mnbataza Unıuoı 
Kumandanlık sahnalma komisyonundan: 

Gümrük Muhafaza kıtaatı ihtiyacı için (15,000) metre yazlık 
baki elbiselik kumaı ile 700 metre astarlık bez kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Şerait ve evsafını anlamak isteyen taliplerin Ankarada Evkaf 
Apartımanmda Gümrük Umum Muhafaza Kumandanlık satın 
ı.~ma komisyonu ile İstanbulda Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne 
müracaatları. 

İhalesi 4 Mayıs Çartamba günü saat 14 te İntaç edilecektir. 
(1490) 

Küt ya Kiremidi 
MARSIL YA kiremidi ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
KÜTAHY ANIN eski zaman'.ardanberi maruf çini toprak

Jarındandır. 

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporları 
vardır, en sonuncusu aş-llğıdadtr. 

ISTANBUL VILA YETİ FEN HEYETiNCE yerli kiremitleri 
arasında DEVLET inşaatında tercihan kullanılmaktadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamulab KÜT AHY ADA F ABRIKADA veya IST AN8UL satış 
deposu olan GALAT ADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFİA VEKALETi YÜKSEK MÜHENDiS \1EKTEBİ 
tahlilat Müderrisi ve TİCARET BORSASI Laboratuvar 

NUREDDİN BEYİN Analiz Raporundan 

kimyevi 
Müdürü 

Kütahya kiremidi Mauilya kiremidi 
1 Jnhina mukavemeti 

(Mesnet açıldığı 30 sm) 213 Kilogram 229 Kiloırram 

il Sikleti (Kuru halde) 2400Gram 2700 Gram 

ili Nispi nıesamiyet haııar ~ 
(Mas ve cezp ettiği s~ mikclan 24 saatta) Yüzde 13 Yüzde 13,l 

iV Don tecrübesi. 
( Brart usuli) Vezni ekailınemiı Vezni eksilmemiı 

ve patlamamııtır. ve patlamamııtır. 

v Bir metre murabbaıru ne kadar örter 14 14 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılmııtır. 

İstanbul Evkaf müdiriyetinden: 
Mahalle ve mevkii Sokağı 

Küçükmustapaşa Kuburbel vey: 
incebel. 

Altımermer Katipmus- Perenbebaz 
lahaddin. 

Beyoğlu Muradiye o 
Galata Mehmetalipaşa o 

hanı dahilinde 
Çakmakçılr.r' da lb. ahim o 

paşayıatik. 

Kuzguncuk'ta o 
Merdivenköy Mama Havuzbaşı 

Tahtakale Rüstempaşa Mahkeme 

Zeyrek Hocaakar Zeyrek C. si 
Altımermer Hacıdemir O 
Eyüp F ethiçelebi Otakçılar 

Ayvansaray Korucumeh· Eyüp C.si 
met pa§a. 

Edirnekapı Karabaş Perendebaz 

Çarşamba Kocadede Beycegiz 

No.sı 

6 

o 

47 
44 

40 

111; 27 
2 1 2 

12 

o 
12 14 16 

17 
23 

90 

25/ 2P 
Ayasofyaikebir Cami avlusunda 
Çarşı Lutfullahağa 

Çemberlitaşta Sofçı hanı orta katında 
Fatih Muhtesip lskender Özengiağa 

Bey. 

.. 
Beyoğlu Muradiye 
Eyüp 
Şehzadebaşı Emin Nu-

reddin 

.. 
o 
Otakçılar 

o 

1 
1 

20 
49 
21 
33 

Mercan' da Tığcılar' da Yaldız hanın odabaşılığı 
Hocapaşa Emirler Vezir iskelesi 14 
Boğaziçi Rumelihisarı Türbe 46 
Beşiktaş Sinanpaşa Vapur iskelesi 34 36 

25 29 
89 

Cinsi Müddeti icar Ecrimisli 
Lira 
11 Hane 

Meşruta hane 

3 oda 
44 oda 

Mektep mahalli 

Dükkan ve arsa 
Dük kir 

" 

Arsa 
,, 
,, 
.. 

Hant 

,, 
Kahvehane 
Dükkan 
Oda 
Hane 

,, 
Dükkan 

.. 
Mektep mahalli 

Dük kin 
,, 

Cami ve kayıkhane 
arsası. 

1 • sene 

" 

" 933 - Mayıa ga-
yesine kadar. 

1 .. ._ene 

" .. 
933.Mayıı ·ga-

yesine kadar. 
1 - sen~ 

" ,, 

" 

933 • Mayıs gıı· 
yesine kadar. 

,, 
,, 
,, 
,, 

5 

10 
38 

35 

3 
2 
4 

3 
1;5 
1 
3 

7 

12 
25 

1 
3 

•34-Mayıs ga- 10 
yesine ka,c,lar. 

,, 
2 • sene 

.. 
'i - sene 

,, 

.. .. .. 
" 

10 
6 
2;5 
5 
6 

38 
1 

35 

3 Kası!T. paşa Gazilıasanpaşa Türbe 
Unkapanı Haraçcı Kara Cibali C.si 

Arsa 
Tüfenkhane arsası ,, 8 

Ereğli Havzai F ahmiyesi Mehmet. • . . 

U 
.. d .. ı ·· ~ . . Balada yazılı olan vakıf ı::mlak hızalarmdakı müddetlerle kiraya venlmek ~zere müza. 

. mu Ur ugunden: yedeye konmuşt•ır. lf-'4leleri Nisanın 24 - c_ü P,azar günü saat 14- te yapılacaktır. Taliplerin 
yevm ve saati mezkura kadar Çemberlıtaş ta Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemi-

Ereğli Havzai Fahmiyesinin Kozlu mevkiinde kain ve Kasap ı ne müracaatları. (1291) 
İsmail Ağa vereselerile Hoca Halil Efendi ve Mazlumcu zade / =--------.:__ _________ _ 
Y akup ve Haydar ve Odabaıı zade Mehmet Beylerin uhdei iımal
lerinde bulunan 368 numaralı kömür ocağının 929 senesinden 
beri işletmediği ve ilit ve edevatının kaldırıldığı mahallinde ya
pılan tetkikata müıtenit ita olunan rapor münderecatından anla-

1 SATILACAK DÜKKAN 
HlSSESt 

Eminönü Malmüdürlüğünden: 
Babı Caferide: Ahı çelebi mahal-

tılmış olmakla İktıaat Vekaleti celilesinin olbaptaki emirname- lesinin eski yumurtacılar Yeni zin-
lerine tevfikan Havza talimatnamesinin 48 inci maddesine göre lOQO kilo Yün ipliği (açık münakasa ile) münakasaaı 21 Ni· dan kap••• caddesinde eski 355 ve 

Istan bul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan: 

ocağın hükumetçe zaptı lazım gelmiş olduğundan işbu madde san 932 perşembe günü s_aat 11 de. _ .. yeni 63 No. lı 108 arıın murabbaı 
ahkamına tevfikan mezki'ir ocak metrfık addedilmi§ olduğu ali- ı 190 Roda muhtelıf burgatalık halat) (açık munakasa arsa üzerine mebna kargir Tono• 
kadaranın malfımu olmak üzere ilin olunur. (1489) 10 ,, parakete Savl0$u) ile) münakasası 21 Ni- bir bap dükkanın hazineye ait 2-3 

-------------------------' san 932 perşembe Sa. 14 te 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Y t•karıda cins ve mikdarı yazılı Yün iplik ve halatın hizala-

rında yazılı gün ve saatlerde münakasaları İ<:ra olunacağından 
şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip o. 

Müessese irdabanesi için iktiza eden otuz büyük ve iiç yüz )anların münakasa :::i;n ve saatlarında muvakkat teminatlarile 
vl sun a alı zarf usulile münakasası üç ma- d · Lev 1 5 ılanma Komis onuna 

lı.iııeıi sekiz sene ve sekiz müıavi 
taksitte ödenmek f&rlİ)e 3506 lira 
67 kurut muhammen bedel üzerin
den açık arttınna u aulile satılığa çı 
karılmıttır. ihalesi 28 Nisan 932 

ün·· t 11 de Eminönii 

Göz Hekimi 
Dr.Nuri Fehmi 

( Ahter terzihane•i ) 
Sahiplerinden ve mildir 

Muslu başoğlu 
Şevket Cağaloğlu, Süreyya B. apart. 

No 7 •aat 3 - 6. Tel: 23212. 

Dr. 1 H S A N S A M 1 

lST AFİLOKOK AŞISI 
Stafilokoklardan mütevellit (er
genlik kan çrbanı, koltuk altı 

çıbanı.arpacık) ve bütün cilt has
talıklarına karşı pek tesirli bir 

aşrdır. Divanyolu No. 189. 

Dr. A~ KUTiEL i 
Cilt ve zührevi hastalıklar mil· 

tehassısr. Karaköy, büyük mahalle· 
bici yanm da 34. 

Bey Yeni posta
hane karşısında 
36 numarada ye 
ni bir terzihane 
tesis ettiğini ve 
badema müşte
rilerini oraya da 
vet eylediğini 
ilin eyler. 

Siz siyah kumaş istemiştiniz 
fakat size ne verdiler? 

Eve gelip paketi açtığınız vakit içindeki siyah 
değil, kül rengi, koyu kül rengi bir kumattL Satın 
alırken ihtimal ziya fena idi ve belki de aize ku. 
maşın siyah olduğunu söylediler. Kullanabilmek
liğiniz kabil olmayacajiından şimdi siz kumatı geri 
verecek ve doğru malı istiyeceksiniz. 

Soğuk algınlığınızı, bat ve vücut ağrılannızı 
gidermek için bundan sonra "bir ASPİRİN" satın 
alırsanız bu küçük misali hatırınızdan çıkarmayınız. 
O zaman da siyah yerine kül rengi almayınız. 

Her bir ilaçta olduğu gibi ASPİRlN'in de bir 
çok taklitleri mevcut olup bu taklitler meyanında 
Bayer işaretine pek benzeyen İfaretler tatıyanları 
da vardır. Bunlar ASPİRİN değildir, çünkü yalnız 
bir ASPiRİN mevcut olup o da Bayer itareti 
altında tanınmaktadır. ASPiRiN size çok defalar 
yardım etmiıtir. Onun için kendi sıhhatiniz noktai 
nazarından hakikaten ASPIR1N'den başka bir ıey 
alınamağa dikkat etmeniz lazımdır. 

• 

lstanbul Baytar müdiriyetinden: 
Aygır deposunda mevcut damızlıklar atağıdaki istasyonla 

tevzi olunacak ve 21 Nisanda çiftlqme vazifesine başlattınla 
tır. Çiftleıme istasyonları tunlardırı 

Merkezde Sultanahmette aygır deposu. 
Çatalca, Yalova, Beykoz, Şile, Silivri kaza merkezlerinde. 
Üsküdarda Balabanda mahalli mahsusunda. (14 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Köseleden mamul heybesile beraber otuz yedi takım nalba 
takımı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 24 Nisan 932 p 
günü saat 15 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Taliplerin nümun 
görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak için mezkur 
muayyen saatlerde komisyonumuza müracaatları. 

Gedikpaşa' da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
Alafranga sistem bin bet yüz geyim ester ve on iki bin 

yim at ki cem'an on üç bin beş yüz ııeyim nal ile dört yüz ti 
bin yedi yüz mıhın kapalı zarfla münakasası 30-4-932 cumart 
günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplel"in şartnameyi görn> 
üzere her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifna 
)erile mezki'ir günde muayyen saate kadar komisyonumuza 
racaatları. (1411) 

lstanbul Gümrük 
Muhafaza müdürlüğünden: 

1 - Gümrük muhafaza alayı revirleri için kapalı zarfla 
ve sıhhi malzeme alınacaktır . 

2 - tliçların ve sıhhi levazımatın mikdar ve evsafını göste 
tartnamelerin sureti musaddakası müdiriyet kaleminden alı 
caktır. 

3 - Münakasa 11 Mayıs çarıamba günü 14 te Muhal 
müdiriyetinde yapılacaktır. 

4 _ lsteklilerin tartnamesini tetkikiyle ve o/o 7,5 teminat! 
Je birlikte tesbit edilen gün ve saatte hazır bulunmaları. ( 1 

Gedikpaşa 'da J. Satınalma 
Komisyonu Riyasetinde 

J. efradı için altlı, üstlü ve somyalı üç yüz doksan sekiz 
demir karyolanın kapalı zarfla münakasa&ı 9 Mayıs 932 paza 
günü saat 11 de yapılacaktır .. Taliplerin.şa_rtn~~ ve n~ııı 
yi görmek üzere her gün ve miınakasaya ıştırak ıçın tem.ma 
teklifnaınelerile mezkur günde muayyen saate kadar komısy 
muza müracaatları. (1 
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