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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Yeni e Garpte 
Iktısat 
Daralıyor ' • . . • . .. ?;;·~-

Müderris Niuımettin Ali 

Nerea;nden baılayalnn? Şöy~e 
ıreliıi ırüzel bir kaç manzara ııoa 
termekle iktifa ediyonız. 

ı - Polonya'da köylü derin 
bir sefalete düım_iittW:· . Polonya 

1 köyünde bir beygır hızım para· 
ınızla ı2S kuru14 (S Zloty) sa• 
blıyor. Tekmil Polonya nüfuau· 
nun yüzde 70 i köylü olduğuna 
göre, akflllll, evinde ıpk yakamı· 
yacak kadar parasızlıktan kıv· 
ranan Polonya köylüsünün hali, ! 
nıemleketin umumi ikbsat haya• 
tına vahim surette inikia ebnek· 
tedir. 

2 - ln11ilter.,,de' para albn •· 
&aundan aynldıktan ııonra, ibra· 
cat baılayacak ve memlekete dö 
viz girecek zannolundu. Halbu
ki, İngiliz servetinin birinci .. k~
lemi olan kömür, umulan dovı
zi getirmedi. lngiliz ikbsadınm 
belkemiii kömür ticareti oldu
iu için, bu ticaret durunca, in- ı 
giliz ikbsadı felce uğradı. Y •· 
nn da düzelemiyecek gibi görü
nüyor: Zira evveli - Her memle 1 

ket kömür ithalatını tahdit e- ı 
diyor, cihan kömür piyasaaı da 1 

ralıyor, saniyen - lnıriliz kömür 
cülüğü dn ğınık çalıııyori maliyet 
fiab yüksektir. Buırün ngilt.,._ 
de 1 lSO kömür sanayii müeaae
ııeai var. Halbuki diğer rakip bir 
memlekette, Almanyada, tekmil 
kömür iti bir kaç sendikada top· 
lanmııbr. Böylece maliyet fiab 
indirilmiıtir. lngiltere kömürde 
rasyonalizasyon yapmak için ça 
htb. komiıyonlar tetkil ettirdi, 
raporlar yazdırdı. Fakat netice 
de lngiliz ferdiyetçliği hakim kal
dı, ocaklan birleıtirmek ka
bil olamadı. 

Bu sebeplerdendir ki, lngiliz 
zenginliğinin kaynağı olan kö
mürcülük, ıterlingin düımeıine 
rağmen, ümitsiz bir halde çırpın
maktadır. 

932 Masr~f bütçe
esasları • 

sının 
• 

Nafia, maiiye ve hariciye veka
letleri bütçe-

lerinde mühim tenzilat yapıldı .. 
Eski borçlar için tahsisat konacak mı? 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Hey' eti Vekile içtimaları
na devam etmektedir. Bugünkü içtima da geç vakite kadar 
devam etmi§tir. Bu içtimalarm birkaç gün daha devamı mu 
karrerdir. Salıya kadar hükumet masraf 'Jütçesi üzerindeki 
mesaisini ikmal edebilecek olursa fırka gurupunun bu haf· 
taki içtimaında mali vaziyetimiz müzakere olunabilecektir. 

Vekaletler masraf bütçeleri üzerinde verilen direktif 
dahilinde lazım gelen tenzilatı yaparak hazırladıkları pro-

jeleri hey'eti "._ekileye vermişlerdir. . • . 
932 masraf bütçesi azami taurruf ımkit'ııları t~n ol~ 

mak ve her türlü fedakarbğa bat vurulmak su_retıl~. tesbı_t 
olunmaktadır. Milli müdafaa ve Nafia Vekaletı butçelen 
gibi dolgun bütçelerden ehemmiyetli tenzilat yapılmakta. 
dır. 

931 masraf bütçesinde 12,965,261 lira tutan maliye ve. 
kileti bütçesi (10) milyona indirilecektir. Düy~u u~mi~. 
ye bütçesindeki hıdematı vataniye maa§ ve tahsısatlarıle DIA1 

tekaidin eytam ve eramil maaş ve tahsisatları yekiinu 12 
milyon lira olarak muhafaza olunacaktır. Ayni bütçeye sakit 
Osmanlı imparatorluğu düyunu için tahsisat konup konmı
yacağı Paris müzakeratmm vereceği neticeye göre taayyün 
edecektir. Yeni itilafnamede ilk seneler için cüz'i miktar
da bir taksit teabit olunacak olursa bu fasla da iki buçuk 
milyon lira kadar tahsisat konacaktır. 

(3) milyon 100 bin küsur lira tutan Hariciye vekaleti 
bütçesinde tenzilatın temini için bazı sefaret ve konsolosluk 
larımızm ilgası, bazılarının kadrolarının küçültülmesi, bu 

suretle bir kısım memurlam merkeze celbi, kambiyo far-
kından tasarruf edilmesi mukarrerdir. 

lsveç grupu ile 
Müzakereler 

Hangi esaslar üzerinde 
devam ediyor? 

Fevzipap. • Diyaribekir Ir
mak • Filyos hatlannı İn§& e'tmek
te olan lıveç gnıpu nıümeaailleri 
M. Kampman ve M. Şaluilt ile 
grupun fen müşaviri Muhtar Bey 
evvelki gün Ankara'dan avdet et· 
mitlerdir. M. Sakıilt, dün tekrar 
Ankara'ya ıritmittir. Mumaileyh, 
Hükiimetimizin ıimendifer İnta· 
atı mukabilinde grupa senede IS 
m~!yon !i~a verirken ıimdi takait 

1 
muddetının azatılmaaı ve mikta· 
nnm indirilmesi için dostane mü

! zakerat cereyan etmekte olduiu· 
nu aöy)emittir. 

. Diie." tara~tan gene grup ne~
~!n~eki ~hkikatnnızdan öjrendı
g~ gore, M. Kampman bir kaç 
gun daha burada kalacak müza• 
kerata dün Aıakara'ya giden M. 
Sakailt devanı edecektir. Şimdiye 
kadar cereyan eden müzakerat 
neticesinde mukavelede tadili 
mevzuu bahis nıaddeler üzerinde 
esas itibarile anlatnıa biaıl ol
muıtur. Hattın Ergani'ye 935 -
neıinde viaıl olmal'ı: ve bu euretle 
1sveç grupunun o tarihte itini bi
tinneai hususunda anlatma vuku 
bulınuıtur. Bu nıüddet zarfmda, 
gnıp, he~ sene 15 nıilyonluk yeri· 
ne, ~neaıne göre, S, 6, 7 milyon· 
luk UlfA&t yapacakbr. Gnıpun bu 
ıuretle her ıene yapacağı intaat 
için de bir İş proçamı hazırlan· 
mıfbr. Grup, tahakkuk edecek 
sarfiyatının yarısını hükUmetten 
nakden alacak n11fına mukabil 
bono verilecekt'ir. 

Mukavelenin bazı maddeleri
nin tadilini İcap etti~n bu esas
lar, mali hususata tealliik ettiği 
cihetle,. mesele, DevlN Şuraaınca 
da tetkık edilecektir. 

3 - Yuğoslaı>ya'da, bütçe, yüz 
de 43,3 derecelerine kadar kesi
len fasıllardan mürekkep olarak 
meclise tevdi cdilmiıtir. Blitçe 
yekünu, geçen sene 13,2 milyar 
diı>ardı, bu sene 11,4 milyar di
nar. Fark 1,8 milyar yani yüzde 
l 3, 7 dir. Bir memeleketin ikbsat 
miyarlan bütçe ve harici ticaret
se, Y ugoalavyanm itlaalatta 
yüzde 3ı noksan ve ihracatta yüz 
de 29 noksan olarak geçen 1931 
ikbaat seneai, bu memleket iktı· 
aadmın bir aenede ne tehlikeli de 
recelerde daraldığını gösteriyor. 

Hariciye bütçesinin iki buçuk milyon liraya indirilmesi 

melhuzdur. M. Malch 

Umumi mecliste bütçe 1 Isviçr~~ eldi 

4 - Alman ıermayesi memle
ket haricine firar ediyor. Ya doğ• 
rudan para şeklinde, yahut 
fabrika teklinde firar ediyor. Bi 
rinaici §Öyle: Alman müessesele
rine ecnebiler ittirak ettiriliyor. 
Şirketin temettüü tevzi edilirken 
temettü yüksek tutuluyor. Ma· 
liimdur ki, her ıirket isterse te· 
metüünü yükseltebilir. Bunun 
İçin ihtiyat akçesine el uzabnak, 
arsa, bina, patent gibi kıymet· 
!eri aabp kir diye göatermek ki 
fidir ve kabildir. Böylece, ecne· 
bilerle teşriki mesai ediliyor, Al 
ınan para sermayesi, ecnebile
re dü,en temettü namı altında 
Ve kambiyo mürakabesinden kur
tularak, mrmlf'ketin haricine çı
kıyor. 

Fabrika şeklinde aennaye ka 
çırmağa gelince, bunda da eaaa 
tudur: Alman fabrikaaı bütün 
muhteviyatı ile kaldınlıyor, baı· 
ka memlekete naklediliyor. Böyle
c:e ecnebiye nakledilen fabrika
lann aon istatistiklerine göre, yal 
nız 1 ngiltereye 19S Alman fabri
kası götürülmüştür. 

Almanyadaki itıizlik, bir ııa· 
ile teklini almııtır. 6 milyon itsize 
ne surette it bulunabileceği hak 
kında bir rapor hazırlamaaı için 
(Alman iktıaat ili meclisi) tav
zif edilmiıtir. Hazırlanan bu ra
Por kadaı-, Almanya gibi teşki
latta ileri bir memleketin bugün
kü yanan iktısadi meseleler kar
fıaında ne iciz kaldığını gösteren 
vesika yoktur. Ali meclis tavsiye 
ediyor: 1 milyar mark bulmalı 
(Nereden?), 450 bin itsize it te
min etmeli, bunun 30 bini §İmen
diferde ıs bini postada, müte
bakisi ;ol infaıında, arazi 11lahm 
da, ev tamirabnda lı:ullanılmalı
dır. (Ya geri kalanlar?). 

5 - laı>eç iktısadı, kibrit ~a
lının intiharından sonra alt uat 
olmuştur. 18 memlekette 160 ka· 
dar fabrika teais eden tröst, 1929 
cihan b~hranından beri 90 mil· 
Yon lngiliz lirası ( 7SO milyon 
l'ürk lirası) zarar etmiıtir. Buh· 
rana kadar süren itili aenelerin .. 
deki para ikraz etmek ve fabrika 
tesis etmek usulünü, buhrandan 
SOnrftki senelerde dahi tatbik 
etmc·k istediğinden dolayı en bü
yük hatayı yapan Kroeger, bu 
hatanın neticesir.i bizzat çekmit 
bulunuyor. Verilen iatikrazlann 
büvük kısmı moratoryomlardan 
dolayı (donmuş) kalmıı, yani 
ıermayesi ve faizi ~ri ge)m~ ha
le inkılap etmiştir. 1 şte bu zarar-

( Dev an11 Altrncı sahifede) 

görüşülüyor 
Ancak düne kadar masraf kısmı 

tabedilmediğinden 
müzakereler çarşambaya kaldı 
latanbul umumi mecliai dün ni

san devresi içtimal.a~n~ b~tl~! 
.. -ıeden sonra bırıncı reıs veki-ve og . · · 

li Sadettin Ferit Beym rıyasctm· 
de ilk toplantısını yapmııtır: ~
bık zabıt okunup kabul .. edıldık· 
ten sonra, Karaağaç reueaaeıatı 
ı 93o bütçeai he•abı k.at ~ ~aporu 
kunmut ve kabul edılmıtbr. R~

:ora nazaran bir milyon 240 bı? 
lira muhammen varidata m~ka~ıl 
bir milyon 674 bin lira tahsıl edıl· 
mittir· 

Raporun tetkikinden sonra a
zadan lsmail Sıtkı B. aöz ~larak 
Karaağaç ve Darülace.~~ ~utçele
rinin meclise geç geldı.gmı beya? 
ebnİ§tir. Bu mütalca b~r. te~e.nm 
mahiyetinde zapta geçırılmııtır. 

Bundan ııonra Darülaceze büt
çesi hesabı kat'i raponı okunmuf 
ve kabul edilmiıtir. Rapora naza· 
ran 339 bin lira muhamme? va; 
ridata mukabil 244 bin tahsıl e~ı
lebilmittir. Bu iki mües~ıeye ·~~ 
hesabı kat'i raporları b~tçe ~_ncu
mcninc havale edilıniıbr. Mutea-

kıben yeniden alınacak memurlar 
hakkında daimi encümenin bir 
teklif mazbatası okunmuıtur. Ye
ni belediye kanunu mucibince ye
ni alınacak memurlar ücrete ta• 
bidirler. 

Bütçede ise ücret faslı dar ol
duğundan maaı faslından müte
madiyen nakiller yapılınakta ve 
bunun için de meclisten müsaade 
alınmaktadır. Daimi encümen 
mazbatasındaki her vakit için ay• 
rı müsaade iatenmemeai hakkında 
ki teklif heyeti umumiye tarafın
dan bütçe encümenine havale edil 
mi§tir. 

Nalbantlara verilen vesikalar
dan harç alınmaması ve muayene 
!erden alınması hakkındaki maz
bata da mülkiye encümenine ha
vale edilmiştir. 

Bundan sonra bütçenin tetkiki
ne geçilece,tti. Fakat masraf kıs
mı henüz ttabedilerek azaya tev
zi edilmediği için bütçe nıüzake
rab çarşambaya bırakılmı§tır. 

Meclia çarıamba günü saat 14 
de toplanacakbr. 

Merhum Server Hilmi Bey için dün bir ı'htifal yapıldı. Kı/i,,emız bıı 
ihtifali ve merhum Hilmi Beyin bir resmini göstermektedir. 

Raporunu mayıs ni
hayetine kadar 

vekalete verecek .. 
Darülfiinun hakkında tetki· 

kat icra ederek bir rapor verecek 
olan Cenevre Da· 
dülfiinunu profe
sörlerinden M. 
Albert Malcbe, 
lsvicre'den lstan· 
bul'a avdet et• 
miıtir. Profesör 
Malche, Darülfü
nunun muhtelif 
ıubelerini gezmiı 
ve her birinin 
tarzı meaaiai hak· 
kmda maliimat al 
dıktan sonra ra· 
porunu yazma· 
dan evvel Fran
sa ve lavicre'de 
ayni fakülteler M. Malche 
hakkında tetkikatta bulunarak 
bir mukayese vücude getirmek ü
zere lav-icre ve Franaa'ya citmitti 
M. Malche, tetkikatini ikmal ve 
kendisine Jizım olan malUmati ce
mebniıtir. Profeıör Darülfünun 
hakkında tetkikatına devanı et
mekle beraber raporunu yazmağa 
başlamı§tır. Evvelce de yazdığı
miz veçhile M. Malche mayıs ni
hayetine kadar raporuna Maarif 
Vekaletine verecektir. 

Avukatlar da 
Kaydedilecek mi 

ı, idarehanesi açma
m11larsa: Hayır! 

Hususi hastahaneler ve hu
ausi mekteplerden ıonra avu
katların da tüccar olarak Tica 
ret odasına kaydedilmeleri öne 
aürülüyor. 

Dün bu hususta Oda katibi 
umumisi Vehbi Bey demiştir 
ki: 

- Avukatların Odaya ve si 
cilli ticarete kayıtları mıev
zuu bahis değildir. Yalnız e
ğer iş idarehanesi şeklinde bir 

l miietsese oluna tabii o vakit 
vaziyet değitir . ., 

Hüsnü Bey 
Ankaraya gitti 

Tasfiye etrafında 
vekaletle görüşecek 

Tütün ilıhisan umum mü
dür vekili Hüsnü Bey inhisar 
lar vekaletince vaki olan da
vet üzerine dün akşamki tren 
le Ankaraya gitmittir. 

Hüsnü Bey birkaç gün An. 
karada kalacak ve inhisar ida
resinde yapılacak memurin tas 
fiyesi ve yeni -kadroların tev. 
hit ve tatbiki. etrafında vekalet 
le temaslarda bulunacaktır. 
Hüsnü Beyin avdetini mütea· 
kıp inhiıu idaresinde taıfiye 

Hüsnü Bey 

işlerinin tatbikatına batlanacak 
tır. 

İş Bankası 
Müdürleri 

Yeni tayinler, tebdil 
ve tahviller yapıldı 
ANKARA, (Telefon) - it Ban 

kaaı müdürleri arasında bazı te
beddüller yapılmaaı kararlatmıt· 
tır. Yapılan tebeddüllcr ıunlar
dır: 
UŞAK müdürlüğüne, Konya mü 

dürü Burhaneddin B. 
KONYA müdürlüğüne, merkez 

ikinci mydürlerinden Nureddin 
Halim B. 

TRABZON müdürlüğüne U§Bk 
müdürü Hayreddin B. 

/SPART A müdürlüğüne Trab
zon müdürü Salihiddin B. 

EDREMiT müdürlüğüne, Ordu 
müdürü Vehbi B. 

ORDU müdürlüğüne Isparta 
müdürü Haki B. 

HAMBURG ikinci müdürlüğü
ne Tarau• müdürü Hamdi B. 

ADANA mıntaka müdürlüğü
ne, Bursa müdürü Naci B. 

BURSA müdürlüğüne, umum 
müdürlük şubeler müdür muavini 
Sait Hamit B. 

ZONGULDAK müdürlüğüne, 
müfettiılerden Kemal B. 

ERZURUM müdürlüğüne, Ay· 
valık müdürü Memduh B. 

AYVALIK müdürlüğüne, nıü
fettişlerden Şemıeddin B. Edre
mit müdürü Nedim B., birinci 11-

mf müfettiıliğe, Erzunım müdürü 
Ali B., ikinci sınıf müh:ttiıliie. 

Fransaya 
Telefon . -
Hat iki günden heri 

umuma açıktır 

Bükreş tarikile Parisle tele 
fon muhaveresi için yapılan 
tecrübeler muvafık netice verdi 
ğinden, posta müdüriyeti umu 
miyesinden gelen bir emirle 
1 nisandan itibaren İstanbul
Paris telefon hattı umuma açıl 
mıştır. Hat üzerinde ilk yapı
lan muhavereler hat henüz ye 
ni olduğu için çok iyi netice. 
vermemİ§ae de z:amanla bu 
mahzurun izale edileceği §Üp
hesizdir. 

Fransa ile her sahada müna 
aebatnnız bulunduğu için bu 
hattın çok rağbet göreceği mu 
hakkak addedilmektedir. 

. Posta idaresi, Avrupanm 
dığer hatlan üzerinde de tecrü 
belerle metırul olmaktadır. 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Ummnl Nepiyat 
ETEM 

ff Yazı Mlldllrlt 
lzZET 

A tyon Tacirlrri Ticaret odasında içtima halinde bıılunıiyorlar 

Afyon tacirleri dün 
vaziyeti konuştular 

Ancak fikirler tebellür etmedi
ğinden bugün de toplanacaklar 

Birlik teşkilinin leh ve aleyhinde olanlar var .• 
latanbul a~yon tacirleri dün ı ~~t İ\'İ? fa~liyet aarfettiklerini 

aaat 16 da Tıcaret Odaaında iz. aoyledı. Alı Bey bu vaziyet kal'fl 
mi"!e~ g~len heyetin de iıtiraki- smda ihracatcılarm Avrupaya 
le hır ıçtuna yapmıflardır. tranait sevkiyata batladıklannı 

Afyon ihracatının bir elden ya 
~ılac:aiı fAY~aının ortaya çıkması 
uzerme lzmır afyon tacirleri bir 
içtima yaparak Ali, Halim, Ha-

l san ve Mehmet Beylerden mürek
kep bir heyeti Hükiimetle teınas 
ebnek üzere Ankaraya gönderme 
ğe karar vermiılerdir. 

Dün, bu heyetin de ittirakile ya 
pılan içtimada lzmir heyetinden 
Ali Bey lzmir tüccannın noktai 
nazarı hakkında izahat verdi. A
li Bey 929 senesinde 4S liraya ka
dar satılan Türk afyonlarının bir 
zamanlar 8 liraya kadar düıtük
ten ııonra timdi 12 lirayı buldu
ğunu, Türk afyon tacirlerinin ye
ni mabreçler bularak Yugoslav
lann elinden de mahreçlerinin a· 
lınmaşı üzerine • Yugoslavların 

I Türlı: hükiimetile mÜ§terek hare-

söyledi. Riyasete Nafiz B. in inti
habmdan sonra müzakereye bat
landı. 

ilk aöz alan Hüınü Bey Avru
padaki fabrikalar karteline nıuka 
bil bir aabt birliği yapılmasını t"k 
lif etti. M. Leon da buııünkü va
ziyeti aramızdaki muzir rekabe. 
tin doğurduğunu kartele kartı ya
pılacak en iyi müdafaanın birlik 
olduğunu söyleyerek ili ve etti: 

- Hatta, hiç afyon ihraç et
meyerek afyonlarımızı kadein ve 
kadein fosfat haline koyarak bu 
ad'1Dllara dirhemle aabnalıyız" 
dedi ve kartel hakkında izahat 
verdi. 

Birlik veya firket teıkili lehin
de ve aleyhinde müteaddit zevat 
aöz söyledi. Neticede fikirler te
beU6r etmediğinden bugün tekn• 
toplanılmaaına lı.arar verildi. 

Zeytindağı .. kitap 
halinde çıktı 

Cemal Pş. nın, niçin Türkiyeden 
kaçtığını izah eden bir mektubu 

Cemal Paşanın lstarıbulu terkedukerı Fa/Jh Rıfkı Be il d d · ye g rı er ıgı ve 
memleketten niçin çıktığını izah ettiği mektubu 

Falih Rıfkı Bey gazetemizde 
"Zeytinılağı~ ismi altmcla intiııar e
den bir kısım yazılarını, diğer- nq. 
redilmemiı yazılan ile de tanuımJa. 
~arak ayni i~imle ırüzel bir kitap ba 
lınde neıretti. 

Son senelerde çöl nıanzaraaı ar
zeden edebiyatımız icinde bu kitap 
serin ve dinlendirici bir vaha gibi 
görünüyor. 

~Zeytindağı,, Os.-nlı İmpara
torluğunun son senelerini canlan
dırmaıı itibarile, o devirde henüz 
çocuk Y•fında bulunan bugünün 

ıı~çlerine ~tanabn Suriyede, Fi
listin ve Hıcazdaki son aenelerinin 
manzaraaını da ııöıteriyor.. Falih 
Rıfkı Bey bu kitapla ne tarih, ne de 
hatıra yaznıadığını söylemekle be
raber, bütün yazılanncla birkaç 
cümle içinde aığdırılığı kuvvetli 
tablolarla Büyükharp Suriyeaini bti 
tün vuzuhu ile anlatmıf oluyor. 

Bu kitap Cemal Pata için yazıl
mıt bir eser olmamakla beraber, 
hlll'p senelerindeki Suriyenin her 

[Devamı altıncı sahifede] 



• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz 1 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

1 f arayaniarra i~ arayanlar a
r.umda tavauuta bafladığımız 

günden beri, ırerek it arayanlar
dan gerekse İt<;i anyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
mektuplar maksadı teshil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ÇO· 

ğaldığmdan bahsedilen itıizliğin, 

işaizlerin ihtiyaç sahalarına dağıl
ma~rklarnıdan ileri geldiğine ka
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatta vililyetlerde makineci. mo
!Örcü, tesviyeci, tornacı, iyi bir 
dülger, marangoz, alalı ziraiye 
tamirciıi; elektrikçi fU veya bu 
ihtisas i,cileri ve ustalan yoktur. 

Onun için ı.;z iıaızlerle ifçi is
teyenler arasında tavassutta bu
lunmak isteyoruz. 

Gerek latanbula, ırerek mem
leketin her köıesine tamil olan bu 
tavauutun daha müımir ve fay
dalı olması,, isteyoruz. Onun i
çin 

Ricamız şudur: 
Valiler, kayinakamlar, nahiye 

,,,ıiıfürleri; diğer taraftan beledi
ye reisleri, iırka idare heyetleri 
reisleri; ticart-t müdürleri ve ali-· 
kadar idare amirleri buluı>dul.Jan 
yerlPrd ki işçi ihtiyacını (şekil, 

mahiyet, evw, verilecek Ücret 
ve i! tartları teshil edilerek) bi-

Bize yazınız! 
ze bildirirleroe bize mıiracaat et
mİf ve adreslerini bırakmıt olar 
itsizleri kendilerine bildireceğiz. 
Bu suretle hem iısiz kalan v< 
memeleketin neresin~e İf bulabi 
leceğini bilmediği için bunalan 
vatanda1lanınıza hlzmet etmiş, 

hem de memleketin heı· tarafın• 

bir çok giizide itçilerin dağılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri ·! 
ne yardını etmit olacağlz. 
Huıuıi mÜeJSıesat sahipleri de 

bu husustaki ibtiyaçlannı bizr 
bildirirlerse memnuniyetle kayd 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nascl işçiye 
ihtiyaı.:ımz var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstaıı
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mıi' 

Bize bildiriniz. 
l'Aemur, ki.tip, muhasip vey' 

diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri arasında da bu ta 
vaasutu yapacağız. I~ isteyenleı 
de, işçi ···e nıemur ara.yanlar dı 

mektu:>larmı • htaııbul, Milliyet 
gazetesi it tavaıaut büroıu 1 ' na 
mı na göndermelidirler!. 

Bu. memlekete ve vatal!
dasa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

• • • istigenler iş • • ve ışçı 
işçi istlyenler oğlu Cevat 30 yaıındadır. Me-

muriyet arıyor. 
10 - Kttk yaşından yukarı 

müslüman iyi bir çiçek bahçe
vani istiyorum. 

Galatasaray liseai depo me
muru Hüseyin Beye müracaat 
olunma.aı. 

11 - Muayenehanem ıçm 

namUslu ve müılüman olmak 
;artile bir hanıma ihtiyacım 

232 - Aksaray Çakır aia 
cami Şerif sokak No. 19 Bur
han 22 yatındadır. Her ırün oğ
leden sonra katiplik arıyor, 25 
lira maat i.atiyor. 

2:'.J - Yenikapı Nişanca cad 
desinde mubterik arkaaında. 

kayıkhane sokak No. 6 vezne
darlıktan mutekait Rahmi. Ban 

vardır. ka ve müeaııesati sairelerde vez 
Mufti zade Akif (dit tabibi) I nedarlık arıyor. 

KadiltOy Moda caddeai 72 No. 234 - Kasımpafa Kulaksız 
her a-ün şabahları saat ikiye Fırın sokak 6 No da 
kad r yalnız pazarteıi günleri yüzbaş,ılığından mutekait Sami 
vokhır. ef. 45 yaşındadır, odacılık ve 

işistiyenler 
224 - Bayazıtta lokantacı Ab 

dullab ef. nezdinde Merzifonlu 

ber hangi İf yapar. 
235 - Saraçhane batında 

mimar Ayaz mahallesi sepetçi 
han aokak No 10 Oıman ef. 45 
yaşındadır. Kapıcılık bekçilik, 

Ahmet Şazi amelelik, kapuculuk, tatr.İya gider. 
>dacliık anyor, taıraya gider. 

22S - Caf'aloğlunda Kıratha

.1e sokak No 3 lsmail Hakkı 28 
yaımdadrr. Liıe mezunu Alman
ca tekellüm, katiplik anyor, ~ 
•aya ırider SO lira maaı iıtiyor. 

226 - Şehremini saray n.ey
clan Minos Acem mahallesi 163 
No da Muıtafa 28 ya§mdadır,or
ta mektep mezunu odacılık bek
çilik, kapuculuk, 45 lira ınaaı iı
tiyor, tafraya ırider. 

227 - Osküdar tophaneli 
oğlu eczacı Kiryazi «. vuıta&İ· 
le Kadri &ey 65 yafındadır. 

Eıki muhaoip, memuriyet arı· 
yor, 35 lira maat istiyor. Taş
raya gider. 

228 - Beyoğlu Y azici sokak 
Dibek çıkmaz No. 7 Marko Ga 
bay muamelecılık yapabilir. 40 
lira maat iıtiyor. 

229 - lstanbul Sirkeci Mu
•addiye caddeıi No. 36-38 vaaı
tasile Feridun, ali mektep me
zunudur. 28 yatmdadrr. Banka 
cılık, mali itler~ heaap ve ida: 
·e işleri yapabilir. Taşraya ıri

der. 
230 - latanbul Büyük Posta 

hanesi itaat kiteainde Aaaf B. 
vaaıtaıile Hüaeyin ef. 20 yafın 
dadir. Eczaci kalfası ve hasta

j '>anelerde eczacılık yapar. Ma 
ı ğazalarda 35 lira hastahanede 

' 

20 llra maa9 iatiyor ve hususi 
tartları vardır. Memuriyet da
hi yap:ı.r, türkçe ve fransızça 

bilir. 
231 - Mardin vilayetinde 

Tabi>avur kasabasında Şerif 

236 - Galata Otel Park 12 
No da Ahmet Hüseyin 30 ya
tmdadır. Kaynakçi ve teaviye
ci, 4 lira yevmiye İltiyor. Tat
raya ırider. 

237 - Ordu, Hamdullah 
Supbi Bey muallimlerinden Sa
biha lhaan Hanını vasıtasile. 
Teaviyeci ve makiniatdir, ber 
hangi bir vilayete ırider. 

238 - KaamıpafA Mevlevi
hane yokutu No 27 Soför Meh
met Abdullah, teıviyeci, §Oför, 
otomobil tamirciai, SO lira ma
aş istiyor. Taşraya 80 liraya gi
der. 

239 - Galata Kürekçiler 
çarıısmda, kürekçi Hilmi ef. 
vasıtaaile lsmail Hakkı ef. 40 
ya9ındadır. Eczacılık yapar, 50 
lira maat istiyor. 

240 - Beyoğlu Çukur O • 
ma mahallesi Camiterif sokak 
16 No da lsmail Hakkı ef. 25 
yaşındadır. Otel veya lokanta 
ıraraonluğu yapar. Tatraya gİ· 
der. 

241 - Karamürsel Serma
yeci köy M. M, ve imam M. 
Muharrem. Teaviyecilik ve tor
nacılık bilir •. 

242 - Aksaray Horhor cad
desi 83 No da Recep Nazmi 
makinist, her nevi pedal maki
nereri bilir. Tafraya gider. 

243 - Çarşıkebir Sipahi so

kağı No ı 7 şapkacı Mehmet 
Ali Bey vasıta.ile lamail 3ı 
yaşındadır. Şapkacılık ve her 
hangi İf yapar. 30 lira maaş ;.., 
teyor, tiirkçe okur yazar. 

ikinci devre 
Yaklaşıyor 

Almanyada mücadele 
tekrar başladı 

Fransız 
Tiyatroları 

5 Nisanda protesto 
makamında bir 

gün kapalı kalacaklar BERLIN, 2 A. A. - intihabat 
mücadeleai, yarın öğle vaktı baş-
lıyacaktır. PARIS, 2 A.A. - Hükılmet, 

BERLIN, 2 A.A. - Pruıya za- t~ya~o buhranına mani olmak i-
bıtası tarafından müfrit milliyet- çın tıyatrolardan alınan devlet 

• • (1 2 1 • b . d . d" 
perverler fırkasına ait binalarda res~ını · ~ ı z nıa e~!n e ın ır· 
yapılan taharriyat neticesinde ele 1 m~gı ve zıne.ma aanayune de 12 
geçirilmiş olan vesikalar önümüz- ı mıl!on n~ktı ~u~venette bulun
deki hafta zarfında nesrolunacak magı teklıf ctmıştır. 
tır. · Maliye encümeni, bu teklifleri 

Bu vesikalar müfrit milliyet· tetkik ettikten sonra, baıka bir 
perverlerin bu~ları halk nazann- teklif te~di etmittir. Hü~~t, bu 
da ehemmiyetsiz gÖıtermeğe ça- son teklıf~ muha!efct etmııtır ... 
lı~malanna rağmen, kendilerini • Bu teklıf rarlimento~a . butçe 
ittiham .edecek mahiyettedir. ayan v~ ~eb uaa~ mecl~len aı:_a

Bu vesikalardan bazısı daha sında grdıp gelmış ve nıhayet a
timdiden adli takibat yapılmak yan ~~clisi: .. maliye encüme~inin 
üzere müddeiumumiliğe tevdi 0 • ınetrunı katı aurette reddetmıı ve 
lunmuştuı·. hükılmet . p~ojeıinin ilk ~amını 

Hitler'in reisicumhurluğa inti- kab~I etmqtır. Bu sureti". amema, 
babı lehinde bir beyanname İmza muzılc~?'• kafek?n~er,, aırk ve 
etmİf olan dük Cbarles . Edouard spor mue.!ıeselerı hıçbır muav~
de Cobourg, bu sebepten dolayı 1 ":et ve muzaheret elde edememlf· 
çelik mığferliler cemiyetinden tar tır. . . . . . . 
dedilmiftİr. Meaelerun yenı meclmn ıçtıma 

BERLIN 2 A.A. - lktıaat fır- ına yani eylıil ayına kadar mual-

1 
kası ile, b;lkçı ve ırenç sağlar fır lakta kalması muhtemeldir. 
kaar, Prusya intihabatında mütte- PAl~!S, 2 .A.A_. -.. - Temafa sa
rek bir liste arzetmeğe karar ver natı mumeaadlen dun ak.tam top• 
mitlerdir. Bu liıtenin başında lanmıtlar ve gerek Fransa'da ve 
kont Westarp bulunmaktadır. gerek müstemlekelerdeki bütün 

temaşa salonlarmın protesto ma
hiyetinde olmak üzere 5 niıanda 
24 ıaatlık bir grev ilin edileceği
ni bildirmi,tir. _..., ___ _ Dörtler 

Konferansı 

Çarşambaya toplan
ması takarrür etti 

lrianda ısrar 
1 Ediyor 
1 

LONDRA, 2 A. A. - (Reuter 
Ajansı tebliğ ediyor): Franıa, 1- 1 
talya, Almanya ve lngiltere hiikU 
metleri mümessilleri araaında ak- ı 
di kararlaştırılan konferans çar
tamba günü ıaat 14.30 da Harici j 
ye nezareti binaıında toplanacak 
tıı·. 

LONDRA, 2 A. A. - M. Mac 
Donald kralı Windson şatoaunda 
ziyaret ettikten aonra Londra'ya 
dönmüttür. 

PARIS, 2 A.A. - M. Tardieu 
bir biri ardı sıra Almanya ve 1-
talya büyÜk elçilerile Çekoslovak 
ya ortaelçisini kabul etmiştir. 

M. Tardieu yakında Londra'da 
ziyaret edeceği M. Mac Donald 
ile kendi arasında cereyan ede
cek mülakatlar ve Londra'da top 
!anacak dörtler konferansı hak
kında bu elçilerle göriifmiiftür. 

LONDRA, 2 A.A. - M. Tardi
eu'nün Paris'e Sair sabahı döne
ceği zannedilmektedir. 

60 kişi asılmayacak 
NAIROI, 2 A.A. - Bir sihir

baz kadını katletmiş oldukların
dan dolayı idam cezaıına mah
kiiın edilmiş olan 60 yerli.Un ceza 
sı hapse tahvil edilmiştir. 

Prens Bibesco,Berlinde 
BERLIN, 2 A.A. - 3 motörlü 

bir Yunkerı tayyareıi ile Desai' • 
den lspanya'ya gitmekte olan bey 
nelmilel tayyare federaayonu rei
si prens Bibeaco, ilk merhale ola
rak Berlin'e uğramıttır. 

Almanya tayyare klübü mu
maileyhin Alman payitahtında 
bulunmasından bilistifade şerefi. 
ne bir kabul resmi yapmıttır. Bu 
reımikabule birçok ecnebi mem
leketlerin mümeasilleri davetli 
idi. 

Ecnebi kadınlarla 
evlenen Mısırlılar 

• 
Yemin • ve arazı mese-

lesinde 
gene eski fikrinde! 
DUBLIN, 2 A. A. - Dublin 

kabineai, <lün lrlanda'nın lngiliz 
notaaına vereceği cevap metnini 
tetkik etmiştir. 

Bu notada krala ıedakat yemi
ninin ve ıenelik arazi vergisi tak· 
aitlerinin ilgaaı huıusunda iarar 
olunmakla beraber notanın doata 
ne bir liaan ile kaleme alınmış ol
dufu ve dostane müzakerat icra
sına imkin bırakacak mahiyette 
bulunduğu zannolunmaktadır. 

DUBLIN 2 A. A. - lrlanda 
hükfunetinuı İngiltere ve lrlanda 
hükfunet adamları araamda şahsi 
tema§ları ve bu zevatın mulik 
meselelerin heyeti mecmuasını 
münakaşa etmelerini temin etmek 
maksadile bir Yuvarlak masa kon 
feranıının içtimaa davetini teklif 
edeceği söylenmektedir. 

Bir Italyan kasabası 
yıkılmak tehlikesinde 

ROMA, 2 A.A. - Frosinone'. 
nin 24 kilometre mesafe•İnde, Ro
malılar devrine mahaua mağara
lar'ın üzerinde teıia edilmiş olan 
Santo Stefane kaıabaaı suların le· 
reuühatı neticesi olarak çökmeğe 
başlamıştır. 

Şiındiye kadar 10 ev yıkılmıı· 
tır. Takriben ıo,000 kiti'ye baliğ 
olan kasaba halkı köylere iltica 
eylemiıtir. Bütün kaaabarun Ytkı
lacağı tahmin ediliyor. 

M. Venizelos'un son 
nutku 

ATINA, 2 A. A. - Meb'uaan 
meclisi, dün M. Venizeloa tarafın 
dan irat edilen ve vatanperverliğe 
ve maziyi unutmafa dair ırüzel 
bir ders teşkil eden nutkun mek
teplere tevzi edilmesine ve orada 
talik olunmaıına karar •ermittir. 

Mançuride yeni 
Muharebeler 

Changhai müzakeratı 
da ilerlemiyor 

LONDRA, 2 A.A. - Tokio'dan 
Reuter ajanıına bildiriliyor: Man 
çuri'de yeniden şiddetli muhare
beler baılamııtır. 

Tchang-Tchung'den gelen bir 
telgraf, bu mahallin tekriben 155 
kilometre fİmali garbiainde kain 
bulunan yeni müstakil Mançuri 
devle:inin payitahtı Nunaan'a kar 
fi dün sabah saat 6 da umumi bir 
taarruz batlamıt olduğunu bildir 
mektedir. Bu taarruzun 4 gün ev
vel Nangan'a kartı tehditkar bir 
vaziyet almıt ve nihayet mezkur 
şehre girmit oldukları zannolu
nan 3,000 çinliye karşı icra edil
mit olduğu ıöyleniyor. 

Boykotaj meselesi 

LONDRA, 2 A.A. - Tokio'dan 
Times gazetesine bildiriliyor: 
Cbanırhai'daki Japon kuvvetle

ri erkanı harbiyesi reisi jeneral 
Tashire'ya ıönderilen to.limatın, 
mumaileyhe çin1ilerin talebi veç
bile Voıung iıtibkimlarının ve 
Kiangouang ıehrinin işgal edil
memesini amir olcluğu zannedil
mektedir. Japon hariciye nazırı
nın fikrince halli icap eden mual
lak yegane mesele, Japon kuvvet 
ferinin beynelmilel mıntakaya çe
kilmesi meselesidir. 

Japonların ıir Milles Lampaon 
tarafından teklif olunan aıaiıda
ki fermülü kabul edecekleri muh 
temel addedilmektedir: 

Umumi konferanıa boykotaja 
karfı IMıinat kabul ettirmek 

Müzakerat ilerlemiyor 

TOKIO, 2 A.A. - Cbanghai' • 
da Çinlilerle Japonlar arasında 
yapılmakta olan sulh müzakere
leri, Japon kıtaatırun hangi mın
takaya çekileceği meselesin dos
tane bir surette halledilmiş olma 
sına rağmen mezkUr kıtaatın çe
kilmesi tarihinin teıbiti noktasın .. 
da bir çıll:maza girmİ§tir. 

Tahkik komisyonu 

TOKIO, 2 A.A. - Nankin'den 
bildirildiğine göre Cemiyeti Ak· 
vam tahkik komisyonu azası, bu 
sabah vapurla Hankeou'ya hare
ket etmi~tir. 

iki Çin zabiti 

ViYANA, 2 A. A. - Wiener 
Journal'a nazaran Avuatul"'ya'run 
Enıııı askeri akademisinde tahail
de bulunan iki çinli zabit, Çin or
dusu ili kumandanı heyeti tara
fından çağırılmıtlardır. Mumailey 
biına, Mançuri'ye gitmek emrini 
almıtlardır. Oradaki kıtaatta mu• 
allimlik edeceklerdir. 

Mançuriye para 

TOKYO, 2 A. A. - Nazırlar 
Meclisi yeni Mançuri hükfunetine 
yan resmi üç Japon müeaıeaeai 
tarafmdan ödünç para verilmesi
ni tasvip etmittir. 

Chentaou'ya gönderilen 
Japon askerleri 

TOKYO, A. A. - Harbiye na
zın Chentaou'ya Cora'dan bir 
müfreze Japon askeri gönderil
meai için emir vermiştir. 

Fransız bütçesi 
P ARiS, 2 A.A. - Bütçe, tanzim 

edilmittir. Bütçe, varidat miktarı 
41 milyar 100 milyon 883,994, ve 
meaıırif miktan 41 milyar 97 mil
yon 501,742 frank olmak Üzere 
tevzin edilmiıtir. 

Fransa'da yaz saati 
P ARiS, 2 A.A. - Yaz saati, 

bu akf&m 11 de batlıyacaktır. O 
dakikada saatler, gece yarısını 
göaterecektir. 

KAHiRE, 2 A.A. - Elmukat
tam gazeteai, hükümetin yakında 
ecnebi tabiiyetinde kadınlarla İz· 
divaç etmit olan Mıaırlılann kon
solosluk gibi bidematta bulunma 
lannı men'eden bir kararname 
neşredeceğini haber vermektedir. Ankara belediye bütçesi 

Amerikanın altını , ANKARA, 2 (Telefonla) - Belediye mocliıi bugün top· 

NEVYORK 2 A.A. _Federal landr. B~ledi!.e reisin~~ 9~ senesi için ~az~rladığı bütçeye ıthla 
' hasıl ettı. Butçe encumenıne havale edıldı. 

Rezerve Bank, Amerika'daki al- d" Yeni bütçe mütevazin ır. 1,166,473 lira olarak tahmin 
tın istoklarının 4,388,000,000 do- b ) 

edilmiştir. iradın 150 in irası eski bon;larm tasfiveıine tah. !ara yani dünyada sikke halinde 
bulunan altının % 40 a baliğ bu- sis edilmittir. 

ıunduğunu beyan etmektedir. iş Bankası ~ müdürü geliyor 
3 haydudun bir cinayeti 

EL PASO 2 AA _ (T ) ANKARA, 2 (Telefonla) - lt Bankaaı umum müdürü 

3 
ha d b: ta · ft. SOO:~a~ · Celil ve banka idare meclisi azasından Recep Zühtü Beyler 

1 
__ : ult, 

6
1
rk" ~da an .. '-~-ar lstanbul tarikile lskenderiyeye gitmek üzere hareket ettiler. 

&U&&&f o an Jfı en mureaaep 
bir aileye taarruz etmitler ve hep 
sini de öldürmü,Ierdir. 

Haydutlar diğer bir tahaı da 
yaralamıflardır. 

• • 
reıııcum-

huruna tahıisat 
PARIS, 2 A.A. - Meb'usan 

meclisi, eski reiıicumhurlara aene 
de 200,000 frank tahsjaat bağlan 
masına müteallik olan kanuni tek 

Kubilô.gın mezarına çelenk 
1ZM1R, 2 (Milliyet) - Altay 

mene gitmitler ve tehit Kubilay'm 
mutlardır. 

biaildetcileri dün M-.. 
mezanna bir çelenk koy· 

lzmirde geni bir komisyon 
1ZMIR, 2 (Milliyet) - Eınafa keıilen cezalarda halcaız. 

lığa mani olmak için belediyede bir komisyon teıkil edilmit-
• ' A 

"lil'l 
1 .... ~." 
Mecliste kabul edilen 

kanunlar 
Dün Ziraat vekili nebati yağlar hakkın

da izahat verdi 
ve muhtelif kaııunlar kabul edildi .. 

ANKARA, 2. A. A. - B. M. Mec 1 zakeresi yapılarak kabul edilmiftir. 
l'.si bu0ün Reia Vekili Rcf~t Beyin ~O~ inci madde tadilatına göre 5(J 
nyasetinde toplanmıttır. Zıraat Ve- ına maddede yaZlb fark ve tefavüt 
kili Muhlis Bey, ayçiçeği zeriyatı- müstesna olmak üzere eşyanın mik. 
nın teksir ve temini için tohum ge- tar ve kıymetine dair mal sahibinin 
tirilerek zürraa dağıblmaıının mu- beyannamesiyle tartı ve muayene ne 
tasavver olup olmadığı hakkında bir ticeleri arasında görülen farklar 
suale cevap vererek demittir ki: gümrük reaminin yüzde beşi kadar 

" Memleketimizde nebati yağlar noksanlaımaıını mucip olacak dere
üzerindc çalışan 14 fabrika vardır. cede bulunursa ilk defa.,nda yal. 
Bunlardan ehemmiyetli miktarda ay- . ruz bu farka ait resim, tekerrüründe 
çiçeği tohum kullanan fabrika iz- bir kat cezasiyle tah•il olunacaktır. 
mirde Turan fabrikasıdır. Bu fabri- Farklar gümrük reıminin yüzde beş 
ka ıon zamanlarda 30 ton tohum ten ziyade ncksanlaşınasını mucip o· 
tevzi etmek İç.İn veki.lete müracaat lacak olursa o zaman farka ait re· 
etmiı ve vekaletçe buna müsaade ve simden ba,ka bir kattan dört kata 
rilmiştir. Nitekim bu tohumfardan kadar para cezası alırur. Bu farkla
Kocaelide tevzi edilmek üzeredir." ra ait muamelede alakadarların ib-

Vekil Bey beyanatına devam ede- raz ettiği fatura menşe fahadetna
r"k vekaletçe nebati yağlara büyük mesi gibi evrak b;;kikata muhalif o
bi.r ehemmiyet atfedildiğini, tohum !ursa veya evrak, beyanname sahte 
lconareıinin son ictimaında bu mese- ve mubarref bulunursa fail haklan
lenin görüşüldüğünü söylemiı ve to da kaçakçılık k•nununun 20 inci 
hum celbi huıusunda veklletçe bir maddeıi tatbik e~ilecektir. Para ce-
karar ahnmadığıru ili.ve eylem.ittir. zalarını yarısı fark ve tefavütü ev. 

, · 1 nl den haber verenlere, di'·rlte biri 
Bey ıyeler muayene ve tahlil ile meydana çıka-

Müteakıben inhiıar beyiyeleri.Un ı-~~lara ~rtt.~ bir~ ~e vekaletin ten· 
üçte birlerinin bar malüllerine ve şe sıbıyle ~umru~te ıyı çalışan mem':.'r• 
bit yetimlerine tahıiı ve tevziine lara verd~ektir. Malın muayene~ın· 
dair kanunun dördüncü maddesi hak# den sonra ihbar veya kontrol netıce· 
kında şu tefsir fıkrası abul edilmiş- si fazla resim ~~· muciı> bi~ hal 
tir; inhisar bey'iyeleri üçte birleri- zuhur ederse binncı muayene>:' ya .. 
nin harp malUllerine ve 1ehit yetim- pan memur kl!lcakçdı~ ~n~nu .~le ce 
!erine tahsis ve tevziine dair olan :zalandınlır. 1334 tarıhlı ı;ıumruk ka 
1485 numaralı kanun dördüncü mad nununun 12 inci ~dde.ini tadil 
desindeki dağıtılmalar "hayat kaydi- 172:3 "~?'aralı. kanunun biriı;ıci mad 
yledir'' kaydi bundan evvelki her &e deaıne ılave edilen fıkraya ırore yan
nc toplanan paralar 0 sene mevcut lış !.a?fe tatbik veya maaddi hata 
olanlara aittir hükmünü tasrih eden sebebıyle noksan veya fazla al1nmış 
bir kayittir. Yani sene içinde yaşa- v~yahu~ hiç ~hnmamış bulu~n güm 
mam-:.ş bulunanların vereseıine tevzi ruk reıımle~ı hakkında aşıgıda ya
yapılamaz. Yaşamış olanların hakkı 7ıldığı v_eç~ıle m~amel!' olunacaktır; 
hiçbir suı·etle zayi olamaz. a) Hıçbıı· oun utakı~re mak~u.n bu 

· lunmaksızın yanlış tanfe tatbıki ve-
Belediye k~nununun 103 üncü ya maddi bata dolayuiyle noksan 

maddesinde yazılı bulunan mülkiye kalmış bulunan gümrük resimleri 
tekaüt kaydinin eski veya yeni mül- malın gümrük huJudundan çıktığı 
kiye kanununa şamil olup olmadığı tarihten itibaren altı ay zarfında ala 
hakkındaki dahiliye maliye encümen kadarlarından istenir. 
lerinin tefsir mazbatalan müzakere b) Muafiyet tatbikatından müte
edilıniş, tefsirinin muhtelit encümen vellit hatalar dolayısiyle alınmamış 
tarafından yapılması lazımgeldiğiru bulunan gümrük nesimleri maim 
ileri ıüren Salô.heddin Bey ( Kocae- gümrük hududundan çıktığı tarih· 
fi) run itirazı üzerine mesele mub- ten itibaren bit sene zarfında alika-
teüt encümene gönderilmittir. darlanndan istenir. 

Zaruri ve mücbir sebeplerden do-
layi takip ve tahsili imkansız görü- ibraz olunan vesaike istinaden 
len borçların muhasebei umumiye muafiyetten istifade ettirildiği halde 
kanununun maddei mabsuıasına tev veıaikin bilahare herhangi bir se
fikan terki hakkındaki kanun kabul beple hükümsüz kalması dolayıaiyle 
edilmiştir. resme tiıbi tutulması İcap eden mal 

ihtira beratı kanununa bir mad
de tezyiline dair kanun ikinci mü
zakeresinde kabul olunmuştur. 

1341 muvazenei umumiye kanu· 
nunun 45 İnci maddesine tevfikan 
mal almamıt olan ve balen Türkiye 
tabiiyetinde ve Türkiyede mükim bu 
lunan maaı sahiplerine Ankara, Is· 
tanbul, lzmir, Trabzon, Mersin, A· 
dana ve Samıun şehirlerinden maa
da yerlerde maaşlarının on ıeneliği
ne tekabul edecek miktarda devlete 
ait emli.k ve araziden verilmeıi hak 
kmdaki kanun kabul edilmiştir. Bu 
emlik ve arazi kıymetleri İçin ı33ı 
vergi kayitleri esas tutulacaktır. 

Gümrük kanununda tedilat 
Müteakiben gümrük kanununun 

107 inci maddesinin tadiline ve 905 
numaralı kanunun 13 üncü madde
sinin ilaasına dair kanun birinci mü 

ve qya hakkında yukarıda yazılı O· 

lan bir senelik mühlet bükümsüzlü
ğün tebeyyün ettiği tarihten beılar. 

c) Kontrol ve teftiş neticeıinde 
herhangi bir sebeple olursa olsun. 
fazla alındığı tebeyyün eden resiın
ler senesine bakılmayarak mubase
bei umumiye kanununun 93 üncü 
maddesi hükümlerine göre reddiyat 
tertibatından iade edilir. 

d) Resim matlubatının taalluk et
tiği muamelede kanunen cezayı müı 
telzim bir bal olduğu takdirde mez
kUr matlubattaki ıuca tebean Türl< 
ceza kanununun 102 inci maddeıin
de yazılı müruru zaman zarfında 
gümrük idaresince takip edilir. Ay
ri bir madde de !'iimrük kanununa 
müzeyyel 7 bııziran 19~6 tarihli ve 
905 numaralı kımunun 13 Üncü mad 
desi ilıra edilmittir. 

Meclia perıanbe ırünü toplana
caktır. 

inhisar/arda tasfiye kanununun 
tatbikatına geçiliyor 

ANKARA, 2 (Telefonla) - inhisar idarelerinin tevhidi 
etrahndaki tetkikat ikmal edilmi9tir. Tevhide göre bütçelerde 
lazım gelen tadilat yapılmış ve yeni bütçe projeleri ona gör<ı 
ihzar edilmiştir. Bugünlerde bu proje Hey'eti vekilede görü
şülecek ve mecliıe arzolunacaktır. 

lnhisarlarda tasfiye kanununun tatbikatına geçilmesi için 
icap edenlere tebligat yapılmıttır. 

Kütahya- Balıkesir hattı 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Kütahya - Balıkesir hattı 

mayuta merasimle itletmeğe açılacaktır. 

Türkgençliği nasılgetiştirilmeli 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Bolu meb'usu Hasan Cemil 

Bey cuma günü halkevinde "Türk gençliği naaıl yetiıtirilme
lidir?., menuu üzerinde bir konferans verecektir. 

Feci bir tren kazası 
lZMlR, 2 (Milliyet) - Bugün Hasan iaminde bir araba

cı tren altında kaldı ve feci bir surette parçalandı. 

Gazi Hz. bu akşam Ankara Halk 
evini teşrif buyuracaklar 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Reiıicümhur Hazretleri ya. 
nn ıkpm halkevi sahnesinde halkevi gençleri tarafından tem-. . . . . . 
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Buğday için söylenen bütün söz er beyh • 
ır 

Ekonomi 

Buğday üzerindeki 
tetkikat bitmemiştir 
Hükumetin çiftçinin terfihi için 
iyi bir şekil bulacağı şüphesizdir 
Buğday meseleai yeniden mev· 

•uu bahaolmağa baıladı. Buğdayı 
lııymetlendirmek, Türk köylüsü· 
ııü terfih etmek gem aütunları İf 
ıal ediyor. 

Gelen malumata nazaran Zira
at vekaleti buğday meaeleaile • 
lıemmiyetli ıurette meıgul olmak 
t..dır. Vekalet bilbaua önümüzde 
ki aene mahsulü için müemmen 
bir vaziyet temini için sarfı gay· 
ret etmektedir. Bunun için alika· 
dar makamlardan maliimat talep 
eden hükômet bilhaoaa ziraat va• 
~iyeti ile atok miktarını aonnak· 
tadır. Buğday, üzerinde çok met• 
rul olunmağa değer bir istihsal 
ınaddesidir ve bugün bu istihsal 
ınaddemiz hakikaten üzerinde 
durulması lazım gelen bir halde
dir. 

Y alruz ali.kadarlar bu sene 
ınahsulü için yapılacak bir ıey ol· 
l>ladığını, yapılsa bile bunun zür· 
raa hiç bir faide•i dokunamıyaca• 
iını temin etmektedirler. Vekale· 
tin iatediği malumat da gele ~k 
&ene için hazırlanılmakta olduğu· 
nu göatermektedir. 

Ziraat müateıan Atıf Bey de 
latanbula geldiği esnada gazete· 
ınize verdiği beyanatta bu huauıı
ı., kat'i noktai nazan hulasa et· 
ıııi,ti. Çiftçinin terfihi için Hüku
ınetin iyi bir tekil bulacağına ıüp 
he yoktur. 

Limon fiatları 

Limon fiatleri son günlerde çok 
riikselmiı, bir limon bet kuru§a 
satılmağa batlamııbr. 

Nisan kontenjanında miktan 
kafi limon tabsiaatı bulundufun· 
dan fiatlerin tekrar ineceği mu
lıakkak görülmektedir. 

Oda tütün encümeninde 
içtima 

Ticaret odan Tütiin mıcümani 
buırün toplanarak Hakkı Nezihi 
Beyin Balkanlardaki tetkik aeya· 
lıatine ait vereceti i..ahab dinle
Yecelrtir. 

ispanyanın fındık 
rekoltesi 

ispanyanın bu seneki fındık re· 
-:•c.-:Un iyi olacağı tahmin edil· 

ınektedir. Maamafih ihracat vazi 
Yeti iyi olmadığı için ispanya fın· 
dıklarmm kıymetleri dütmekte
dir. 

T edavölden kaldırıla
cak leva'Jar 

Celen malômata nazaran Bul· 
rar hükômeti 5, 10, 20, 25 50 ve 
100 Levalık banlmotlan azami 

BORSA 

2 Nisan 1932 
Aktam Fiatlan 

İıtikrazlar Tahvilat 
lın. dahili 95.SU Elcktrilc 4,90,5 
Şark d. )'Oliatı .l.35 1'rann.ıy 4,95 
O. Nu•·ahhlde '2.75 Tün(!! 4,00,5 
Gumrüllcr 7,!hl Hıhtım 16,75 
Saydı mahl o.- .~nad•Jlu ı 26,30 
6agdat 6.50 III 27,75 
T aslmlye '1.!iO \lü m essi! 22, 40 

Esham 
I~ Bank.ası ıu. 1'cıto.\ 26,70 
Anadolu 15.7:> \'toıento Ar. 9~J5 

Reji 4,to Onyoodcy. llJ,.5 
Şır. hayrtye 14,·. Şark dey. 2,60 

Tramvay 53.- Balya 2.20 
Uınuml,igorta ı ı.zs Şarl m. ecu 8,-

lloınonıl 24,25 Teleloa 15,25 

Çek fiatl.n 
Pırı~ Ji.{16 Prıf 15,9~ 

londra 797,- Viyana 1,73,6 

fllüyork 47,32112 Mıdric 6,19 

t.ıııano 9,18.5 Berlln 1,99,5 

Rri.fkscl 3,38,3/ Varşovı 4,23 

\ ı na 36,11.7/8 Peşte S,73 

Clne\~re 2,43- Bükr<Ş ~0,33 

Soıı· a G4,7ti Bel ırat 17,4() 

\nıbttrJam 1,17.45 Mosk:ovı J094,-

Nukut ( satıf) 

Kuruş Kuruş 

!() I. Fransız ı::ö.iİ• 1 Şilin, /t.Y. 28,-

1 isterJJn :97 ı pcıct.ı J6,-

1 dıılar 211 , lh ı mark 50,J/2 

~ liret l?'lU,-
ı zolri 28.-

<O !. Be içil• 11 ~.- 1 pcngu ~2-

iıı d r:ıhml 
20 ley 24.· 

42.- - :,.1Ci dio.:ır 7.S, --
ıo ı . 1 ,-ıçrc ~2. -

I ÇerOQ"<Ç 
~o Jt,,a ~s.- ı Alon 925, 
.!lJ Hurin 1'5, - t Mcı.:idJye 4,.;•,:') 

2'.ı J.ıır ~'el I !~~.·- 1 U.:uıL.not 2;12. 

bet ıene :.arfmda mevki tedavül· 
den kaldıracakbr. 

Bu paranın yerine halen mev· 
kii tedavülde bulunan gÜJDÜ§ pa• 
ranm temamen ilrameıi taaavvuns 
ınevcuttur. 

Manisa Ticaret odası
nın teşebbüsü 

Manisa Belediyesinde ııktolu
nan bir nikah meraıiminde davet 
lilere tevzi olunan Buraa İpekli 
mendilleri içindeki üzümlerden 
kafi mikdar Milli lktısat ve Ta· 
aamıf cemiyetine gönderilmiıti. 
Cemiyet Manisa ticaret odaama 
fU mektubu göndermittir: 

31 / 1/ 932 tarih ve 48 numarab 
mektubunuzu aldık. 

Yerli mallarımı:z:m aürüm ve İs· 
tihlikini temin maksadile teves· 
ıül olunan tedbir cidden takdire 
fAyandır. 

lkbsadi milliye ve cemiyetimi· 
zin gayelerine tam m8naıile uy
gun olan bu ıekli, hareketten do
layı Manisa Odamızı hararetle 
tebrik ederiz, 

Bir kutu derununda gönderilen 
hediyeler alınmı§br• Tetekküratı· 
mızı ve bilvesile de hürmetlerimi 
zi arzeyleriz efendim. 

U. Katip lzmir meb'uau 
M. Rahmi 

ispanyada iki 
kararname 

MADR1T, 2 (A.A.) - 12 
nisandan itibaren hazine tahvi 
li olarak 500 milyon peçetalık 
bir istikraz aktine ve bugünden 
itibaren İspanyaya ec.nebi mem 
leketlerden ithal edilecek mı
sır buğdayının beher yüz kilo 
ıram miktarından 5 altın peçe 
ta ırÜJDrük resmi almmaama 
dair iki kararname nqredilmit 
tir. 

Paria borsası 
PARlS, 2 (A.A.) - Dün· 

kü celaenin bidayetinden itibıı
ren esham ve tahvilat fiatla. 
rmda görülen hafif bir tereffü 
temayülünden ve bu tereffüü 
takip eden teneııızülden ıonra 
piyasada bir durgunluk hasıl 
olmuştur. Umumiyetle fiatl~.' 
dünkü fiatların dununda ıdı. 
Fruııız rantları, gayri mütta
rittir • Kısmen tereffüe v.e kıs
men tenezzüle doğru hafif me
yiller göstermiştir. Gümü' pa

ra, zayıftır. 

Bonolara 
Karşı faiz 

Gayrimübadiller An
karaya bir 

heyet gönderiyorlar 
Cayri mübadiller ce~ye~i ~da· 

re heyeti yarın fevkalade ıçtıma 
ederek Ankara'ya aideceı.: heyet 
iza11nı aeçecektir. Heyeı. haf!• 
sonunda Ankara'ya gid~rek .. b~
haasa bonolara faiz venlmeaı ıçın 
al&lı:adar malcamat nezdinde k· 
tebbüsatta bulunacaktır. 

Cayri mübadillere iatihkaklan7 
nın yüzde 20 ai niabetincle tevzı 
edilmİf bulunan bonolar, ~ Jj. 
rahğı 16. 17 liraya kadar dutmilt 
bulunmakta, p:Jet hükiimet bono 
lara faiz vermeyi kabul edene 
bonoların kıymet bulacağı ümit 
edilmektedir. 

Maliye Vekaleti, cemiyetin mu
kaddema vaki olan tetebbüaatına 
verdiği cevapta, bonolara faiz ..-er 
mek için bütçede tahaiaat olmadı· 
ğını bildirmişti. Şimdi cemiyeı. bo
nolara, bütçeye hiç barolmadan 
faiz verilebileceğini Maliye Yeki 
!etine arzetmek kararındadır. Ce 
miyet reialerinden biri, bu imkanı 
bize §Öyle izah etmiıtir: 

"-Müzayedeye çıkarılan Yu
nan emlakinin kiraları tahail edil 
mektedir. Bu kira bedelleri, peki 
la bonolara verilecek faize kartı· 
hk olabilir. itte timdi hükumet
ten bunu rica ediyoruz." 

Garbi Trakyalılar cemiyeti de, 
bu meselede gayri mübadiller ce· 
miyetile müıtereken tetebbüaat i· 
in Ankara' a bir murabhaa ırÖn• 

Maarifte 

idman 
Şenlikleri 

Bu sene on bin talebe 
iştirak edecek 

Bu sene de mayısın ilk hafta
amda Taksim stadında lise ve or
tamektep talebeai tarafından id
man ıenlikleri yapılacaktır. Şenli 
ğe. kız ve erkek 10 bin talebe it· 
tirak edecektir. En iyi hareket ya• 
pan mektebin talebesine bir kupa 
verilecektir. Her mektep talebeai, 
kendi beden terbiyesi lıocalannm 
nezareti altında ıenlikler için ça• 
lıtmağa başlamıtlardır. 

"Mektepli,. çikolatası 

Şehrimizdeki yerli çikulata 
fabrikalarından biri muallimler 
birliğine müracaat ederek "mek· 
tepli" etiketi altında piyaaaya ye· 
ni bir çikulata çıkaracağını bildir 
mittir. Müracaata nazaran mek· 
tepli namile çıkacak çikulatalann 
ııhhi, fenni muayene ve kontrolü 
muallimler birliği tarafından ya• 
pılacaktır. Ve bu çikolatalar ııh· 
hi noktayı nazardan daha emin 
olarak mekteplerde talebeye aab· 
labilecektir. Fabrika, muallimler 
birliğinin bu müzahereti yaptığı 
takdirde, yeni etiketli çikulata ha 
sılitından muayyen bir niapeti bir 
liğe bırakacağını bildirmiıtir. 

Muallimler Birliği bu müraca· 
atı tetkik etmektedir. Meaele mah 
zurıuz ve kirb görülürse muvafa 
kat edilecektir. 

Divan bugün toplanıyor 
Darülfünun divanı bugün emin 

vekili Muatafa Hakkı Beyin riya· 
aetinde içtima ederek birikmit ba
zı itleri tetkik ve intaç edecektir. 

ilk tedrisat müfettişleri 
toplandılar 

lstanbul ilk tedriaat müfettiıle· 
ri diin Maarif müdürlüğünde bir 
içtima yaparak mekteplerin umu 
mi vaziyeti hakkında bazı mukar 
rerat ittihaz etmiılerclir. 

Muallimler birliğinden 
4/ 4/932 pazarteai gÜnÜ saat 

(dört buçuk) ta Salih Murat Bey 
tarafından Sultanahmettaki Bir
lik merkezimizde (Fiziki ilimler• 
de aon cereyanlar) mevzuu Üze· 
rine bir konferana verilecektir. 

Bir muaJlim Yekilet 
emrine alındı 

Kabataı liaeai coirafya mual
limi lunail Münir Beyin vekalet 
emrine almdığı vilayete tebliğ ,.. 
dilmiftir. 

Kıbnstan beş talebe 
gelecek 

Kıbnatan bildirildiiine göre 
Türkiye muallim mekteplerinde 
okumak Üze~e Türkiyeye beı 
talebe gönderilecektir. Bu ta
lebeler Türkiye Maarif Vekale
ti tarafından meccanen tahail et
tirilecektir. Şimdi de Türkiyede 
Kıbrısh bet talebe vardır. Bu ta
lebeler tahıillerini bitirdikten aon 
ra Kıbn• dönüp muallimlik yapa 
caklardır. Türkiyenin bu hareketi 
Kıbnata büyÜk bir memnuniyet 
tevlit etmittir. 

Server Hilmi 
Merhum için 

' Dün kabrinde talebesi 
tarafından 

bir ihtifal yapddı 
Diıçi ve Eczacı mektebi müdü

rü Dr. Server Hilmi B. in ölümü
nün ikinci yıldönümü münasehe
tile dün merhumun Merkezefen
ch.,deki kabrinde talebesi tarafın. 
dan bir ihtifal yapılmıttır. Kabir 
başında müderria Dr. Huluai B. le 
talebeden Mahir Ye Reıit B. ler 
tarafından birer hitabe irat edile
rek memlekete pek çok doktor ve 
dit tabibi yetiıtirmif olan merhu
mun hayatı ve fazailinden bahae
dilmittir. Talebeden Vaailef Ef. 
de heyecanlı bir hitabe irat ede
rek merhumun mezayaaından ve 
Türklerin alicenaplığından hara
retle bahsetmittir. 

Kumkapı nahiyesi 
müdürü 

Kumkapı nahiyesi müdürlü 
ğüne tayin edilen Dahiliye ve
kaleti Viliyetler idare.i me
murlarından Haydar Bev vaziı. 

Mahkemelerde 

Rakı fabrikasının asıl 
sahibi imiş ! 

Bu iddia ile müracaat eden bir 
Ermeni de tevkif edi di 

Bir kaç gün evvel Taksimde ı rem, muharriri ZekerAya ve mea'· 
Mete sokağında gizli bir rakı fab ul müdürü Selim Ragıp Bey bera
rikaaı bulunmuı, bilahaı·e yaka· et etmişlerdi. 
lanmıtbr. Ah' t · hk · b Ahiren 

0 
• .. 0 ıren emyız ma emeıı u 

. , . rt~ya Kirkor oılu n beraet kararını nakzetmiıtir. 
nık ıamınde hır adam çıkmıı: 

- Bu fabrika benimdir, ben 
bu yeni kaçakçılık kanununun 
nqri tirhine kadar gizli rakı ya 
pıyordum, fakat kanundan aonra 
Y.apmadm_ı .. Fabrika ile şöfer Tev 
fı~ ~fendının alakası yoktur, de· 
ml§br, 

Bu adam da dokuzuncu ihti
aaa müddeiumumiliğine aevkedil· 
mit ve iatintak hakimi tarafından 
tahti tevkife ahnmıttır. 

Şoför T evfikin şeriki cürmü 
olmakla maznun kanat Madam 
Ağavni henüz bulunup derdeat 
edilmemiıtir. 

Herman Spirer -Yarın 
davası 

Herman Spirer tütün tirketi 
ile bu tirketin itletme müdürü 
Hikmet Bey tarafından Y M'l1l ga• 
z~teai ~ibi Arif Oruç bey aley 
hine hır hakaretamiz netriyat 
daYa11 açılmıı, bir kurut ta taz• 
minat lstenmiıti. Muhakeme ne
ticeainde ~if Oruç Bey 14 ay 
hapse, 50 lıra tazminata ve 266 
lira para cezasına mahkiim edil
miıti. Ahiren temyiz mahkemeıi 
bu kara':' Arif Oruç Bey lehine 
nak~~tmıı ve dün Arif Oruç Bey 
le dıger taraf üçüncü ceza mah· 
kemeaine celbedilerek temyiz ka· 
ran kendilerine tefhim edilmtıtir. 

Müddeiumumi muavini nakza 
ittiba edilmiyerek karan aabıkta 
urar ecl_i~eaini İltemiı, haann ta· 
raf vek~ı de ayni talepte bulun
muş, Arif Oruç Bey nakza ittiba 
edilmesini talep ebnittir. 

1 Muhakeme bu huauata. bir ka,.. 
rar verilmek Üzere 11 nisana bı
raktlmıttir. 

Hayri Beyin açb§'ı 
hakaret davası 

Alpullu teker fabrikau müdürü 
Hayri Bey aleyhine yaptıkları ha 
karet amiıı neıriyat davaaından 
dolaJJ tahtı muhakeme,,. alman 
Son Poata gazetelİ aahibi Ali Ek-

Dün tarafeyin üçüncü ceza mah 
kemeaine celbedilmit, temyiz ka· 
rarı okunduktan gonra, iddia ma
kamı nakza İttiba edilmesini iate
mİ§, fakat maznunlarm vekili 
Vaofi Ratit Bey mazereti dolayı· 
aıyla gelemeyeceğini mahkemeye 
telgrafla bildirdiği için muhake
me 6 nisana talik edilmiıtir. 

Beraet karan 
Y anbş bir kararla haksız yere 

hapse sebebiyet vermekten dolayı 
ağırceza mahkemesinde tahtı mu
hakemeye alınmıı olan sabık icra 
reia muavini lunail Hakkı Beyle 
yedinci icra dairesi memurların
dan Şükrü ve beşinci icra dairesi 
memurlanndan Rifat Beylerin mu 
hakemeleri dün neticelenmiıtir. 
lamail Hakkı Beyin yanlıt karar 
vermediği, diğer memurların da 
vazifelerini ihmal etmedikleri an
latılmıı, cümlesinin beraetlerine 
karar verilmittir. 

Evkaf aleyhine açılan 
dava 

Calata'da Borsa Hanı ve Talı.
ıim Bahçeainin mukataalannda 
fazla tahailit iddiasile belediye 
tarafından Evkaf idaresi aleyhine 
açılan 36 bin liralık iatirdat dava 
amın yakında ikinci Hukuk'ta rü
yetine başlanacakbr. 

Taksim emlak şirketi 
aleyhine dava 

lstanhul Evkaf idareai Takıinı 
emlak firketi aleyhine 140 biu li· 
rabk bir alacak dava11 ikame et
miıtir. 

Bu para Evkafın ıirketten tak
ılın meydanı ile Takaim luılalDUD 
aatıf bedelinden bakiyei matlubu
dur. 

Şirket bu paraJJ bükUnıetle bir 
mukavele yaptıfından bahiale ver 
memit. bunun üzerine ETkaf mah 
kemeye müracaat karar vermiftir. 

DünJci içtimaa iştirak eden artistler vı• bazı tiyatro muharrirlui 

Tiyatro şubesi de 
teşkil edildi 

Dün tiyatro san'atkarları Halk 
;evinde idare heyetini seçtiler 
Halkevi tiyatro ıubeıi heyeti ı aat ve gayelerini anlatmıı, • tali

umumiyesi dün saat 16 da Halke· ma~mede buna "':ütedair mad
vi binaunda içtima etmittir. içti· delerı oku:Jara_k ızah etmiftir. 

.. . . . Bundan sonra tiyatro şubeıinin 
maa Darulbedayı, Raşıt Rıza lı· idare heyeti intihabatına geçibni 
yatrolan aan'atkirları ve bazı a- tir. Siyah tahtaya namzet gösteJ 
18.kadar aan'at münteaİpleri itti- lenle~ isimleri yazılmıt ve rey-
rak etmitlerdir. l~r hafı olarak kullanılmııtır. Ne-

. 1 b 1 • ticede idare heyetine Ratit Rı 
Celaeyi Halkevı atan u şubeaı Ert - -ul Muhı • Cel • ı T . za, 
· · H" · B tır M · r ın, a ahaın, Re. 

rem amıt , • açmıı · . . umaı- fik Ahmet ve Hüonü Beyler aeçil-
leyh evvela tıyatro tubesmın ınak mişlerdir. 

Laleli camiinin tamiri 
Laleli camiinin tamirahna 

batlanmJth_r.:.----

Evkafta maaı 
Evkaf memurlannm nisan 

ve hademei hayratın mart ma
aılannm tevziatı bir hafta son 
ra verilecektir. -----iki profesör geldi 

Lehistan profeaörlerinden 
M. Weiberg ve Belçika profe. 
sörlerinden M. Cumean. sehri-

Gelecek seyyahlar 
. 13 ni~a~da Karlaruhe vapu 

rıle tehrımırze 400, 17 nisanda 

Monteroae vapurile 1500 Al
man seyyahı gelecektir. 

Bir lngiliz maliyecisi 
şehrimizde 

lngiliz maliyecilerinden Sii
Baron Peraival Dawid ve Lon
dra müze müdürü M. Habsoo 
Suriyeden ..,hrimiae sela.ı.... 

Villyette 

Yaz mesaisi 
Başladı 

Resmi daireler saat 
18 de kapanacak 

1 atanbul vilayeti dairelerinde 
dünden itibaren yeni mesai saati 
başlanuıtır. 

Memurlar sabah saat 9 da vazife 
batma eelecek, 12 de öğle tatiline 
çıkacak, 13 te tekrar i~e baılıyarak 
aaat 18 de paydoı edeceklerdir. Bu 
suretlo mesai saati bir saat uzamıı 
olmaktadır. • 

Vergisi verilmiyen 
· evler satılıyor 

Kadıköy malmüdürlüğü birçolc 
aenelerden beri vergileri verilmiyen 
amlaki satılığa çtkannııtır. 

Tahıili emval kanununa tevfikan 
vttgisi tedahülde kalan emlaki re
aen satılığa çıkarmak malmüdürlük
lerinin salahiyeti dahilinde olduğu 
anlatılmaktadır. 

Birikmiş vergiler 
Defterdarlık, müterakim kazanç 

vergilerinin bir an evvel tahsiline 
tetebhüa ctmittir. Bu gibilerin be
yannameleri yeniden tetkjk edile
rek ver8'ileri ıür'atle tabail edile
cektir. 

Vilayete tebliğ edildi 
ihtiyat zabitleri ve ihti:J&l aske 

ri memurları lıckkındaki 1076 nu. 
maralı kanunun 3 üncü maddesin
de yazılı fıkranın tadil edilen tekli 
Vilayete teblig edilmiıtir. 

Maaş verildi 
Vilayet ve Defterdarlık memur

larına dünden itibaren nisan lllll&f
lannm tevziine lıaılanmııtır. 

Hatip ve vaizler nasıl 
seçilecek? 

Cami hademe.ine ait nizamname 
nin bazı maddelerini tadil eden ni 
:zaJ> name Vilayete teblig edilmit
tir. Nizamnamenin tadil edilmit 
§ekline cöre vilayetlerde evkaf mü 
dürünün, kazalarda evkaf memur
larınm riyaseti altmda mahalli müf 
tüıü ile bir azadan mürekkep bir 
ene~ tqkil edilir. 

Encümen iza11 hatip, dersiam, 
ve vii:a obnak üzere valilao •e kay
makamlar tarafından intihap oluna 
caklardır. 

Hilaliahmer 
Eyüp kongresi 

Evvelki gün idare he
yeti intihabı yapıldı 
Hilaliahmer cemiyeti Eyüp na· 

hiyeai senelik kongresi evvelki 
gün Eyüpte 36 ıncı mektep bina· 
aında yapılmıttır. 

Dr. Hulusi Ertuğrul Beyin riya 
setinde toplanan kongrede sabık 
idare heyeti reiai Fikri Bey ge· 
çen senenin idare heyeti raporu
nu okunmut ve ittifa!da kabul e
dilmiıtir. Cemiyetin muamelatını 
büyük bir dirayetle tedvir eden 
idare heyeti a..aamdan Mehmet 
Necati Beyin cemiyet tarafından 
bir taktirn .. me ile taltifine karar 
verilmiştir. 

Bundan aonra idare heyeti in
tihabına geçilmiş ve iki azalığa 
farmakolog Arif Mustafa ve Ali 
Faik Beyler, yedek azalıklara da 
Yu•uf Ziya, Rıza, Hamdi ve lıı
mail Hakkı Beyler seçilmiılerdir. 

M. Veyi 
Teklif yapmadı 

Otobüs imtiyazım iı
tiyeceği doğru değili 

M. Veyl'in Tramvay ıirke
ti namına latanbulda otobüs 
iıletmek imtiyazını hükiiınet. 
ten iatiyeceğini dün bir refiki. 
miz yazmıı ise de yaptığımız 
.tahkikata göre, bu haber doğ. 
ru değildir. 

M. Veyi Metr Salem ile 
birlikte Ankaraya gitmi, ise 
de alakadarlar M. Veyl'in her 
sene hali tasfiyede bulunan 
Rejiı tirketi ile Tramvay, Elek 
trik tirketleri heyeti 11mumiye 
içtimaında bulunduktan sonra 
berayi nezaket hülnlımet erki· 
nmı :&İ7aret etmek Wıere An
kara7a sittiiİlıi aöylemektedir 

Belediyede 

Bütçe varidat 
Kısmı ---.. ~ 
800 bin lira noksanla 

tesbit ec!ildi 
1932 belediye bütçeai varidat 

kısmı teabit ve tabcd ilmiıtir. Yeni 
bütçe idareyi huausiye kıamı 3, 
775,951 lira, belediye kı&mı iae 
6,427,065 lira dır ki ceman 10, 
203,016 lira tutmaktadır. 

Bu sene 800 bin lira noksan va• 
ridata göre bütçe tanzim edilmit 
tir. Bunun için muhtelif masraf 
faaıllanndan taaarruflar yapılmıt 
tır. 

Kazanç vergiainin vilayet hi111e 
ainde 100 bin lira Karaağaç müeı 
aesatı varidatında 126 bin lira, 
oktruva resminde de 475 lira nok
san -varidat varclır. 

Çırağan önünde 
yüzme havuzu 

Çıraian aarayının önünde bti· 
yük bir yüzme havuzu yapılmak 
üzere alakadarlar belediyeye mü
racaat etmiılerdir. 

Burada ıehrin umumi ıpor ihti
, .. cına tekabul edecek bir yüzme 
havuzu yapılmaaı dütünülmekte
dir. 

Metruk saraydan diğer spor 
müeaaeaatı için iatifade edilip e
dilemiyeceği de tetkik edilmekte
dir. 

Yarah taşıyacak 
otomobiller 

Bir kaza vukuunda yaralılar 
ilk muayene ve tedaviye kadar 
fazla kan zayi ettiklerinden be· 
lediye bunları ıür'atle nakil için 
4 yeni ve hususi otomobil almağa 
karar yermiıtir. Bu otomobiller 
son sür'atle gidecekler ve taııdık 
lan huauıi ifaretleri ıören, diğer 
vasaiti nakliye derhal yol vere· 
ceklerdir. 

Talihli Kızcağaz! 

750 lira kazanan Ma
cide Hanım ne diyor? 

Kendi küçük, Rlibi bOyillı: 
Macide Hanım 

it Bankaaınm taaarrnf lı.uinba 
ralarına sahip olanlar araamda 
senede iki defa kura ketide edil
diği ve mükafatlar kazanıldığı 
malômdur. Son kqide seçen per• 
tembe günü Ankara'da yapıldı. 
Mükafat kazananları o gÜn ha
ber venniıtik. 

( 2500) lira mükafat teni edi
len bu kurada (750) liralık birin
ci mükafatı (25384) numaralı 
kumbara sahibi Oaküdarda Kör
bakkal mahalleainde 17 numara· 
da Macide Mümtaz Hannn kazan 
mıştır. 

Macide Miimtas Hanım ı3 ya
pnda aevimli bir çocuktur. Oskü· 
dar Kız San'at Mektebi birinci 
unıf talebeıindendir. Pederi Mib 
'kirat lnhisar idaresinde memur 
iken kadrolarda yapılan teak.ihat 
münaaibetile aon günlerde açıkta 
kalan Mümtaz Beydir. 

Macide Hanım iki aenaden beri 
para biriktirmektedir, yalnız ken 
di harçlığından artırarak biriktir 
diği ve kumbarua doldulı:ça it 
Banlı.a.una yatırdığı paralann ye 
kiinu (135) linıJJ bah-ıftur. Ta· 
!ili çocuk kendiai ile ırörü,en mu
harririmize demittir 'ki: 

- Bu parayı ne yapacağımı ao
ruyoraunuz. Bunu babamın reyini 
aldıktan sonra kumbara hesabıma 
ilive ettirmek niyetindeyim. Ben 
:Jafta bir çocuğun paraya ne i!ı
ti:Jacı olur ki ... ancak bu auretle 
ileride büyiidüğüm zaman elimde 
topluca bir para bulundurmak 
mümkün olacakbr. 

Macide Hanımm 11 ya9mda bir 
de erkek kardeti vardır. ismi 
Mes'ut olan bu çocuk Oaküdar On 
beıinci mektebe devam etmekte
dir. Meı'ut Beyin kumbaraaı yok· 
tur. Şimdiye kadar artırdıklarını 
hemşiresinin kumbarasına atan 
Mea'ut Bey de tali kufUDun evle
rine kadar gebneıioden sonra doğ 
rudan doğruya kendi namına bir 
kumbara almaya karar vermi~tir. 
Diyor ki: 

- Ablamm kumbarauna tim· 
diye kadar ben de ıründelilı:lerie 
den artırdıklarmu ilive ediyor
dum. Ama artılı. ben de babama 
aöyleyip a:rrı bir lmmloara alaca
fnn. 88y6dilfüm _,, kaptan 
olmak ÜliJOI' ı o vakit pan ili 
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Proırram 

SiNEMALAR 
l 

3 NiSAN 1932 
İdarehane : Ankara caddesi, 

100 No. 

1 Eski bir çapkın 
Telgraf adresi: fet. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
,Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç içın 

Gençliği epey aık macerala 
rile yüklü bir dostum bana ge
çen gün şöyle dert yandı: 

- Bugün kırk bet yaııma 
bastım. On sekiz yafımdan be
ri kız, kadın peşindeyim, bili. 

, kadınların sevip sevmedikleri 
ni anlayamadım. 

Belki de öyle. Fakat o ha
yal gibi leziz ve şarap kadar 
mestedici sevginin böyle mad 
dileşivermesi sinirlerimi boz
du. 

Beni ısıtmalar içinde bıra
kan bu aşk sulfato yutmuş gi
bi hararetini düşürüverdi. 

LK. 
3 aylığı 4 _ : 
6 .. 7 50 

LK 
8-

14 -

1 - Hiç sevilmedin mi?. 
- Bilmem!. 
- Nasıl olur. 
- Anlatayım . 

Maamafih onunla evlenme
' ği düşünmedim değil. Hatta 

daha etraflı düşündüm. 
12 .. 14- 28 -

-
Gelen evrak geri verilmez -

Müddeti geçen nüshalar !O lru
rUftw". Gazete ve matbaaya aiı 

i1ler için müdiriyetc müracaat 
edilir. Ga:ııetemiz illnların mes'u
liyetini kabul etmez. 

1 
Ve mantarlı bir Yalova si

garası yakbktan ıonra anlatma 
1 ğa ba,ladı. 

"On sekiz yaıımda, henüz 
mektebin son sınıflarında i
dim. Boğaziçinde kötk koıntu
muz bir kızla seviJtiın. 

BUGÜNKÜ HAVA Bahar gibi bir kızdı ve ben 
Y etilköy ukeri raaat nıerke- de dal gibi delikanlıydım. 

zinden verilen malümata &Öre bu llk görüımemiz tatlı bir gül 
gün bava kısmen bulutlu &'eçek- I ve kelebek mevsiminde oldu. 
tir. RüZgar cenup istikametler- \ Onu Yetil yamaçlarda me-
den esecektir. nekte toplarken gördüm. 

2-4-32 tarihinde hava taz,.;ı.i 1 llık bir mehtap altında ııö-
762 milimetre en fazla sıcaklık rüıtük. 

Onun ikisi kız, ikisi erkek 
tam dört kardeşi vardı. Babası 
zenııindi amma hovarda bir 
adamdı. Kendimi bir an o aile
nin içinde farzettim. Gözümün 
önüne bir kaç sene sonraki ha· 
yalim, elimde zerzavat, ekmek 
çıkınları, koltuğumda elbise pa 
ketlet"i sırtım kamburlatmıı bir 
ıekilde göründü. 

Ve bahar çiçekleri 
baılayan bu macera bir 
sonunda nihayet buldu. 

içinde 
eyini 

Bilmem o kız beni sevdi miy 
di. 

Şimdi evlidir ve iki çocuğu 
olmuıtur. 

16 en az 4 santi&'rat kaydedilmi,- ı Ben çıldırıyordum. 
O beni gördükçe humma nö-tir. 

\ beti geçirir gibi titriyordu. Ondan sonra ayva çiçeği gi 
liıl•••••••••••- Bütün toy aşıklar gibi onu bi bir kız sevdim. Bir yazı o-

1
-r ICL·E--~ eflatuni bir gönül ateıile ıevi. nunla çayırlardan papatya top 

!ayarak, Boğazda sandal gezin yordum. 

Yine odamız! .. 
Severim kafiri!. Sıcak iımi 

vardır .. Oda .. Lif değil adamın 
en mahrem hayatı odalarda ge 
çer .. Misafir odası, tuvalet o. 
dası, yatak odası falan ... Değil 
mi ya! .. 

Ticaret odasını da ondan do 
layı severim. Severim amma 
iliıilecek şeye rast gelirsem sü 
küt edemem. Çünkü dost ada
ma acı söyler malum ya! .. 

tileri yaparak geçirdik. 
Yazdığım mektuplarda on Bana Dekadan şairler gibi 

sekiz yaşın dumanı buram bu- hulya ve rüya dolu mektuplar 
ram tütüyordu. yazardı. En son yazdığı bir 

Bir gün bana: mektubunu aynen şu cümle ile 
- Evlenelim: dedi. bitirmişti: 
Bu kadar dolu, bu kadar de 1 "Bir pembe bulut gibi kalp-

rin bir sevginin sonu ne olabi- 1 !erimizi çevreleyen ebedi aşkr 
lir. Evlenmek mi? mız ümit ederim ki başımıza 

...................................... - ........ - ••••• 1 resmi bir muhabbet taci koy. 
makta gecikmiyecektir." 

yapmaktan ibaret kalıyor. De- ı Bilmem neden sevgilimin 
mezler mi? belki derler. Derler başımıza geçirmek istediği bu 
amma kimse işitmez. Hem resmi taç bana ağır geldi. Ve 
onların şimdi hastahane, aşkımızın pembe bulutları da
mektep ve doktorları odaya sok ğıldı. Galiba akşam olmuıtu. 
mak işi var .. Bu mühim bir şey ı Ayrıldık. 
dir .. Söylendiğine göre, oda ka Bilmem o kız beni sevıyor 
nun veya nizamnamesinde "O. ) muydu?. 
tel ve han gibi" diye bir kayıt Sonra evlendi. Şimdi sekiz 
varmış ... Oda, hastane ve mek tane çocuğu vardır. 
tepleri bunlara kıyasen kayde 

lSTANBUL, (1200 m. 5 kilo· 
vat) - 18 Gramofon, 19,30 Beda· 
yii muıikiye heyeti, 20,30 opera, 
21 Kemal Niyazi Bey heyeti, 22 
tango. 

Sinema· Tiyatro 

Darülbedayi son temsilleri 
Umumi arzu hl•nbul 8dıdlyrsf 

Sehir1i"yatrosu 

111111111111111 

1 üzerine 

Bugün akşam 

l~ .. Jll 
saat 21,30 da 

Sa atçı 
Şarkılı komedi 

3 perde 

Kadıköy liutdili ainemaaında 
bu &'ece büyük san'atk•r Fahri B. 
Ye arkadafları Şamram Hanım 

birlikte Dehri efendi aileai taklit
li vodvil 3 perde her yer 20 kurut 
localar 100 lı:uruı. 

Yeni netriyat 

HOLIVUT 
, 1 Sinema mecmuası olan Holivut 
un 2 ci ıene 10 cı sayııı inti,ar et

miıtir. 

RESİMLi ŞARK 
Çocuk haftasına dair kıy· 

metli yazılar Viyana ser&'isinde 
Türk güzel sanatları, Goethe, Rüya
lar Dünyası, Rus lbtilil.i, aaarıati· 
kaya ait makaleler, şiirler, hikaye
ler, yeni ketiffere dair muhtelif ya
zılarla intişar etmiıtir. 

··-·····························-··················· 
nelim de muhitimiz değiııin . 
Seni öyle seviyorum ki! 

Bir bekarın kollarından bir 
evlinin dudaklarına seyahat e. 
den bu genç ve akıllı kadın ar
tık yolculuktan usanmış gibi 
iltica edecek istasyon arıyor

du. 

O akıam fazla İçmeme rağ 
men bu a k ekspresini tevkif 
etmedim. 

Taliin mel'unu olan ve tesadüfün 

periıan ettiği kadın, bir 

SARI VESİKA 
Passeport Jaune) 

ile firar ediyor. 

Çarla r Rusyasında, imdatsız, 

ümitsiz ve takatsiz kalan kadın, 

bir 

SARI VESİKA 
Passeport Jaune) 

tedarik ediyor. 

Dr. Cetal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu hastalıkları 
mütehaııııı; Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 35. 
Her gün saat 14-19. 

İSPARTA 

İplik fabrikası 
Türk Anonim Şirketi 
Şirketimizin 1931 senesi hisseda-

ran heyeti umumiyesi 24 Nisan 1932 
tarihine müıadif Pazar günü şirke- I 
tin fabrika binasında akdi içtima e- 1 

deceğinden hiııedaraı\ın yevmi mez
kı.irda bizzat içtimada hazır bulun
maları, hazır bulunmayacaklarm tev 
kil edecekleri zatı bir mektupla şir

ketimize ihbar eylemeleri rica ve 

ruznamei müzakeratm sureti aynen 
a~ağıya de.-colunur. 

Ruznaınei Müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve murakıp ra-

porlarının kıraati, 

2 - Şirketin 1931 sene•i mevcu
dat defterile bilanço, kir ve zarar 
hesabının tetkik ve tasdiki, 1930 ve 
1931 seneleri temettüunun tevzii ve 
idare Meclisi azasının ibrası; 

3 - Müddetleri munkazi Mecli•İ 
idare az.asından üç kişi ve iki mura
loıbın yeniden intihapları. 

4 - Meclisi idare azasının hakkı 
huzur ve murakiplerin senevi ücret· 

terinin tayini, 
S - Sanayi ve Maadin Bankası

nın ,irketimizdeki makina ve alit 

6 Nisan Çarşamba akşamı 

ELHAMRA SİNEMASI 
L1L1AN HARVEY ve WILL Y FR1TSCH'i 

Kongre Eğleniyor 
(Le Congres s'amuse - Der Kongress Tauzt) 

muazzam ve muhteşem filminin Almanca kopyeıini takdim edecektir. 
Bunun, Fransızça kopycsinden daha güzel olduğu müttefikan 

beyan edilmektedir. 
.. ____ Gidip görmeli ve kıyaı etmeli. ___ .. 

Tamamen Franıızça sözlü olan 

SAADET GÖLGESİ 
(Papa Longueı-Jambeı) 

Kahkaha... göz ya1ı... &'ençlik ve aık filmidiı 

Heyeti temsiliyeıi ba4ında: 

JANET GA YNOR ve WERNER BAXTER 
6 Nisan önümüzdeki Çarıamba akıammdan itibaı-en 

._ ___ MELEK SiNEMASINDA -----

.. ----- Pazarmızdan bilistifade .-----.. 
M E L E K ' te E L H A M R A 'da 

MARY GLORY'yi M k .k 1 
mevsimin en güzeı filmi olan e Si a ı 
Düşes Dansöz 
olacaksın 

(Tu seraı Duches&e) 
filminde görünüz. 

(La Courti&ane 
Mexicaine) 

mükemmel musikili filmini cö· 
rünilz. 

ARTİSTİK' te 
BEBE DANİELS 

ile New-York Metropolitain operasından meıhur bariton 

EVERETT MARSHALL'i 
muhte,em mizansenli pek çok figüranları havi ve kısm- renkli 

DiXiANA 

Efendim; bir şeye dikkat et 
tim .. Gazetelerde bir haber ııö
rüyoruz. Vapurculuğu tevliit e. 
dip Seyrisefaine verecekler. 
miş... Vapurcular hemen 
bir heyet mtihap edip An. 
karaya gönderiyorlar. İşlerini 

uzeltip geliyorlar .• Biraz son. 
teıebbüa etmiı. Han ile hane a· 
rasındaki münasebetten cesaret Bir genç kadınla tanışmıı-

Geçti gitti. bedelinden müteha11il ihtilaflı mat- mükemmel operet revüsünde &'Örünüz. 

• .ı bir diğer haber çıkıyor ... İh
racat meselesi inhisar olacak
mıı .• Hemen ihracat tüccarı bir 
hey'et intihap edip Ankaraya 
gönderiyorlar. İşlerini düzeltip 
dönüyorlar ... Derken: Buğday 
satışı bir ıirkete verilecek lafı 
çıkıyor. Zahireciler bir hey'et 
İntihap edip Ankaraya gönderi 
yor ve itlerini yapıyorlar .. Bu
günlerde de afyon satışının in· 
hisar olacağı rivayeti çıkmış. 

alarak hastaneyi kayde teşeb- ' tım. 
büs ettiyse yarın Defterhane, 1 Cıva gibi elde avuçta dur. 
postane, balıkane ve hattil. Gül 1 maz bir mahluktu, bir gençle 
hanenin _de ma tefe~rüat od_a· sevişmiş, söylediğine göre genç 
ya kaydıne kalkacagına emı- ona ihanet etmiş ayrılmıı. Son 
nim. Gayretleri o kadar ileridir ra bir evli adamİa yaşamış. Bu 
ki; han kelimesini görünce kor müşterek hayata da tehammül 
karım Hintli prens Ağa Hana edememiş. Onunla bir yaz ak· 
kadar bütün Hanları odaya kay şamı Fener yolunda tanıştık. 

Bilme~ o kadın beni sevı • 
yor miydi. 

Iubuna ait faiz mesele•inin halli ve 1 BERE OANlELS'ia: en eyi filmi DİXIANA dır. 
müzayedede bulunan hiııe ıeneda· 

tının Banka tarafından iıtirasrnın te l ·-----~.A S R J SiNEMADA.~-----· 
Şimdi yirmi ikinci aşıkının 

tahtı iıticarındadır. 

mini. fevkalade bir muvaffakiyetle İrae edilen 

Hatırımda kalan belli batlı 
bu maceralardan başka hayatı 
mı dolduran yüzlerce genç kız 
ve genç kadından belki milyon 
!arca defa: 

ki ~roje~:'~e::~:ı~etes~:v~~=;!~ 1 HI.CRAN çı·çEGı· 
rulduğu takdirde tealaatın yapılıruuı 
hu•usunda idare Meclisine selahiyet 
itası. (Fleur du Vice) 

7 _ Su kuvvetinden istifade İçin mükemmel filmi halihazırda emsaline pek az teaadüf edilen bir eser 
detmek isteyecekler .. 

1 Kendi alemlerinde yaşayan 
te,lıi mutesavver elektrik fabrikası olup seyircileri memnun ve müteeaıir ediyor. 

Yanlışlık insanlar gibi biribirimize sokul 
duk. 

hakkındaki su mühendisinin tanzim Mümessilleri: LLOYD HUGUES ve dilber MARY ASTOR. 
ettiği proje ve pliıun tetkiki ve Mec 1 Bu&'Ün saat 16,30 matinesinde ve suvarede ZENGiN VARYETELER 

tı... Afyoncular bir hey-
e t intihap edip gönderdiler. Tü Nülrteli ve hünerver Cemal 
lüncüler de tütün işi için keza. Nadir (Akşam) ın dünkü nüs. 
ı.utün bu tüccarın yapmak iste hasında bir alacaklı ve bir borç 
c ı ği işleri yapacak yer Ticaret lu resmi yapmış üstüne buh
c. dası iken her defasında bir ran münasebetile sık tesadüf e 
hey'et İntihap edip göndermele dilen iki tip demiş. Alacaklı e-
• i olsun muhterem odamızın na linde sopa ateş saçan bir adam. 
~ıı dikkatini celbetmiyor mu?. ı Borçlu da şemsiyesinin ardına 
Jı adaki muhterem aza kendi 1 sinmi,, ürkek birisi .. Ben bu re 
. ndine: simlerin yazılarında yanlışlık 

- Yahu! ounclan istiskal çı olduğunu zannediyorum. Kor
~<ar .. Demek bu tüccarın bize i- kak adamı tasvir eden resmin 
timadı yok ki; asıl işlerini ya· altına alacaklı, eli sopalıya 
pacak adamla~ı aralarından se. borçlu yazmak daha uygun o· 
çiyorlar .. Bizim işimiz burada !urdu. 
«ağıt İmza etmek ve merasim FELEK 

Zeki ve bilgili bir kadındı. 
Bir kaç erkeğin hayatına karış 
rnış olması tecrübesini arttır
mıştı. 

Bana hulul etmek için her 
şey yapıyor ve muvaffak olu. 
yordu. 

Rahat rahat, kana kana, en
dişesiz sevişiyorduk. 

Her akşam gruba karşı ince 
bir itina ile hazırladığı masada 
karşı karşıya içiyorduk. 

İ;te böyle fazla kaçırdığı
mız bir akşam bana dedi ki: 

- Ne zamandır biribirimi· 
zi anladık, öğrendik, bari evle 

- Seni seviyorum! 
Cümlesini dinledim. 

Henüz bekarım. Fakat bil
miyorum. Acaba bu kızla: ve 
kadı;ılar arasında sahiden beni. 
seven var midi? 

* * * 
Eski çapkın :ırkadaıımın 

bu şüphesini ben de halledeme 
dim. Fakat seki7' çocuğu olma 
sına rağmen hali ilk aşkının 
hayalile yaşayan kim bilir kaç 
kadın, kaç erkek vardır. 

Bü~han Cahit 

liıi İdare raporundaki izahata naza
ran karar itaıı. 
8 - İdare Mediıi azasından Türk 
Halı Şirketi müdürü Kamil Beyin 
~irkctimizle muamelei ticariyede bu
lunması için Ticaret kanununun 323 
ve 324 üncü maddelerine tevfikan 
rr,üaaade itası. 

İstanbul ticaret müdürlüğünden: 
lıtanbul şeker, şekerlemeci ve hel
vacılar eınafı cemiyetinin idare he
yeti İntihabı 10-4-932 pazar günü 
saat 10 dan IS e kadar Tahtakalede 
Mena,e Hanındaki cemiyet merke
zinde yapılacağı alakadarana ilan 
olunuT. 

Harik ve Otomobil 

Sirgortalam-mızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 

UNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 58 

GÖZYAŞLARI!. 
ğin nefes ciğerlerinde ve sade
ce bulunduğun yerde kalacak! 
O havayı alacaksın, o havayı 
vereceksi;., o hava ve esrar ko. 
kusu burnundan eksik olmaya. 
cak !. Fakat, insanı bitiriyor. 

!adı, sonra da saldınnaya ası
lınca Manita Mehmede saldır
dı!. 

,,. ,,. "' deyip dönüyorum. Ekseriya da 1 parlar .. 
yazacağımı orada yazıyorum. 

En emin, en rahat yer ve.. Dün üç işi bir arada yap· 

Karakaş namuslu çocuktur! 
Diye yalancı ıahitlik ettik. 

Halbuki kim bilir kaç cüzdan 
arakladı, neler yaptı.? Fakat, 
tüplıe üzerine karakola getiril
diği için hepimiz birden: 

Her halde ben dalgadayken 
sadece bir malihulya hastası, 
bir meczup, bir cüzmalı gibi bir 
tarafa çekilip miskin miskin 
pinekliyor; Naran'm muhayye
lemdeki ve ben1iğimdeki varlı· 
ğına hareket ve vüs'at verivo. 

kasa!. tırddar: 

- Bitipnek .. 
te, bunu ifade için kafi değil. 

Etem iZZET 
Her telden bir nağme .. 

Üç buçult ay aonra 

Artık şunun bunun elinde 
oyuncak oldum. 

Yüzümdeki sarılık esrardan, yoruz. Maymunlar gibi omuz Eritiyor, öldürüyor. Ben bile 
kuruyuı ispirtodan olacak. Ne omuza verip ve sırt sırta daya. en yenileri iken sarsak, bitkin, 
ekmek, ne yemek, ne su hiç bir nıp sura çıkıyoruz. Yukarıaı ge takatsız, serıem biri oldum. Si 
9ey aradığım yok. Fakat, esra- niı, sekiz on kiıiyi boluboluna nir, akıl, irade, muhakeme, şu· Daha on /lÜn Zibidinin hakkı varmıı: 
ra dayenamıyorum. Piyasanm alacak kadar bir mağara. He- ur; sıhhat düımanı bir şey!. He - İnsanı batı bot bırakmıyor 

rum!. 

ıcığmı cıcığını öğrendim. Es- men kapı yerine koyduiumıuz le insanın yaradılıtında biraz Çok seyrek yazıyorum! lar!. 
rar nerede içiliyor, kimler içi· deliği kapatıyor, içeride kü· da atılganlık ve kavgacılık ol- Defterlerimi• de çaldıraca- Kimin yumruğu kuvvetli iıe 
yor, satıcıaı kim? Bütün bun. çük bir ateı yakıyor, kabağı du mu sonunda muhakkak kan ğım .. Diye ödüm kopuyor. Ba. hakim o. Biri gelip asılıyor: 
lan biliyorum. Alırken. satar- dolduruyoruz. İstanbul yerin- dökülüyor! Geçen gün kemer zan iki ayda bir, bazan bir ay- _ Haydi gözcülüğe .• 
ken adına: den sökülse ne haberimiz olur, altındaki bodrum sarayda Çi- da bir, kırk yılda bir, 00 on Ö 

b d b k d. el bürü balta oluyor; 
- Dit!. ne de kimse bizi burada arayıp ban Ferhat saldırmıayı çekince e~. gün. e İr . en ım_e g e-

l ki d ft k ' h t - Hırsızlığa .. Diyorlar. bulabilir. çeri bir girdik mi en ortalığı biribirine kattı; Mıstı- cegım . e erı, aıemı a ır-
- Bir diJ al!. aıağı on gün çıkmak yok! Çe- ğı vurdu, Manita Mehmedi ya- : layıp bır 9eyler yazayım!.. Öbürü zorluyorı 
Bir dişin var mı? kiyoruz, dalıyoruZ'; ayılıyoruz, raladı; biz canımızı ve yakamı İyi bir usul keşfettim. Ne - Yataklığa .. 
Bir dit kaç kurut~· dalıyoruz. Uyanıyoruz, uyuyo- zı zor kurtardık! yazacaksam yazıyorum, ondan Ve .. kamanın ucunu gö.te-
Dit tutuyor musun?. ruz, dünyayı umurlamıyoruz! Esrar muhakkak ki, sinirli, sonra kalemi kağıdı toparlayıp rip ili.ve ediyorlar: 

En mükemmel alemıleri Zü- Bodruma da kapandık mı öy haşin, atak ve .. gözü pek olan. doğruca Tophanedeki yangın - Sıkı ise gelme!. 
refa bodrumlarında yahut ta le! Esrar çekmek te en birinci !arda vehmi, honharlık hisleri- yerine gidiyorum. Orada bel- - Ben yapamam .. 
Sarayburnundaki kovuklarda şart: Kapandığın yere hava, ni tahrik ediyor. !ediğim bir kuyu kapağı var. Demenin, haber vermenin, 
yapıyoruz. Sur kovuklarındaki ziya sızdırmamak! Bodrumun Çıban dalgadayken : Kapağı kaldırıyorum, altına lif etmenin imkanı yok. 
alem hem devamlı, hem de kor havası esrarlanacak, kabaktan - Vay beni öldüreceksiniz? defterleri yerleştiriyorum: - Temizleyiveririz .• 

- Yalancı şahitlik!, 
Gözcülük!. 
Marazacılık.. 
Sabahleyin çakı Ömer gel. 

di: 
- Yürüyün karakola. Kara

kaşı enselemitler. Gidecek, he
pimiz komisere luırakat sabaha 
kadar yanımızdaydı.. Diyecek
siniz! 

Dedi. 
- Naııl olur?. 
Bize de lif gelir?. 

Komiser döver!. 
Diyecek oldum. Ağız açtır

madı; 
- Şimdi ölünden ba9latır. 

sın!. 
Dedi ve .. tekmeyi savurdu: 

- Haydi dırlanma kalk!. 
Tabii kalktık, karakola git

tik, komisere: 
- Vallahi sabaha kadar be

raberdik .. 

- Hayır .. 
Kakt'iyyen !. 
Bizimleydi .• 
Diyince bıraktılar. Çakı O· 

mer de bu ilemin hem avukatı, 
bem maslahatııüzarı gibi bir 
ıey!. 

Tabii Katakaı karakoldan 
yakayı 11yırmca yine tramvay
lara atlamağa baıladı !. 

Öğleden ıonra Pire Mehmet 
geldi: 

- Ulao. Çamur bir papel var 
yürü!. 

Dedi. Sert konu9an bir a
dam. 

- Bugün hiç keyfim yok!. 
Dedim. 

- Şimdi dininden batlatır· 
sın. Senin keyfini mi bekliyece 
ğim?. Görüyorsun kimse yok!. 

Dedi. Aııldı. Kaşları dehşet 
li çatıktı. 
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MİLLiYET PAZAR :> NlSAN 1932 
-

Iran mektupları: 21 Müttehidei Ameri"1 ada dört türlü 
idam usulü tatbik edilmektedir 

- • 
Ahundlar Iran köylü-
sünü nasıl kandırır? 
Vefat eden zenginlerin evinde 

"T erbin,, dedik
leri • 

merasım nasıl yapılır? • 

Elel<tr/A. • 
s.ı6en i<lam. • 

l<ınşu,,.. "•'""•"-· • 
6a:r ;ıc İlı'l<ll<.. • 
H ü" h iuuıl /.atr;s. • 

Tabramn meflıur iapulartndan biri.. 

TAHRAN, (Milliyet) -
lrarun Garp medeniyeti ile te
mas etmemİf, daha doğrwıu 
temu fırsatını bulamallllf olan 
fakir halkı, çok temiz kalpli 
İnsanlardır. Bilha11a İran köy 
lüsu, misafirperverlikte Türkle 
ı·' andırır. 

(Mibıınan) onun için adMa 
tnukaddea sayılan bir feydir. 
.Köylü sınıf, çalı,kanclır da. Bü 
tün sene, karnım doyurabil
mek gayretile, geceli gündüzlü 
çalışır. Mütehammil, cefakar, 
kanaat ehli ve sabırlıdır. 

Dünyada çektiği zahmetin 
mükafatını ahrette "Ehli Beyt,, 
İn şefaa.tinden bekler. 

Ahuntlara candan bağlıı.n.
ınıştır. Köylü, bu bağlanıt yü 
Zünden birçok maddi fedakar· 
lıklara katlanır. Hemen her 
köy, bir, hatta birkaç ahundu 
beslemek mecburiyetindedir. 
A.huntlar, kendilerini köylüle
re sade besletmekle kalmaz, 
ır: uska yazmak, dua etmek gi
bi bahanelerle köylünün zaten 
Pek az olan kazancına da ortak 
olurlar. 

Şah Hazretlerinin Ahvunt 
nüfuzuna çok yerinde olarak 
İndirdikleri darbeden, henüz 
köy ahvuntleri hisselerini alma 
ınışlardır. 

Maamafih, şüphe yok ki ya 
kında sıra onlara da gelecek
tir. 

Cahil köy ahuntları halkın 
efkar ve akidelerini daimi mü· 
rakabe altında bulundururlar. 
Açık fikirli birini görseler, he· 
Ilı.en (Küfr) yerine kadar varır 
!ar. Onlarca matlup olan şey, 
nalkın muhitine karşı tama· 
men lakayt olmasıdır. Bu sa. 
Yede, bugüne kadar, hiç çalış· 
ıtıadan, rahatça yaşamanın yo
Unu bulmuşlardır. 

Şikesıe nedir? 

Iranda tüccar ve esnafın 
tııühim bir kısmı bizim arap 
harfleri zamanında kullandığı· 
tııız rakamları bilmezler. Ra
kamları, kendilerine mahsus 
bir takım işaretlerden mürek
keptir. 

Maamafih, son seneler zar. 
fında yetişen nesil, bu rakam 
ları kullanmıyorlar. Hatta, ba
zı ticarethanelerde, şimdiden 
latin rakamları istimal eden 
ll'ençlere tesadüf edilmektedir. 

Eski İranlıların yazısı da, 
Çok karışıktır. Şikeste dedik. 
lerj tarzda yazılan bu yazı, ade 
ta üfürükçülerin remil atması 
ıribi bir şeydir. Gençler, ti~e~· 
le yazıya rağbet etmediklerı ı· 
Çİn yakında bu da tarihe karı
!lcak demektir. 

Terhim 

rioe diz çökerler. Ve meraaim 
hatlar. ilk olarak, davetlilere 
bire,r bardak çay sunulur. 

Güzel sesli hafızlar, yanık 
birer •tir okurlar. Hep birden, 
merbumım ruluma fatibalat 
gönderildikten aoora, tekrar 
çaylar içilir. Ve bu arada ölü
nün yapbğı hizmetlerden, me
ziyetlerinden bahsedilir. Azer
baycan taraflarında yapılan 
terbimlerde davetlilere Abıgil.şt 
pifirerek nibar dedikleri öğle 
ziyafeti vermek ideti vardır. 
Bazen Kerbeli, Meşhet gibi 
mukaddes tehirlerde vefat e
denlerin hahrumı teyit ıçın 
de terhim yapılır. 

Yemin 

lranlılar, vara yoğa yemin 
etmeği sevmezler. Yemin, an· 

cak ihtiyaç hieaedildiği zaman 

lar edilir. lranlının en büyük 

yemini Ali ve bunu mübareki 

Hüseyin namıria ettiği yemin

dir •• 

Bundan maada, Hazreti Ab 
bas, hakkına da ant içilir. "bi
hakki penç,, e kuvvetli yemin 
!erden biridir. Buradaki bet· 
!erden maksat Hazreti Muham 
metle Ali, Fatma, Hasan ve 
Hüseyin'dir. 

Müşkül dakikalarda en ziya 
de sahip zaman hakkına yemin 

edilir. 
Sahip zaman, Mehdi'nin a. 

chdır. Evvelki mektuplarımda 
tafsili.tile anlattığım gibi hu· 

ruç etmek için kıyametin ~a_pa 
cağı güne intizar eden on ıkin· 
ci İmam Mehdi, İranlıların 
itikat zincirinde en kuvvetli 
halkalardan birini teşkil eder. 

Mehdi, tıpkı bir "Hızır,, dır. 

Umulmadık bir zamanda 

ansızın yetişecek ve ümmetleri 

felaha sevkedecektir. 

lranlılar, bundan maada 

Bihakki huda, Bihakki kur'an, 

Bihakki peygamber tarzında 
da ant içerler. 

Ehli Beyt erkanının günleri 

İran şehirlerinde sık sık dük 

kanlar kapanır. Sorunca anlar 
sınız ki o gün ya Ehli Beyt 

erkanından birinin vefat etti· 

ği, yahut on iki imam~~~ .~ir 
tanesinin dünyaya geldıgı gun-

dür. 
Irand a bu nevi günler bazan 

dini birer bayram mahiyetini 

alır. 
V. N. 

Müttehidei Amuikadaki muhtelif hükü=tler dahilinde tatbik edilen 

Amerikan hapishaneleri aade· 
ce muazzam letlı:ilitlin ile de
ğil, arasıra içlerinde çıkan İsyanla 
n ile de maruftur. Bu hapiıhane· 
ferde her mahkômun bir odası ve 
odasında bir demir karyolası, ma 
aaıı ve l&vaboıu vardır. 

Umumiyetle zannettiğimiz gİ· 
bi Amerika'da idam cezası sadece 
elektirikle tatabik edilmez, elekli 
rik le idam yirmi bir hükumet ta 
rafından kabul edilmiıtir. Yirmi 
hükômet dahilinde ise bizdeki gi
bi iple aamak suretile tatbik edi· 
lir. Nevada hükümeti dahilinde 
İıe mahküm bir odaya konularak 
gaz ile ihnak edilir. 

Utak hükümeti dahilinde iae 
ya kurıuna dizilir ve yahut müeb 
beden hapaedilir. Sekiz hükômet 
dahilinde idam cezaaı yoktur. 
mahkômler ölünceye kadar hapia 
hanede kalırlar. Daha az korkunç 
olmayan bu ıon cezaya mabkôm 
olanlar, hapishanede .. ıahı bili 
ederlerse, eünün birinde affedil· 
diklerini bile görürler. 

Oklohama hükümeti dahilinde 
ise, yeni bir usul tatbik edilmek Ü· 
zeredir. 1931 nisanında kabul 
edilen bir kanuna göre, mahkfun 
lar ve deliler "ıterilize,, yani ha· 
dun edileceklerdir .. 

Amerika'da mahkeme, bir defa 
idam hükmünü verince, artık mah 
kôma kartı kimııenin hmçı kal· 
maz. Bu adam, cemiyete karşı clir 
mü nü ödeyecektir. 

Amerika'cla tatbik edilen ölüm 
cezalarından bir kaç taneıini an· 
latalım. 

James Butler yirmi, Halo fer. 
nan' dı yirmi iki, James Bole er 
hepsinden daha eenç, OD dokuz 
yaımda idi. Hepside ayni günae, 
bir kaç dakika faaıla ile idam 
edilmitlerdi. Cürümleri, bir dük. 
kin sahibini evinde öldürmekti. 

Son eün eeldi .. 
' ... Anneleri son dakikaya, yani 

höcreden çıkıp ta bir daha avdet e
dilmeyen höcreye girinceye kadar 
yanlannda kalmıtlardı. Delikanlıla
rın son yemekleri pek mükellefti. Pi 
liç ve kaymaklı dondurma istemitler 
eli. Büyük bir iştaha ile bir kaç pi
liç yediler. 

Elektrik sandalyaaırun bulundu
ğu odaya ilk defa Butler eirdi. Yü
zünde mütekallis bir tebeısüm var-

ve aecedi muayene ederek ölümü 
tesbit ettiler. Bir muhafız önünde 
ayakları tekerlekli bir masayı ite· 
rek eeldi. Ceıedin bacak ve kolların 
dairi bağlar çözüldü. Baımdaki miğ· 
fer alındı. 

Ölünün çehresi sakindi. Sanki 
mahkum uyuyor gibiydi. Sandalya· 
dan kaldırdılar, masanın üstüne koy 
dular ve açılıp derhal kapanan bir 
küçük kapıdan bu suretle otopsi sa· 
!onuna eötürdüler . 

Bu defa da itlam salonunun met 
hal kapm tekrar açıldı ve bir rahi
bin düası iıitildi. Sıra fernandi'ye 
gelmitli. Mahküm baııile hazır bu 

Elektrik sandalye .. i. Mahkiım 
ellerinden bacaklarmdan buraya 
bağlamyor ve ücudundan cereyan 
gegiyor. 
lunan yirmi altı ııazeteciyi ıelamla
dı. Sonra hapisane müdürüne döne
rek: ~Allah ıizi affetsin, dedi, zira 
neyaptığıruzı bilmiyorsunuz.~ Koltu 
ğa bağlanırken de: ''Allah annemi 
ve nita-nlımı takdis etsin" dedi. Pek 
müteheyyiç olan cellat, belli etmek 
istemediği heyecanı içinde miğferi 
yerlettiremedi. Fernandi: 

- Haydi haydi çabuk bitirin. 
Ben yüzümde tebessümle ölmek is
tiyorum, dedi. 
Şimdi en genç olan Bolger'e ııra 

gelmişti .. Maktule ilk d~a o kuttun 
sıktığı için, en son o ölecekti. O da 
son saniyede: ''Gülerek ölüyoru.m', 
diye bağırdı. Antişambrda üç anne, 
cesetleri alıp mezara götürmek 
için bekliyorlardı. Bu üç idam hük
mü i Neyork'taki methur Sine 
Sine hapishanesinde 13 kanunu· 
evvel 1930 da infaz edimitti. 

Şimdi birde Tony Magnicino, 
Cari Nazello ve John Meuimo'ye 
gelelim. Bunlarda ayni günde sal 
ben idam edilmi,lerdi. Bunlar bir 
bankayı soymağa !ralkmıılar, bu 
eınada iki kitiyi C:ldürmütler ve 
üç kitiyi yaralamıılardı. idam 

N d h '"k" · d h'I' d b hükmü Miuuri'de hükUınet hapis eva a u umetı a ı ın e o· • . d'I · t' 

idam ctzalarrnı gösteren harita. 

Her halde tanıdığı birkaç sima gör 
mÜJ olmalı ki, onlara kartı gülüm
sedı: 

- Allaha ısmarladık, cümleye 
allaha ısmarladık, diye bağırdı. 

Mahkümlerin sağında birer cel
lat duruyordu. Adam batına bir 
cellat!. Sağdaki adamlar ipleri ya
kaladılar. Mabkümler sükünetle on 
lara bakıyorlardı. Cellatlar ilmikli 
ipleri mahkümlerin boyunlarına ka
dar indirdiler ve ilmikleri geçirerek 
tanzim ettiler. 

Nazello: '"Haydi çabuk olun!,, 
dedi Ötekiler seslerini çıkarmıyor
lardı. Cellat Toni'in eözlerini bağ. 
!arken mahküm: 

- Yavaı yavaş! dedi, benim ar 
kadaıım gibi acelem yok! 

Bu da yapıld:ktan sonra mahkum 
ların baılarına siyah birer külah ge 
çirildi. Daha bir kaç saniye ömürle
ri kalmıı olan maskeli haydutlar 
titrediler. Ondan sonra cellii}lar mah 
kumların ayaklarını bağlalMar. U
zaktan bir elektrik zili duyuldu. Bet 
cellat beı düğmeye basacaktı. Bu 
düğmelerden ikisi bof'l gidiyordu. 
Bu surele cellatlar "belki de ho!a 
basmıı, yani bu suretle kimseyi aa
mamıı olarak" müteselli olacaktı. 
Bu İt yüz sene gibi uzun sürdü. Zil 
fere basılınca, elektrikli kapak mab 
kiımların ayaldanrun altından açılı
verdi. Üçü birden botlulı:ta sallan
dılar. Tony ve Nazello öldüler. Me
ssino bir müddet kıvrandı ve niha· 
yet ıükunet buldu. Gömleklerinin 
altında birer haç parlayordu. 

Gazla ihnaka eelince, bu usul ö
tekilerden daha müliyrm mı, değil 
mi? Bu daha korkunç gibi görünü
yor. Fakat ~u tafsili.ta nazaran, 
mahkum sür'atle kendini kaybedi
yor. 

" ... kumarbaz ve katil Bob White 
aıılacaktr. Son ıecesini muhafızlar
la kumar oynamakla ve kendisini 
beldiyen akibetle alay etmelde ee
çirmİtli. Ölüm odasına götürüp, 
bir diyeceği olup olmadığını sorduk 
ları zaman: 

- Evet var, dedi, bir gaz maske 
si istiyorum. 

Beyaz çizeili mavi kostümü ile 
- hapiıane kostümü - ıoğuk kan 
!ılığını son dakikaya kadar muhafa
za etti. Kendiıini bir koltuğa bağ
ladılar. O da bir çok mahkümlar 
gibi itin çabuk bitirilmesini İstedi. 
Saat 4,35 te oda sımsıkı kapatıldı. 

,,. _ .. .. haneıınde ınfaz e ı mıt 1• j 
gu. cu /{az odasr.. Gazla olum muli- , " M · · uzun mukaye••. 

1 ki b b .. .. .. agnıcıo - . _ 
yım oma a era er uzun ,, ru- 1 d ,,u"zel a•akkapla Connectıcut hükumeti dahi/in-er en sonraen _ , - . 

Meşhur çivitçl 
geldi, gitti 

yor. rını intihap ebni,ti. uoıürn hücreıi de salben ıdanı usulü kullanılmak-
dı. içindeki heyecanı saklayarak, me denilen hücrele•i, idam plat for. tadı~. Beş. cellat kullanılır. Kimin 
lanetle yürüyordu. Cellit bilekleri- munun bulunduğu yerden kırk astrgr bellı olmaz. 

Vefat eden muteber İranlı. 
llın evinde, aile halkı, et dost 
toplanır ve diğer bir çok davet 
!ilerin huzurunda ölünün ruhu· 
na fatihalar gönderilir. Bu me· 
ta.sime Terhim derler. 

Meıhur çivit fabrikatörü 
M. Kolman evvelki gün bir aey 
yah kafileaile birlikte şehrUJ:ıi
ı:e gelpıiş, akşam avdet etmır 

tir. 

ni ve ayaklarını ıür'atle sandalyaya be, atlım öt~~ .. idi. Bu ...ıanın duvorlarında dıp.rıdan 
raptetti. Elektrot miğferini ba!ına Uç mahküm eetirtildi. Yan yana içerisini f(Örmeğc müsait kalın cam 
ceçirdi. Celli.dın muavini bağırdı: ve yüz1eri resmi memurlara mü. lı pe11.cereler vardı . Bu pencere1e
~'Tamam!/' teveççih bir vazi~et ~ldıla~. Hal- ~İn önünde, iclerind~ ~~ k~dın oldu 

Cellat elektrik düğmelerini ve kol ka arkalarını çevırmı,lerdı. gu halde elli altı kışı ıçerıye bakı-
larını s~klayan bir paravananın ar- Bir şey iateyip iıtemedikleri yorlardr. 
kasına eeçti ve kolu kaldırdı. Binler sorul-. Bir şe~ !stemediklerini O~a ~apa.tıldık.tan sonr~ ea~ .~ir 
ce volt kuvvetindeki elektrik cere- söylediler Kendılerıne ayaklarının den bıre ıçerıye hucum ettı. Gulum 
yanı mahkU.mun vücudünden &'eçti. altında birden bire acılıp mahküm siyen mahkô.m, eazdan bir nefes 
Mahküııı müthi! bir hamle ile yerin ları boşlukta. •arkıt~cak. ola':' tah~a alınca bayıldı. . . 

T erhimlerin üç gün deva?' 
ettikleri olur. Tahran, Tebrız, 
~eşt gibi büyük şehirlerd~, ter 
hiınler oazete ile ilan edılınek 

' ~ 

---·---
Holanda sefiri 
Ankaraya gitti 

ledir. 
T eı·him için evin en büyük 

. ' 
Holinda sefiri M. Van Ke

Witch Versıhuur dün aktam 

dım sıçrar gibi oldu. Adeta bağları- kapağın üzerındc ycrlerı gosterıl- 4,45 te y~n~ o~. dakıka . s~nra 
nı ıkoparacaknut eibi gerildi. Miğfe- d_i. B~ taht~ kapak kenarlarına ş~- gaz mas~elerı ıle ho~reye gır~ıler 
rin altından biraz duman çıktı ve bu rıt hahnde sıyah boya vurulmuş hır ve cesedı muayene ıle mahkumun 
böylece dört dakika devam etti. An- mu~abbala işaret edilmişti. Yukarı- öldü.ğün~ tcsbit etıil~r. Bu gaz ~i
cak ondan sonra cellat cereyanı kes daki koca k~la~ta~ ~u ~urabbala .. a y_anur .Jo polasyom ıle hamızı kıb
t t )eri kopan biı· yük gibi vücut, doğru ucu ıln~ıklı bırer ıp 5arkıyor rıt h~:lıtasıdır. 
dahp adoğrusu ceset sandalyaya yı- du. Neva:'a hiikümcti dahilinde 

Lindberg'in çocuğu 
sır oldu, gitti 

••••••• 
Şimdi de A vrupada aranıyor 

Yukarıda Charles Lindberg, karısı, çocuğu aşağıda çocugun kaçırılma. 
sına yarayan merdiven polis memurları tarafından tedkik cdılfrken 

HOPEWLL "Yeni Jersey,, 1 bulunduğunu ilan eylemiştir. 
2 (A.A.) - Polis idaresi, dev NEVYORK, 2 (A.A.) 
let zabıtası amirlerinden birisi Nevyork Mirror gazetesi, Lind 
nin , Lindberg'in, çocuğunu ye berg'in yavrusunun sihhatçe 
ni bir iz üzerinde aramak mak çok iyi okuğunu ve yeni muza 
sadile geçen hafta Avrupaya kerelerin çok yakında başlıyaca 
müteveccihen vapura binmit ol ğını mevsuk bir membadan İs· 
duğunu ve Amerikada birçok tihbar etmekte bulunduğunu 
yeni izlerin takip edilmekte . yazıyor. 

Berberler idare heyetini seçtiler 

Berberler cemıyeti idare heyeti intihabı dün cemiyet merkezinde yapıl
mıştır. Berberler cemiyeti geçen sene bidayetindenberi bir çok karr~k
lıga sebep olmuş ve nihayet heyeti idaresi istifa etmi'iti. Yeni heyeti 

idarenir1 bu halın önüne geçebileceği ümit edilnıektedir. 

Davet 

Beylerbeyi Gençler spor ku 

lübü riyasetinden: 

Görülen lüzum üzerine ku

lübümüze mukayyet izayİ fa· 

ale ve himiyenin 8 nisan 932 

tarihine müaadif cuma gunu 

C. H. Fırkaıı Beylerbeyi nabi 

ye merkezi salonuna tetrifleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

len beyaz mahkumdur. iki aene ev 
vel de iki Çinli bu suretle idam edil 
mitlerdi. ili.ve edelim ki, bu Çinli
ler ölüm odasına birkaç eün evvel 
sokulmutlardı ve orada derin bir 
manevi ıztırap içinde her dakika 
ölümü beklemiılerdi. Gazın ne za. 
man salıverileceğini bilmiyorlardı 
ve gaz höcreye girince birden bire 
boğuldular. 

Bu rezalet Öyle bir kıyamet ko
pardı ki Whit'e kartı ayni usul tat· 
bik edilmedi. 

işte Amerikadaki ic:t.m usulle· 

Atinada bir kadın 
asılacak 

Atinadan bildiriliyor: - Bun
dan birbuçuk ay evvel Atinada 
müthit ve eararenaiz bir cinayet 
olmuf, Atanatula iımiode zengin 
bir aile reisi, yatak odasında öl
dürüldükten sonra ceıedi parça· 
laDllllf ve bohçalar içinde bir neh
re atılmıttı. 

Yunan zabıtası bu mülhit cina
yet üzerine tahkikata batlamıt, 
maktulün senç Ye eüze( kar111 
madam Fula ile annesini Artimi
si, hizmetçi kızını ve bu kızın alı:
raba11ndan on yedi yaşlarında bir 
cenci yakalıyara..k maznun aıfati
le mahkemeye tevdi etınitti. 

Bu mülhit cinayetin muhakeme 
ai bibniş ve Atanafulanın genç ve 
aüzel karıır ile diğer maznunlar 
tarafından müttereken öldürüldü· 
iü aabit olmuştur. Tefhim edilen 
karara söre, kocaıını öldüren ma 
dam Fula idama, anneıile hizmet· 
çi kız müebbet küreie ve hizmet 
çinln akrabası genç oğlan da yir
mi sene hapse mahkUm olmuıtıp-. 
Karar taadik edilir edilmez hü· 
küm infaz olunacaktır 
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Amerikan 
Filmleri gibi 

iade edilen 
Evrak 

Hamallar kahyasını Bugün gümrükten çı· 
vuranlar Adiiye· karılması muhtemel 

Ev kiraları 
Ağırdır 

Yüzde yirmi nisbetin
de indirilmesi 

zaruri görülüyor ye nasıl getirildiler? 
1 

Bulgaristandan iade edilen 
tarihi evrakın henüz • gümrük 

Dün Fatihte çok tayanı dikkat muamelesi ikmal edilmemiştir. Muaakkafat vergisi indiril· 
bir kavıra olmu~tur. H~talardaj Gümrük idaresi bu evrakın mu miş, şehrin muhtelif semtlenn. 
dır .ki b~dan bır klmaç ırunH--'=-~ı e ayeneıi için Müzeler idaresin- 1 de irili ufaklı apartmanlar ve 
Fatıhte bır vak'a o Uf ...,.. ar • . .. 1 1 · d t k 
rei.i Hamza efendi tabanca ve bı· den bi.r memur ııtemıt, muze- I ev er ınşaatr evam e me te 
çalı.la bir kaç yerinden ağır ıu· ler idaresi de muallim Cevdet bulun~uş_ olm~ld~ beraber, . or • 
retle yaralanmııtı. . Beyi tayin etmiştir. Cevdet ta hallı ailelerm ıkamet etti.ide 

Zabıta yapbğt tahkikat netıce- B b .. ·· .. - · d k ri ev ve küçük aparhman kira 
ıinde bu hadisenin faillerinin Hü- ey k ugun il gumruge k,gı t~~ ları değiımemittir. 
deyda ve Fahri ilminde iki kiti evra çuva armı açaca e 
olduğunu teıbit ebnif, ikiıi de ka~ I kat yapacak, ve bundan sonra Ticaret odası istatistikleri 
det olan failleri yakalamıt. tahkı beyanname tanzim edip ııüm- de bunu göstermekte, yalnız bü 
kata baılamıt ve neticede Fatih rüğe tevdi edecektir. yük apartıman binalarmda ge-
ımlh ceza hakiminin karan ile tev E nık .. · d • 1 çen seneye nispetle bir mikdar 
lôf edip dün Adliyeye oevketınif dilet v muze 

1 areaınAhe ge t. tenezzül ııörülmektedı'r. 
t' en ıonra aynca me 
ır. H Refiik l t C d t B 1 Ticaret müdürlügu"'nce ev ve Di~~r taraftan amzanın anne , zze ve ev e ey er 

ai ve kızkardeti Hallo imıinde bir tarahndan tetkik edilecektir. apartıman kiralarile meıgul ol 
adam tedarik etmit ve bu adam mak belediyeye ait bir vazife 
va11tuıyla maznunların ailesine görülmekte, Ticaret odaıma 
tecavüz ebnİf, diğer taraf. ta bu Mu·· hu'' rlu" telefon göre, bu sene memur maa• ve 
tecavüze kendi adamlan ıle mu· ,. 
k~hele etmişlerdir. amele ücretleri o/o 10 - 20 niı 
B~ mukabele neticeoinde iki ta- Davası betinde indiği, emlak vergileri 

raflı olan mahalle halkı bir birle- indirildiği ve yer yer inıaat ya 
rile bir sokak muharebeıine ıririt· pılmakta olduğu cihetle apar-
mişlerdir. Bu eonada maznunla- Al• y B yf kira) ela 01 20 
nn müdafaa vekili de ilk cerh ha- 1 aver e n tmıan ve ev arının -ıo 
di.eoi hakkmda tahkikat yapmak k'l• d• ? indirilmeti makul ve zaruri 
Üzere otomobille bu mahalleye git ve 1 1 ne ıyor görülmektedir. 
miş bulunmuş, Hallo taraftarları Ali Yaver Beyin telefon fİrketinin Bazı alikadarlann, Alman• 
bunu hiaoedince otomobili taşa otomatik kayıt teaiaabnın bozuk yada olduğu gib~ bir kanunla 
lnbnuşlardll'. Bu vaziyet kar,mn oldugu· iddiaımdan oonra, Dr. • d• 'J ' k )" 1 " .. 
da müdafaa vekili tahancıumı ia- ın ın mesı pe uzum u goru. 
lım. al f'tmek zaruretini hissetmi., Kadri Raıit paf&DlD tirket memur leu mesken kiralan için beledi 

!arından birine atfen otomatik 1 
fakat buna meydan kalmadan o- teaioabn bozuk olduğu hakkında- yenin timdi ik her hangi bir 
tomobil ~förü avukatı bu badire- • b l"k fili alakası ve t"•ebbüıu" go·'rül •- im ki beyanatı umumı ir a a a ve o ..,. 
den kaçırmağa muvaffak o Uf• nisbette bir merak nyandırmıttır. memektedir. 
tnr. Bu huıusta •irket komioerlig" i Bunun netı'cesı· olarak, bil Dig-er taraftan Hallo bu gürül ' • 

Yeniden tetlôkat yapmaktadır. hass m~·•I " ki l tüye oebep olduğundan dolayı po- a -,. ı zumre, ev ra &• 
Diğer taraftan dün bu huıuota - b al d 

lis tarafından derdest edilmiş, Ü· Ali Yaver Beyin vekili avukat rının agır ğı tın a ezilmekte 
zeri arandığı zaman memnu bı· Methi Sait Beyin fikrini sorduk. dir. İıtanbulda vasati memur 
çak ve tabanca zuhur etmiş, hak· Methi Sait Bey diyor ki: maatı 60 - 70 lira arasında-
kmda muameleye teveaoül edilmit _ Sirket komi.erlig" inin tetki- dı O 1 b'lecek b' kaç _ _. 
tir. Bu gürültülü kavga burada r. turu a ı ır mıa 

katından bir •ey çrkacag· mı zan- ) b' · · 25 30 !' d bitmi•, fakat Hamzarun carihleri- • ı ır evın ııe - ıra an 
• netmiyor ve ehemmiyet vermiyo- im 

nin Adliyeye teslimleri de ikinci ruz. Çünkü şirket direktörünün i. aıağı tutu ası mümkün değil 
bir hadise oeklini almıştır. li b. ticvap için polise celbedildiği za• dir. Uzak semtlerde binnisbe 

Saat 16,30 da yeşil renk. ır man vaziyeti henüz tetkik etmedi ucuz ev kiralanması mümkün 
otomobil, arkaornda da kahve ren >..:ni söylerken ayni eün •irket ko- d d k b fif 
oi bir otomobil olanca hısıyla Di· "' • • ıe e, o zaman a pe a . 
" mioeri Bey - kendioince tekzip 1 t vanyolundan geçmif ve süratini o mıyan ranway veya vapur 

edilmiyen beyanatında -Ali Ya· 
biç ekıiltmeden bir yıldırım gibi ver Beyin makineıinin bozuklu- paraıı maaılı zümreyi tazyik 
Adliye aarayının cümle kapıom- h • k etmektedı'r. ğundan dolavr bu idioenm vu u 
dan girip İç kapıor önünde dur- bulduğunu zikretmekte idi. Biz Bunun için kiıracılar umumi 
muslardır. bu vazı·vet karoısmda s.irket ko- eti b. kan ·ı ki En önde elen otomobilde el- Y e ır un ı e ev • ralan-

mioerliğinin tetkikatmdan hiç bir 11=-::rı· kul - • airiJ !eri kftlepçeli iki genç, HHdeyda mn auuı ma e ın · mesi-
şey beklemiyoruz. Elimizde, 4irke 

ile Fahri, ve bunları muhafaza e- tin bugüne kadar tatbik ettiği u- ni pek aaruri addetmektedirler, 
den 3 polia cık.mı~. ikinci otomobi aulleri göateren deli.ili ınüsbete Ev sahipleri ise, geçen sene 
lin "" oldufu P."Örülmii<tür. mevcuttur. vergilerde bir miktar tenzilat 

"'üdeyd" il" Fahri kapı altına Dihr taraftan Posta idaresi de !mı l be 
dı .ru götürülürken Adliyeye yapı f o makla raher tah 

- ııon ıriinlerde adedi artan bu me- · • kk f h -ı ' 
cemmi gafir halinde bir de akm aail ile alakadar olmuştur. İdare nn muıa a at eyet eri tara· 
olmut ve - .... teciler bu kalabalı- fından yapı1--kta olan yenı· de vaziyeti tetkik ebn~ktedir. l'llla 
iın arasına aokulduklan zaman Diğer tarftftan belediye de bu tahrirde binalara ekseriyetle 
fUnlar1 İtİtmiılerdİT: ki · d f kı 

_ Hallo öldürecekti bunları, huousta tetkikat;ı batlamı9tr. es sın en azla ymet konul. 
onun j .. in Adliyeye kaçırdılar... -·---- makta ve bu yüzden verııilerin 

- Hallo bunları öldürmek için Afyonda Gazi heykeli artmakta olduğunu iddia et. 
yolda beklivordu,fakat muvaffak mektedirler. 
olamadı. çünkii ourrtma yapıldı, AFYONKARAHISAR, 2 (Mil-
otomohiller deviştirildi. liyet) _ Afyonda yapılacak Gazi 

- Hallonun hunları öldüreceği heykeli için heykeltraş M. Kripel 
ni anladılar, yftkaladıl11r, Üatün- vilayetle bir mnkavele akı ve im
den t11banca, hreak cıkardılar..... za etmiılerdi, heykel çocuk bah
ve bütün bu dP.<likndul"rdan aon- çeainin yanındaki meydana rekze• 
ra i~i~ aılı an•asıldı~ dilecektir .. 

Fnt;!ı merkrzi t•hlQkatı bitir
D>;. m znunları Adliyeye getir
m.i."t.ı fAkat ı>avdostan ,-vvel yPlİ$
tİrf'"bifmek irin otomobilleri aür'at 
Ji harf'ket ettirmiş. 

Niıe gidecek 
süvarilerımiz 

15 nisanda Nmte b&§bya. 
cak beynelmilel atlı koıu mü
sabakalarına iıtirak edecek 
4 xabıtimiz, dün lfinicilik mele 
tebi müdürü ve Fransız mual
ltmleri refakatinde olarak Mar 
aiiya' ya hareket edeceklerdi. 
Fakat gidecekleri vapur gecik
tiği için süvarilemizin hareket 
leri yarına kalmıştır. 

Türk Hanımları 
esirgeme derneği 

Türk Hanımları Eairgeme Der
neği piyanırosu 8 Niııaıı 1932 inci 
cuma günü aaat onda Akaarayda 
Tevekkülhamaıru civarında Der
nek merkezinde çekilecektir. Ar
zu eden bilet hamilleri ıridebilir
ler. 

Yeni iş ve kazanç 
kanun lan 

Cüretkarane 
hırsızlık 

bir 

HAMBOURG, 2 (A.A.) -
Anona'daki bankalardan biri. 
ne karıı diin cür'etkirane bir 
tecavüz yapılmıttır. 

4 haydut Schleswig • Hols
tein banka aendiksaı bürolan
na girerek ve memurlan rü
velverle tehdit ederek 8.000 
mark gaapetmitlerdir. Şimdiye 
kadar polisin tabarriyatı bir ne 
tice vermemittir. 

Hava faciası 
ROMA, 2. A. A. - Bir askeri tay 

yare, bir ekzerıia eıınaaında Capue 
~yare limanında bpaldanmıtbr. 
Pilot, talef olmuıtur. 

Amerika bütçesi 

Bafrada yangın 
BAFRA, (Milliyet) - 24 mart 

932 per:;cmbe ak,amı tehrimizde 
büyük bir tütün deoıu }'lllllDlfbr. 
~tediye itfaiye tqkilibnın nok
...., olmaaı dolayuile yangın llÖll• 
dürülemenıi,tir. Zarar ziyan 100-
120 bin Tiirk linuı raddeaindedir. 

Afyonda kar 
AFYONKARAHISAR, 2 (Mil

liyet) - Dünden beri tehrimiz 
karla meaturdur. 

Yeni 1, ve kazanç kanunu layi
haları mütalealar ilave edilmek 
Üzere Ticaret Odaaına gelmiftir. 
Oda bu layihalar Üzerinde tetki
kat yapmaktadır. 

Celepler cemiyetindeki 
tetkikat 

Bir seneden beri muaınelitm .. 
cemiyetler mürakaba büroım tara 
fından vazıyet edilen celepler ce· 
miyetindeki tetkikat hitam bul
muştur. Per~mbe ırünü bu cemi
yetin yeni idare heyeti intihabı 
yapılacaktlt'. 

VASHlNGTON, 2. A. A~ Ha
zine nazırı, varidatı tezyit için itti
haz edilen yeni tetrii tedabirin 1933 
•eneai bütn açrğmı bpamak için 
takriben 165 milyon dolann daha 
bulunmaaıru icap ettirdiğini ve ya
pılacak taaarrufların 125 milyondan 1 
fazlaya çıt.malan miioılri;n olamama 
11 hasebilo 1933 bütçesinde icrası ü
mit edilen 241 milyon dolarlık ta- 1 

.. ITUfun tahakkukunun imkan da
hilinde bulunmadığını meb'ııaan mec 
!isinin yol ve vesait encümenine teb 

Afyon vaziyeti 
AFYONKARAHISAR, 2 (Mil

liyet) - Bura it Bankaaı Afyon 
mahsulünün vasiyeti hakkında e
"""lı tetkikata batlanuıtır. 

Afyon Halkevi 
AFYONKARAHISAR, 2 (Mil

liyet) - 27 mart pazar aktamın
c!an itibaren her pazarteai gecesi 
Afyon Halkevinin, "Köy Gecesi" 
olacaktır, bura Halkevinin faali
yeti cidden ıayaru takdirdir. 

Izmir şehir mecliıi 
1ZM1R, 2 (Milliyet) - Şe 

bir meclisi bugün· ilk içtimaını 
yapmıştır. 

Macar meclisinde gürül 
tülü sahneler 

BUDAPEŞTE, 2 A. A. - Dün 
mürabahacılık aleyhindeki kanu
nun müzakeresi esnasında muha
lif meb'uolar, ııalonu terketmifler 
dir. Bunlar, aralannda biraz cö
riiatükten sonra tekrar gelip mev 
kilerini işgal eylemiılerdir. 

Bütçenin ilk a.lb ayına ait meoa 
rifin parlamentoca tesbit edilmif 
olan miktarı 35,5 milyon pengo 
tecavüz edeceği söylenmesi üzeri
ne oosyaliot mebuolar, Karolyi hü 
kUmetinin İttiham altına alınması 
nı talep etıniılerdir. 

Bunun Üzerine gürültülü aahne 
!er olmuı ve hatta hükiunete ta
raftar meb'ualarla aoıyaliat me
bualar aruında çarpıfmalar ol· 
nıutlur~ 

lii ve beyan eylemittir. 1 

M. Snowden serbestii 
mübadele taraftan 

1 

LONDRA, 2. A. A.- Beynelmi
lel serbestli mübadele konferansın- ı 
da M. Snovden, serbestii mübadele 
lehinde bir nutuk söylemiıtir. Mü
maileyh, bütçenin ancak ıeı-bestii 1 
mübadele aayeıinde tevzin edilebi
leceğini beyan etmiştir. M. Snovden 
bir teşriki meııai vücude getirmek i
çin yegane eaasm beynelmilel hüs
nü niyet olduğuna kani bulunduğu. 
nu beyan eylemi~tir. 

Konferansın ittihaz etıniı olduğu 1 
ilk karar sureti, lngiltere hükume- : 
tine konferanıun kontenjantrnan. sis
teminin müzakerata esas ittihazını 
katiy<tie reddetmekte olduğunu il>· 
h'!;i cvlrıncktcdir. 

Si NEMA 

Fransada yiikselmeğe başlayan 
yeni bir jönpremye 

" Kanun nanıma " filminde Marce/le Chanta' ile birlikte 

Franaada yeni bir jön premiye na
z ri dikkati celbetmeğe baıladr: 
J, an Marchatl 

lilbaaaa dramatik rollerde daha 
ziı ıdo muvaffak olan bu a:enç artist 
te /eğine görülen kusur biraz dol
ırun vücutlu olmasıdır. Bu sebept"" 
kendiaine Garry Cooper kadar ol
mamakla beraber, biraz zaiflemeaini 
tavsiye ediyorlar. Bu ıuretle çehre
ıindeki ifadelerin daha :ziyade ku v
vetleneceği ümit edilmektedir. 

Jean Marchat sade, fakat ioabetli 
oynadı~ ve kendiaini zorlamadığı i
çin, da:ıa ziyade muvaffak olmakta
dır. Halbuki bir çok ıinema artiıtle
ri kendilerini fazla zorladıklan için 
hem gayritabii görünmekte, hem de 
yonihnaktadırlar. ilk romanını ya
zan mubarrr gibi kendilerinden faz. 
la §eyler ilave etmeğe lıalkmalrta.dır
lar. 

Jean Marcbat timdiden ileride 
çevrilecek bir çok filmler için "nam• 
zet" vaziyetindedir. 

Anita Paj son o~retlerind<ın birind<ı 

Falih Rıfkı Beyin 
eserleri 

1 - Deniza.şın 
Cenubi Amerikayı anlatan ye· 

~ane türkçc kitap: Yeni yazı ile 
.ıasrlmı; kit .. plann en nefisi. 
Papyelı:ute üzerine tabedilmi' 
nütea<ldit resimler. 

2 - Fatiıt Roma 
Kemalist TiraD 

ve 

KaybolmU§ 

Makedonv• 
Faşist İtal~dan, inkılapçı'A'r

uvutluktan ve bizden aonralri 
\'lakedonyadan bahseden yegane 
ürkçe kitap. --3 - Yeni Ruıy .. 

Rus inkılabından, bolşevikle

·in terbiye ve telkin metotların
lan, Rus inkılabının bugünkü 
ıaziyetinden bahse<len yeğiine 

ürkçe kitap. --
Bu eacrJerin hem san'at, hem 

' ikir kıymetleri vardır. Yeni ya
ı ile herkesin hem lezzet, hem 
stifade ile okuyacağı en iyi ki
aplar bunlardır. -Hepsi Muallim Halit kiitiipha-
1tsinde bulunur. 

1 

/e•n March•t 

M<ıksikalr lriyafetı"nde 

Garpte 
lkhsat 
Daralıyor 

(Ba§ı Birinci sahifede) 

larm bir kıomına iıtirak eden lı
veç iktısadı, büyük bir ihtilaç 
içinde bulunmaktadır. 

6 - Bulgaristan borçlarını ve· 
remi yor. Sebebi bütçenin müaaade
sizli ğidir. 120 milyon Türk lira
sı kadar tutan bu bütçenin onda 
biri niobetinde olan ecnebi borç· 
larnun akibeti meçhuldür. Son 
15 mart taluiılerinin tediye edi
lip edilmediğini bilmiyouz. Bil
diğimlz bir fey varaa, Bulırar hü
kiimeti ile alakadar alıcılar ara
aındaki müzakerabn devam et
mekte olduğudur. Bulgar döviz 
güçlüğü aynca byda layıktır. Zi
ra, Bulgar ihracatı, evveli, hariç 
piyasaların darlığmdan dolayı, 
.aniyen Bulgaristnam ihraç etti• 
ği maddelerin fiat oukutundan 
dolayı, gittikçe azalmaktadır. 

7 - Yunanistanın ecnebiler· 
den aldığı ticaret kredilerinin 
(donan) yani faizi ve amortiai 
verilemez hale gelen kıamı 2 mil 
yar drahmi tahmin edilmektedir. 
Yunaniatan beynelmilel pjyıua
dan 2,5 milyon lnıriliz lirası borç 

1 arayor. Bir taraftan araya dur
sun, diğer taraftan drahminin 
laynıeti tehlikeli vaziyet a:öater• 
mektedir. Fena giden ıremicilik
len vo Amerikadaki Yunanlılar
:lan para gelmemeıinden, tediye 
müvazenesi aaraılm.ıı bulunmakta 
dır. Müdafaa için, aynca ithalatı 
tahdit ebnek, yeni ticaret mu
kaveleleri aktetmek iktiza edi
yor. 

8 - Nihayet, dünya ikhoadı
nın kurtancıaı telakki edilen 
Amerikaya bakıyoruz. Bilhana 
iş ii.kmi içinde bulunanlar, teva-
2u ''e incizapla Amerikaya tevec 
cüh ediyorlar. Felah gelecebe, 
paranın yüzü göriinecekae, de
niyor, oradan gelecek •e orada 
görünecektir. Fakat heyhat! 
Dünyanın en fazla paradan an• 
!ayan hu memleketinde, uzanan 
ellere yardım etmek niyeti ea
kisi gibi değil. Bu, aon senelerde 
Amerika yardımının azalma.am-

ı 
dan belli oluyor. Amerikanın dün 
yaya yardım rakamlan ,unlar
dır: 

1928 2096 milyar dolar 
1929 1677 

" 1930 1550 .. 
1931 507 ,, 
Bu rakamların aözle ifadeai, 

(Amerika, kapılarını kapıyor!) 
den batka bir ıey de,ildir. 

Bizi, muhtelif milli iktıaatla
rm bugünkü acil meselelerine ö
nümüzde aeri bir geçit resmi yap 
tırmağa oevkeden muharrik, son 
günlerde bir büyük garp matbua 
tmda, memleketimiz baklanda 
lstanbuldan çekilen ve mübalağa 
lr hllrflerle ne§redilen bir telgraf 
olmuştur. Bu telgrafta, "Türkiye 
nin hali, çoğalan iktısadi ve mali 
müıkülitıan dolayı gergin bir ha 
le girmi§lir,, deniliyor. Ve müs
bet delil olarak, bütçenin 40 mil
yon lira aç'k olduğu, yüzde 20 
diye ilave edilmiyor ve bunun için 
de kısmen alacaklı §İrketlerle 
itilaf edildiği ve kıamen de 
taaarruf ve vergi uıullerine 
müracaat edileceği ifade edi
liyor. Mübalağalı neşriyat yap
mak i~in buluna buluna bu 
mu bulunmuıtur? Likin, Türki
yenin iktısadi ve mali hali, bu 
izah edildiği gibi dahi olaa, diğer 
milletlerin iktıoadi ve mali vazi
yetleri yanında zemzemle yıkan
mı~ ı:ibidir. 

Unubnamak icap eder ki, ve 
gören görmektedir ki, Türkiye
nin önünde, ne baıka yerlerde 
olduğu gibi ivicaçlı yollar vardır, 
ne de Türkiyede milli irade, baı
ka yerlerdeki gibi parçalannuı
tır. Türkiye, düz ve vazıh bir 
yoldan giden yekpare bir kitle
dir. Bu sebeplerden Türkiye, en 
guç meseleleri herkesten kolay 
halletmek imtiyazına malik bulu 
nuyor. Ve bu imtiyazdan azami 
derece istifade ediyor. 

Müderria 
Nizamettin ALI -----------

Boş duran ltalyan 
vapurları 

ROMA, 2 (A.A.) - Hacim 

leri mecmuu 581,628 ton olan 

310 gemi, 1 mart tarihinde iktı 
sadi sebeplerden dolayı İtalyan 
limanlarında ati! bir halde bu

lunmal(ta idi. 

Bulıarla veya yelkenle mü· 

teharrik olan bu gemilerin mik 

tarı, şubnttakinden fazladır. 

Şubatta bunların miktan 571, 
038 ton hacminde 289 idi 

Büyük faşist meclisi 
ROMA, 2. A. A. - Büyük fatiat 

meclisi, bu ayın yedisinde İçtima e
decektir. Ruznameye dahil olan 
mevzular, bilhaooa mühimdir. 

M. Muasolini, beynelmilel mese
leler ve bilhasıa tahdidi teıılihat ve 
tamirat meseleleri hakkında l>eya-

Zeytin dağı 
Kitap halinde 
Çıktı 

[Başı birinci sahifede] 

bahsi iater iotemez Cemal Paşaya 
tema• ettiği için, bu yazılarla, itti. 
hat ve Terakki devrinin en kuvvet. 
li tahıiyetlerinden birini de dalı& 
İyi tannnıt oluyoruz. F alib Rıfkı 
Bey Cemal Paşayı belki iyi bir &a· 

ker, belki iyi devlet adamı olmasa 
bile, Fakat ber halde kuvvetli bir 
organizaayon adamı ola?"ak tanıyor. 

F a1ib Rıfkı'nın bu kitabı edebi
yat kütüphaoemiz için büyük bir 
kazançbr. içindeki kıaım kısım ve 
yelmazarda dağınık, fakat hakikat
te biri birini tamamlayan notlar, Fa 
lib Rıfkının kuvvetli kaleminde ay
""" bir edebi zevk bynağı olmut
tur. 

••• 
Yukanda Cemal Pı. nın Falih' 

Rıfkı Beye ırönderdiği mektubun 
kılişeaini neırettik. Memleketi ni· 
çin terkettiğini izah eden Cemal 
P,. bu mektubunda aynen fÖyl• 
diyor: 

Boyacıköyt 
1 Teırini_oani 133~ 

Otilwn Falih RJltı Bey; 

Memleketin galeyanı, avom küt· 
lcılerini ayaklandırmak için bazı 
cıclal ve eaalilin teıebbüsatı beni 
hcır .zaman için bazı nalıot teca
vüzlere maruz kılabilirdi. Memle
ketin hayır '"' selametine hizmet· 
kar olmaktan b'lfka hiç bir emel 
beş/emcımİf olan benim gibi bir 
adamın esalili nasın hakaretleri 
altında ka/mağı istemiyeceii tabii 
dir. Binaenaleyh memlekette su· 
kiin avdet edinceye kadar, daha 
doğrusu aramıza girecek olan e .. 
canip kuvvetleri akli sulh ile Va· 
tanı gene munhcuıran milletin ye
dine t<ıvdi edinco0ye kadar, maddi 
hakaretlerin bana ycıtifemiyeceği 
bir yercı çekilmcıği mıinasip gör
düm. 

Siycui V• idari eP al ve icraah· 
mın hesabahnı vermeğc her daki· 
ka hazır olduğumu ve bu hesabat 
neticesinde pak ve drahıan bir 
nasiye ile hwwnı millete çıkabile
ceğimi herke.ten siyada sen bi
lirsin. Verdiğim talimatlar daire
sinde hareket ederek hukuk vcı 
haysiyetimi uilıayeycı çalıf<U:ağına 
itimat cıdiyorum. V eailıalarımı hüs 
mü istimal ederelı aleylıimde Y<ı· 
pılabilecek her türlü iftiralara ve
uıiki resmiye ile cevap verebilir
.in. 

/Rf<Jllah kariben avdetimde se
ni m••'ut ve müaterilt görürüm. 
Sureti mahllfUOda ırözlerini öpe
rim oğlum. 

Ahmet Cemal 

M. Mellon Londraya 
gidiyor 

NEVYORK, 2. A. A. - Cemahi
ri Müttahidenin Londra sefirliiine 
tayin edilen aabık hazine nazırı M. 
Mellon, dün lngiltereye mütevecci
hen vapura binmittir. 

Fransa - ispanya budu· 
du üzerinde yangın 
BELFORT, 2. A. A. - Franoa

lsviçre hudut istaıyonu büfesinin 
kain bulunduğu binanın zahire am
barında bir yangın çıkmıştır. Hasa· 
rat birçok milyon franga hali~ ol
maktadır. 

Italya'da komünistler 
ROMA, 2. A. A. - Huıusi mah· 

keme, hüküm ituma davet edilmİf 
olduğu 6 mühim daYlllllJI birinciaini 
rüyete batlamıfbr. 

Mahkeme, 1 maıa 1931 de Suzza 
rada komüniıtler tarafından yapılan 
nümayişlerde methaldar 29 maznun 
hakkında kihükmünü vermİf ve bun 
lan 3 ili 6 sene arumda tehalüf e
den nefi cezasına mahkUm ebnittir. 

Mali komite raporu 
neıredildi 

CENEVRE, 2. A. A. - Cemiyeti 
Akvam katibi umumiliği, Cemiyeti 
Akvam mali komiteai tarafından ve
rilen raporu dün akpm nepebnİf
dir. 

Mezln'.ir rapor; AVUlhıryıı, Bulıra
riıtan, Macariotan •e Yunaniotan hü 
k\unı;tleri tarafmdan takip edilen 
bütçe ve iatikraz aeyasetlerindeki ha 
talar her no oluroa olıun, bu devlet 
!erin içinde bulundnldan müşkülle
rin, kendilerinin hiç bir taksiri ol
madığı halde, -.ııca cihaotümU.I .... 
beplerden mütevellit olduğunu iırar
la kaydeylemektedir. 

Komite, vaziyeti tetkik ettikten 
aonra; devletlerin kefaleti altında o 
!arak beynelmilel piyaaalarda ihraç 
edilecek bir iıtikraz şeldiade müt
terek ve acil bir hareket yapılmaaı
nm zaruri bulunduğu bnaatini iz. 
har etmektedir. 

Yunaniıtan'a ırelince; mezkiır ra
por, bn devletin oüratle hariçten bir 
kredi bulmaıının acil bir lüzum ve 
ihtiyaç olduğunu bildirmektedir. 

Mali komitenin raporunda, bun
dan baıka, Yunaniıtan'a timdiden 
teklif edilecek mali muavenetin umu 
mi mahiyeti haiz miilihazattan va 
bu memleketin itibannı muhafaza et 
mek lüzumundan ileri g..!IDt'kte bu-



Memlekette 

Kanlı muhtar 
İntibabab 

Akşehirde her sene 
cinayet oluyor 

Aktehirden bildiriliy~: .~ura· 
da muhtar intihabab yuzunden 
her sene cinayetler olur. Bu ııene 
de böyle oldu. Konari. kö~~ 
İsmail oğlu Abdullah ~e ·~ !'oy 
den İbrahim oğlu Salım ve iki _ar 
kadaıı arasında baıhyan ~~z 
kavgaaı, nibaye~ Abd~llabın olu
mile neıiceleıunı" katiller de bap 
ae girmiılerdir. Şimdi dört aile °: 
cağı kapanmıttır• Maktul, eaki 
muhtar lsa ağa partiaine mensup 
tur . 

Birinci vak'adan bir l'iin aonra 
olmuttur. Eğrigöz köyünden sa· 
bık muhtar İbrahim çaVUf taraf· 
tarı olduğunu öğrendiğim zaman 
Abdnllah oğlu Oaınan, yine .auılı· 
tar intihabı meaeleıinden dolayı 
ayni köyden Ahmet oğlu Kadirle 
kavga etmit, Kadir, Q..,.anm yo· 
lunu beklemiş ve tabanca ile göğ 
•Ünden vurmuttur. Mecnıh ağır 
ve tehlikeli bir vaziyettedir. Bu 
suretle yine iki aile yuvaa.ı sön
mü,tür. 

İkinci vak'adan bir gün aonra 
Yalvacın Sücüllü köyünden Ab
durrahman oğlu Ramazan, kendi 
mahallesinden Hacı Halil oğlu 
Kamil ve Melek oğlu İbrahim ta· 
rafından kurşunlarla kafa ve ba
cağından vurularak ölmüf, kur
•un beyninde kalmııtır. 

Menemende asan 
atika hafriyab 

İzmirden bildiriliyor: - Mene· 
men kazaaının kadim (Lariaa) is
mini taııyan (Buruncuk Kale) ha 
rabelerinde (20) sene evvel Al· 
man i.aarı atika mütebaaaıalarm· 
dan M. Bölav hafriyat yapmq ve 
eaki eserler aramııtr. M. Bölav hü 
k\ımetten ayni yerde bir aene da· 
ha hafriyat müsaadesi aldığı için 
Almanyadan hareket etmiıtir. 
Hafta içinde §ehrimize gelecek ve 
doğru Menemene giderek yeni tet 
kikatına b&Jlıyacaktır. 

1 •••••• 1 

Yalovada 
Elektrik 

- -·.....-
Yollarda tehlike var, 

bir an 
evvel tamir lazım .. 
YALOVA, (Milliyet) - Ya

lova kaoabaaı nisan yinnide elektrik 
le tenvir edilmit bulunacaktn'. Her 
tarafa kı11111en enstalli.syon yapd
mııtır. Yalova - Bursa yolu fena 
halde bozulmuıtur. Bilhasaa bu yo 
1 un Y alovadan Orhangaziye kadar 
olan kısmı tehlikeli bir hal almıt
tır. Yolda derin çukurluklar ve müt 
hiş bataklıklar hasıl olmuıtur. Ev· 
velce 3 saatte selen otomobiller 
şimdi 6 oaatte güç bela gelebilmek
tedirler. Hem binlerce liraya alınan 
otomobillere ve hem de bilmiyerek 
bu yoldan seyahat edenlere yazık
tır !. Şoförler yanlanna üç ki'i al
dıklaı·ı e ibi arabalann üstüne de 
yolcu bindirmektedirlerl 

Yolun biran evvel ikmalini te
min ve o zamana kadar bu istika
metten halkın geçmesini menetmek 
lazımdır. Aksi takdirde her gün bir 
kazaya intizar • olunmalıdır. Nite
kim geçenlerde yirmi kitilik bir oto 
hüsün dereye yuvarlanmaaı gibi! 

Dün Bursadan Y alovaya hare
ket eden" bir otobüs yollarda tehli
ke geçinnİftİr. Şoför Sadık Efendi 
nin mahareti ile her ne kadar bir 
kaz:ıya meydan verilmemiı İııe de 
Y alovaya bir saat mesafede benzini 
tükendiği için (20) yolcu yaya ve 

arabalarla ~ehre inmiılerse de vapu 
"' kaçırdıklanndan geceyi oteller
de geçirmiılerdir. Bunlar araauıcla 
beı parası olmayan ve yoldaki t .... 
likeli anlarda otobüsten atlıyarak 
çanta11nı kaybeden zavallı bir ba· 
nun da var idi 1 Yolcular miiçtenıi
an polise müracaat ederelıc şoförden 
şikayet etmitlerdir. Tutulan zalırt 
varakası makama takdim olunmat· 
tur . . 

Buraa - Yalova istikameti balk 
için çok ucuz olduğundan ı.e.:-a 
bu yolu ihtiar eylemektedir. Bina· 
enaleyh ıu tehlikeli mevaimlerlleyl 
müteahhidin azami mesai sarfe e
mesi lazımdır. 

Ragıp KEMAL 

Poliste 

Galata da 
Bir cinayet 

Yusuf isminde biri 
Cafer isminde 

birini bıçakla öldüı.rdü 
Galatada lıömür amelesinden Ga 

fur ve Yusuf iaimlerinde iki kiti 
geçenlerde bir meseleden dolayı 
kavga etmifler ve biribirlerine da
nlmqlardır. 

Aradan bir müddet geçtikten 
aonra evvelki gece bu iki kav!facı 
Galatada Necati Bey caddesınde 
karıılaımıtlardır. Bu defa eıki me
sele gene tazelenmit ve tekrar kav 
gaya b&JlamıtJardır. y 

Kavga esnaamda bunlardan ":: 
suE bıçağım çekerek Gafuru sol bö 
ğüründen ağır surette yaralamıt-
tır. . 

Vak'aya polis vazıyet etınq mec 
ruh Gafur derhal hastahaneye nalı: 
ledilmitııe de orada ölmüıtür. Yusuf 
yakalanmııtır. 

Kaynar suda yandı 
Galata da Y emenicilerde ReJide 

Harumm kardeJi kr:zı 12 yqlannda 
Cemilin aoba üzerinde duran kay· 
nar ıu devrilerek elleri ve yüzü a
ğır surette yanmıttıT. Mecruh ço
cuk Zükiir hastanesine kaldmlmıt· 
tır. 

Bir motör battı 
Köprüden Haydar-ya gelmek 

te olan Heybeli vapuru ıamanchra 
hizasına geldiği sırada BeJiktaı~ 
ıelen Liman tirketinin z-n 11• 
mindeki motörü vapura çarparak 
batmıttn'. Zayiat yoktur. 

Telefon direğine çarpb 
K dık"' .. nde oturan Şeref ve 

a oyu ·1 E eni<"' .. de Panayot Efendı er' r oyun • 
beygirle dolaşırlarken Şeref E~en~~
nin beyııiri ürkerek telefo!' ~~~ 
ne çarpmı§ •e Şeref Efendı vucudu 
nün muhtelif mahallerinden yaralan 
mıştır. 

T odori yakalandı 
Beyoğlunda, Tiyatro sok.ağında 

oturan Madam Katina. evde bulun
madığı sırada 11 yafm~ oğl_u 
Todori, meçhul bir arkadaıile ı;lbll' 
fiği edip annesinin p~~ta I tqlı 
bi ü:ıü" ·· ile, altm saatını, e mu· r y gu • .. .. b' 
lı bir pantantifini ve bır gumuş " 
leziğini aıımuılardır. 

Todori yakalanmıştır . Arkadaıı 
aranmaktadır. 

Y aşatmayacakmış ! 
Beyoğlunda Ördek ka;l&P ~

lesinde Arabacı Fahreddın ayıu. ma 
hallede oturan Muhiddin ismmde ... ,,, 
bir çocuğu "Seni yap.tmıyacagım. 
diyerek tehdit etmiı ve taşla ~
ımdan kovalamqtır. Şiki.y~ üzerı
ne Fahreddin baklanda takibat ya· 
pılmaktadır. 

Fransız sefiri 
Ankaraya gitti 

franaız sefiri Co~te ~e 
Chambrön Ankaraya gıtmıt· 
tir. Paris'te çıkan Cyran~o 
mecmuası Coııte de Chamb~ 
ün Moakova sefirliğine tayı~ 

ed·ı g"ini haber vermektedır. ı ece .. 
Gene bu gazeteye .. ~?re, 

F anın Ankara sefirlıgıne 
rans · ed'I k 

M. Alexiı Seger tayın ı ece 

tir. 

MİLLiYET PAZAR 3 NİSAN 
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• • Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Hayat alimi 

(Her~erl N. GA~~~N)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Eütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Tatraya gönderilen kitaplar için poıta ücreti ahnmaz 

• C1:c:=r.==:1:er.cce::c• 
Devredilecek ihtira beratı 

" Tel ile rapt ve tahtim hususun· 
da •e bu suretle mühürleme usolin
de bazı faideli tadilat'' hakındaki i
cat için Sinai mıüdiriyeti umumiye-
sinden istihsal edilmit olan 7 Nisan 
1924 tarih ve 139-141 numaralı ih
tira beratı bu kere ferağ veya icara 
verileceğinden mezklır ihtirayi salın 
almak veyahut isticar etmek arzu
sunda bulunan zevatın latanbut Bah 
çekapı Taş Han No 43-48 de mu
kim vekili H. W. !STOK Efendiye 
müracaatları . 

GÜNEŞ SlGORTA 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiain 31 Mert 1932 hıri· 
hindeki adi heyeti umumiye içti
maında nisab< ekseriyet hasd olma
maama mebni 30 Niaan 193?. tarihi 
ne müsadif Cumartesi günü saat 11 
de tekrar ictimama karar verildiği 

ilin olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Meclisi İdare raporunun lo

raati, 
2 - Murakıpler raporunun loraa 

ti, 
3 - 1931 devrei hesabiyesine ait 

bilanço ve ki.ru zarar hesabııun tas
diki ve &eçen dewei hesabiye :zar
fında ifayi vazife eden Meclisi idare 
ezalarmm ibrası. 

4 - 1932 devrei hesabiyesi ıçın 

Meclisi idare azalarının intihabı, 

5 - Mecllai idare azalarına mah 
suı hakkı huzurun tesbiti ve azayi 
mezkiıre meyanında ıirketin müdi
riyeti umumiyesini deruhte eden za
ta verilecek tahsisatın takdir ve ta-
yini zımnında meclise seli.hiyet ita-

3 uncü Kolordu 
lllnları 

K.O.ihtiyacı için alınacak 3000 
gebre 200 katana çulu 300 bel 
leme 600 yerli belleme 600 ka
tana yem torbasının .şimdilik 
mün.akasaaından sarfı nazar e
dilmiştir ilin olunur. (175) 
(1296) 

Almancayı mükenunelen bilen bir 

Türlı: 

DAKTlLOHANIM 
aranıyor. Teklifin her iki li
sanda yazılarak İstanbul 176 numa
talı poota kutusu adreei..., ( C W 
35) nnnuzile sönd.-ilmeei. 

r Dr. Çiprut ' 
CİLT, SAÇ ve 

ZOHREVl 
hastalıkları mütehua111 Beyoğlu, 

ı\smalımesçit, Atlas Han No. 2 
Tcl. B. O. 3353 

Şehrimiz mebafili.Dcle bu 
huauıta ademi malumat beyan •ı. 
edilmektedir. 6 - 1932 ııenei t.e.abiyesi için 

d muraluplerin tayini ve Ücretlerinin 
y eşilay cemiyetin • e teopiti, 

yeni idare heyeti 7 - Ticaret k.ıuıunaaun 323 ün-
cü maddesi mucibince tirketimizle 

Y eşilay CemiyetiDİP ı~eıı icrat"t muamele busuaunda meclisi i-

perıembe günkü kongreaınde dare azalarına mezuniyet ve ııelilıi-
t • ti Dr yenı idare heyeti ny-:ae. ne. 

1
. · yet itası. 

h . K . 2 ıncı reı• ı-
F a rettin enm, •-~ • lii Gerek asaleten ve gerek vekileten 
"'e Dr. Zati, uDP•mi .,.tip _e · __._ · l'-'--' 5 · 
:ıuatlim Hiloıi Ziya, ~alıga şu .. - .......,. 1 hısıe ııenedi..., ma 

i
l" Nebahat Hamıt, Dr. lik olan hi .. edaran efendiler hamil 

mua ını all" Kazım olduldan sencdatı içtima taribinden 
Cevdet Zeki ve mu ID! • laakal on gün evvel ıirketin merke
a- ve Hanımlar aeçılmııler-
,,_T zi idaresine tevdi etmek ıuretile he-
dir • yeti umumiyeye iştirak hakkını baiz 

Eminönü halk dirler. 

mekteplerinde Meclisi idare 
Eminönü kazaaı dahilindeki 

Halk mekteplerinde imtihan· lLAN 

1932 ) 

Antalya Ziraat Bankasından: 
Muhammen 

Maliyece 
hini devirdeki Mahalle veya 

karyesi 3ıra kıymeti 
Lira 
1500 
1800 
1500 
4500 
4000 

1<ıymeti 
Lira 
1500 
3500 
2000 
4500 
3000 

Sokağı 
Balık pazarı 
Balık pazan 
Civelek 

Nev'i No. 
Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 

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

Hane 6 
Kara Molla 
Y enikapı cad. 
Mektep S. 
Civelek S. 
Yenikapı C. 
Fransız bahçe 

Hane 7 
Rağbetiye ,. Hane 8 

150 
800 

1500 

360 
1500 
2400 

600 

Şeb Sinan ,, Hane 10 
Makbule 
Rağbeti ye 
Meydan 

.. Hane 11 

" 
Nısıf Hane 12 

250 22 dönüm Bahçe 13 
" 

800 
250 
300 

6000 

250 
1333 
450 

10405 

Çarşı Demirciler içi 
Makbule mahallesi 
Makbule mahatleıi 
Meydan mahallesi 

si civan maa hane 
Dükkan 

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

bahçesi maa hane 

14 
16 
17 
19,20 

,, 3300 Meydan mahallesi Dede oğlu 27 dönüm portakal 21 
bahçesi maa hane 

2000 

Balada evsaf ve kıymetleri yazılı emval peşin para ile satılmak üzere 23-3-932 tarihinden ifr 
haren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Bono hamilleri itbu emvalin satışına 
iştirak ve bedellerini bonolarla tediye edebilirler. 

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

Türkiye Ziraat Bankası 
lzmir subesinden 

Mevki 

Birinci Kordon 

Sokağı 

.. 
Cinsi 

Hane 

No. 

386 1234 

Muhammen 

kıymeti 

19000 

Müdevver 

kıymeti 

o 

Yukarda evsafı yazılı olup 21 / 31932 tarihinde ihale edilmek üzre 1 Mart 932 tarihinden itiba
ren kapalı zarf ile müzayede ye çıkarılmış olan haneye ihale günü haddi layikile talip çıkma
mıtbr. Bu hanenin kapalı zarfa esas olan tartname dahilinde 22 Mart 932 tarihinden itibaren 
on altı gün müddetle pazar lıkla satılığa çıkarıldığının ilanına komisyonca karar verilmittir. 
İhale günü 7 Nisan 932 Perşembe günü olduğundan isteyenlerin yukarıdaki muhammen kıy 
meli üzerinden yüzde yedi buçuk t eminat akçelerile birlikte mezklır günde saat onda 
Ziraat Bankaaının Gazi Bulvarındaki İzmir Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonuna 

muracaatları lazımdır. Şart namenin musaddak suretlerini almak üzere İstanbul Ziraat 
Bankası Şubesine muracaat edebilirler. (1289) 

Milliyet Matbaası 
Her Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDiLiR 

Defteri ebir. Yevmiıe ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesİnde yapar 

Adres: ANKARA 

Milliyet Kitap 
Caddesi 

Kısmı 
Telefon, 24310 .. 24319 - 24318 

---- --- --------- - ------ -- -- - ~ --- -- --------- --- ---- -

1LAN 
Kinçlik Kömür madenlm Ano

nim tirketi heyeti wııumiyesi laretİ 
adiyede ve fevlaıliıdede iıbu nisaıım 
3 üncü pazar ghü akti içtima ede
ceği evvelce ilin edilmiı ise de Ye'f· 
mi içtimaın aynı ruzname ile 21 ni
san 932 perıembe &"Ünü 14 e tehir 
edildiği ve bu bapta Ticaret müdiri
yetine ve lıissedarana da malumat 
verildiği ilin olunur. 

lLAN 

lSTANBUL UMUM 
Sigorta Şirketi 

lıtanbul Umum Sigorta Şirketi
nin merkezi idaresi bulunan Galata
da k.'\in Sigorta hanı binasında 31 
ınart 1932 tarihinde sureti acliyede 
toplanan hissedaran heyeti umumiye 
sinde, qağıclaki kararlar almnuıtır: 

Sultanahmet betinci aulb hulnılı 
mahkemesinden: T.-ebsiııe mahkt 

lar neticeleımıiştİI'. A. ve B. 
kunlarma devaıru eden 649 kiti 
den 589 u muvaffak olmuftur. 

. . lb hukuk Bunlardan 128 i kadın, 428 i 
Sultanahmet beşıncı au ı rkekti 

.Şirketimiz memurlarından tahsil

dar Kostantin Argiropolo Efendi ile 

keza ıirketimizin muamelei ruswni

ye ve tah•ilatını ifa eden Meb..,et 

Bürhanettin Eienclilerin vazifelerine 

nihayet verilerek 1 Nisan 932 tari-

Osküdarda 2 inci sulh hukuk mah 
kemesindent Saziye Hanımın Sabi
ha hanım ve Evkaf idaresi ile p.
yian ve müıtereken mutaaamf oldu 
ğu O aküdarda Kelçe dede mahalle
sinde Kar~caahmet caddesinde 367 
ve 369 No. tarla murakkam ve iki 
kısma münkasim ve iki bin lira kıy 
meti mukadderdi lıir bap hanenin te 
mamı izalei §Uyu ve ııc;ık arttırma su 
retile yapılan ilkarttınnada hi11edarı 
Saziye Hanmı sekizyüz liraya talip 
olup ancak satıı, kıymeti mukaddere 
olan iki bin lirayi bıtar baıkaca ta
lip zuhur etmemi• olduğunda ikinci 
arttırma suretile yeniden sabı İctıa
sına karar verilmiı ve mezkUr mü
ıam itbu ilandan iıiloaren }'İnni pn 
müddetle mahkeme kaleminde açık 
bulundurulan satıt tartnameııinde 
muharrer ıerait dairesinde Ye ı>etin 
para ile 28 Niaan 932 tarihine mİİ• 
sadif perıembe ırünü saat 14 den 16 
ya kadar Oıküdar Sulh malık-in 
de satılacağından talip olanların yüz 
de yedibuçuk teminat akçası ita et
mek lizım olduğu ve icra kanamın 
119 uncu maddeti mucibince it"" 
mÜ§a üzerinde bir hak iddia edeni. 
rin hakları tapo sicilleri ile sabit ol
mayan alacaklılarla diğer alacaldıla
nn ve irtifak hakkı sahiplerinin ha 
haklannı ilan tarihinden itibaren yir 
mi ı.<iin zarfında ewakı müsbiteleri 
ile bildirmeleri ve aksi taktirtle sabt 
bedelinin payla,masından harig ka
lacaklan ve fazla malumat aLıulı ia
teyenlerin mahkemenin 93ı-1a dos. 
ya No. su ile müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. 

Sultan Hıunanunda Servili Hanın 
albnda 26 numerolu Y anko Beyloo 
Efendinin kadın için Moda mağaza.. 
sı namile maruf maiazanm bütün 
mallarile eJyası ..., derununda lıalu
nup Y anko Efaımye ait ftDriaam 
kaffesi. U.,.oilu 8etinei lcruc tara· 
fmclaa 932-307 No do.ya ile usulen 
satılması iizerl..., bot kalan .-dnİr 
mağazanm Nisan 932 tarihinden i-

Hesabat tastik edilmit ve matlulıa
ta karıılık (15.000.- Lira) ifrazı 
ve hiase batma bisııeclarana (79,20) 
kuruı tevzii, Necmettin Muhtar ve 
A. Paııciri Beyefendiler ile Möayü 
A. D'Anclria n Mösyü E. Eliasko'yi 
aza intilıabc. Ticaret kanununun 323 
üncü maddeaine tevfikan Şirketle ic 
rayi muamelit eylemeleri için İdare 
Mecliııi Azalanna mezuniyet veril
mesi, Niyazi Asım ve Cemal Zühtü 
Beylerle Miiayü E. Hodlerin 1932 
senesi murakıplıima tekrar intiha
bı kararğir olmuıtur. 

memizce vuı,.et edilen nwl l)incl 
mii-.ıffa Emin B. refilruı Miinire 
Meryem H.ma ait Em•ali ğayri men 
bleden latanbalda Saltan ııa-ın 
ela Hoca hanı sokağmda kain zemin 
katında bet bap dükkan ve birind 
katında yedi ve ikinci katında sekia 
ve üçüncii katında on odayı ki ce
m'an yirmibq oda ve beş diikkinr 
müıtemil Emin B. hanı denmelıcle ma 
rnf karğir hanın Üçte bir hiısesi mi
raocılann talebile mahkememizce bil 
müzayede aatılığa cıkarılıruş ve bi
rinci arttırmada verilen bedelin kıy 
meti muhammeneyi bulmamanna 
mebni İkinci arttırmaya karar veril
mi1tir. Talip olanların loymcti mu
hauunencsi olan yirmi bin liranın 
yiDde o •• t'İı~'tittde pey alıçeıile bir 
likte, ikinci arttırma ~n tayin olu .. 
nan 26 4-932 tarihine müsadif salı 

mahkemesinden: Sultanahmet civa- e r. 
~ında Cankurtaran mahallesinde f'I· Neı ıartla? 
dırvan caddesinde ki.in kulibesinde 
ikamet etmekte iken vefat eden ve 
terekesine mahkememizce vazıyet e 
dilen Hayriye Şayeste hanıma ait 5 
parca abur ve kulibe ankuı açık art 
tm,;. ile 104-1932 pazar giinü saat 
11,5 ela satılacağından talip olanla
rın mezkiir gün ve saatte mahallin-

Sıhhiyye ve muaveneti içtimai
ye vekaletince: 

Münhasıran Tütün ambalij ve 
sevkinde istimal edilen ÇULlarm, 
Tütün em!.liıjmda kullandclıldarı 
ve akdemce Türkiyeden gönderilip 
iadeten geldikleri tevaik edilmek tar 
tile tathir muameleainden istisna 

lıinden itibaren şirketimizden kat'ı lstanbul ikinci iflas memurlnğun. ıibaren tarafımdan itticar edilcliii ve 
. dan· İstanbulda Cermanya Hanmda bad•- mu"nhuıren pi.·- ıılt cıl-

alilka eyletnıf olduklarını muhterem · 1 k L · Mah _.____ ~-
' (27) No da oa evı tu......... ma küzre dükkinıma getirdiğim mal 

müşterilerimizin nazarı dikkatlerine ıirketinin teklif ettiği konkordato- lann tamamen - modaya tm1talllk 
vaz'eyleriz. nun mü:ı:akeresi için alacalr.lılann olduğu ve muhterem miitteriltrimi

Galata' da Çinili Rıbtanı Hanında 
Steaua Romallll Petrol Sanayi 

(7) Nisan 932 per~ ııünü saat zin -uniyetiae -.ınece ..ı.. 
dairesinde hazır 1 lacaiı ilia ohınar. 

1 atan bul Umum Sigorta Şirketi 
hisseclaran Heyeti Umumiyesinin günü saat onbu<ukta malkcmcmizn 
verdiği karar mucibince kazanç ver müracaa.tlan lüzumu ilin olunur. 

ğisi tenzil edildikten sonra yukarda -
ki tenıettilii tabail eylemek üzre 15 ZAYİ - Dün sabalı K<>p• ub.. uula 
Nisan 1932 tarihinden itibaren Ga- h-an paııaportumu diltürmütiim.liu
lataclalD o a ... , ......, siJe!erine l Ian :uıt Valide H....,.. 1ra1o...,;ye 
tlant: cı• :W. talimi rica olunar. 

• .... • Ali cıll• 
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TElEfUNKEN in en son eseri 
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RBDVOt- GRRMOFOJt 

Herkes merakla soruyor: 
'' JPEKIŞ ne vakit çıkacak?,) 

... Ve sabırsızlanıyor! 

Musiki ve sedayı emdlS'lı 

bir aedaklt ile tekrar verlrı 

ttarrc; sekll .lf•lltJ urtftir, 

TELEFUNICEN 
S.llf mahah 

BOURLA BiRADERLER ve ş~ı 
6 .. A T 1 E •11voGıLU'-'&EYAZ1T .-KAOfKÔV 

•AGAZALARI 

IPEKIŞIN -fi• mamOlihndan baz parçalar iş Bankaaı 
methaUndeki vitrh1de teıhir edilmekte.Jir. 

Herkesin haLkt vardır! 
Posta ve Telgraf 

Levazım müdürlüğünden: 

Çünkü herL-es ve bilhassa iş Bankası methalindeki vitrini 
görenler f Pi.KIŞ mamiilatınıli dünyanın en iyi kumaş
ları ile ayni ayarda ve hatta daha mükemmel olduğuna 

Salkımaöğiltte bulunan Telgraf Fabrikası için 95 lira ücretli 
bir İnce teaviyeci ustasına ihtiyaç vardır. 

Taliplerin Askeri veya Mülki San'at mekteplerinden mezun 
olması haHaa ve ince teaviye itlerine bihakkın vakıf bulunması 

emniyet hasıl etmişlerdir. 

Bu maksatla: 
mqruttur. • 
Aranılan evsaf ye 9es-aiti 9imdiden öğrenmek ve tespit edilen ıart 
lar dahilinde baimtida müracaatta bulunmak üzere taliplerın 
12-4-932 tarihi akıamma kadar Y enipoatanede Levazım Müdür
lüğüne derhal müracaatlan ilin olunur. (1286) 

Beiitf a~ ınalmO~ürl~ğOn~en: 

1 - Her türlü fena rekabetlerin önüne geçmek, 
2 - Bütün çeşitlerin halka arzını temin eylemek, 
3 - Halkın aldanmasına meydan vermemek için: 

mağazaları 
Bttiktaş'ta Kılıçali mahallesinin Cırağan caddesinde No 86 

lı"muhterik çırağan sarayının nhtım mahallinin Ortaköy cihe
tinde takriben 1500 metre murabbamdaki mahallin tarihi ihale
den itibaren iki aylık ican 17 Nisan 932 pazar günü saat 15 te 
ihale edilmek üzere müzayedeye vazedilmittir. Taliplerin bedeli 
muhammen olan 40 liranın o/o 7,5 ğu ni.abetinde teminat akçeai- J 

le malmüdürlüğünde müteıekkil komisyona müracaat etmeleri 
ilin olunur. (1248) 

Açılmasına karar verilmiştir. 

Istanbul Evkaf müdiriyetinden: 
1 Devlet fiemiryolları iaaresi !lanıa-;;"J -

Haydarpa9a'da mülga eaki malzeme deposunda 2 Nisanı 932 
tarihinde icra edilen hırdavat müzayedesi İntaç edilemediğinden 
4-6-9 Nisan 932 tarihlerinde de saat 10 dan itibaren aleni müza. 
yedeye devam edileceği ilin olunur. (1300) 

Mahalle ve mevkii 

Küçükmustapafa 

Sokağı 

Kuburhel veya 
incebel. 

Albmermer Kitipmuı- Perenbebaı 

lahaddin. 
Beyoğlu Muradiye o 

~o.aı 

6 

o 

P 
· • V Galata Mehmetalipata O 

ertevnıyal akfından hanı dahilinde 

47 
44 

.. .. ı Çakmakçılar'da lbrehim O 
Kopnıba9mda Valde hanında 6/ 1 No. odalar 3 sene müddetle 1 pafayıatik. 

40 

Köprübatında Valde hanında 20 No. mağaza 2 sene müddetle 1 ı<uzguncuk'ta O 
Köprübatında Valde hanında 17/ 16 No.mağaza 3 sene müddetle Merdivenköy Mama Havuzbaşı 

111/ 27 
2/ 1/ 2 

12 Balada muharrer emlik yirmi gün müddetle ve açık arttırma Tahtakale Rüstempaşa Mahkeme 
ıuretile kiraya verilmek üzere müzayedededir. Taliplerin müza
yede günü olan Nisanın 25 ci pazarteai günü saat on albya ka. 
dar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal idaresine veya 
encümene müracaat etmeleri. (1295) 

~alata it~alal ~llnır~~ı ını~~rlü~ün~en: 
Adet 

1 
3 

2 
3 
1 

l 
1 
1 
1 
l 

l 
1 
ı 
1 

Nevi 
s. 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" Kafes 
ç. 
B. 

Marka No. 
PFZ 363 

Z K 8008 97/ 99 

BTR 
M D C 
RFB 

2253; 4 
16, 18 

25 

S J J / D L V 135 
R F 14817 

" 14818 
D H B B 437 

z 401 

M P 9620 
c o z 6152/ 17 

C F 57 
AA 5018 

S. Kilo gr. Cinsi qya 
27 Bloknot, klasaor V.S. 

468 Örme pam, fanililık, 

177 
762 
24 

135 
4 

14 
22 
70 

kol ağızlığı. 
Pamuk mensucat. 
Pamuk mensucat. 
Ağaç çerçiveli fotoğ
raf resim. 
Teneke sigara tablası 
Sülfat dö aodyom, 
Sülfat dö boryom. 
Mukavva reklam. 
Nikel cilalı demir 
menteşe. 

122 Ziftli kendir kolan. 
1,500 Tel kafes kapak. 

60 Kimyevi gübre. 
102 Yünlü pamuklu men. 

Zeyrek Hocaakar Zeyre1< C. ai 
Altımermer Hacıdemir O 
Eyüp F ethiçelebi Otakçılar 
Ayvansaray Korucumeh- Eyüp C.si 

met pa§a. 
Edimekapı Karabq Perendebaı 

o 
12/ 14/ 16 

17 
23 

90 

Çaqamba Kocadede Beyceğiz 25/ 29 
Ayasofyaikebir Cami avlusunda 1 
Çartı Lutfullahağa 6 
Çemberlitaıta Sofçı hanı orta katında 14 
Fatih Muhtesİp lskender Özengiağa 18 

Bey. 

" 
ı:leyoğlu Muradiye 
Eyüp 
Şehzadebaşı Emin Nu-

reddin 

,, 
o 
Otakçııar 

o 

20 
49 
21 

:33 

Mercan'da'f.ığcılar'da Yaldız hanın oıdabafılığı 

Hocapaşa Emirler Vezir iskelesi 14 
Boğaziçi Rumelihiaarı Türbe 46 
Betiktaş Sinanpaşa Vapur iskelesi 34/ 36 

• 

Cinai 

Hane 

Metnıta hant 

3 oda 
44ode 

Mektep mahalli 

Dükkan ve arsa 
Dükkan 

" 

Arsa 

" 
" 
" 

Hane 

" 
Kahvehano 
Dükkin 
Oda 
Hane 

" Dükkan 

" 
Mektep maham 

Dükkin 

" Cami ve kayıkhane 
arsası . 

Müddeti icar 

1 • sene 

Ecrimisli 
Lira 
11 

,, 5 

,, 10 
933 - Mayıs ga- 38 

yesine kadar. 
1 - sene 35 

" 3 

" -- 2 
933-Mayıs gl'I- 4 

yesine kadar. 
1 - sene 3 

" 1;5 

" 
1 

" 3 

,/ -
933 - Mayıs ıa· 7 

yesine kadar. 

" 
" 
" 
" 

834-Mayıa ıa-
yesine kadar. 

" 
2 - ·-,, 
:ı -·-· .. 

" .. .. 

12 
25 

1 
3 

10 

10 
6 
2;5 
5 
6 

38 
1 

Bs 

,ıtleror; ı 
saKınınız. 

1 lstanbu[ Belediyesi ilanla rı 1 
İstanbul Belediyesinden: Tophaneyi Galataaaraya rapted 

Boğa:ı:keaen caddesindeki kaldırım tamirab haaebile mezkilr 
denin it'an ahire kadar bilumum nakil vasıtalarına kapalı bul 
nacağı muhterem halka ilin olunur. (1299) 

Yav&§ça Şahin mahallesinde 1 No.lı dükio: Teminatı 5,50 lJ 
,, " ,, 165/ 238 ,, " ,, 7,50 t 

" " ,,259 / 168 " " " 6,50 ' 
" " " 3/ 212 " " " 6,50 ' 

Balık pazannda 96/ 98 " " " 19,- , 
Betiktatta 11 " " " 450 ,, 
Meyve haliınde 98 " " " 12,- , 
Veznecilerde 9 184 " " " 11 ,50 ,, 
Mercan yokutunda 40 " " " 11,50 ,, 
Hoca Hayrettin mahalle-

aiın<le 67 " " " 2,50 " Sebze halinde 5 " " " 19,- , 
Yukarda yazılı emlik kiraya verilmek üzere açık müzayed 

ye konmuttur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Lev 
zım müdürlüğüne ve ihale günü olan 25/ 4/ 932 pazartesi gün 
de teminat makbuz veya mektubu ile saat on bete kadar Dai 

I Encümene müracaat etmelidirler. (1298) 
' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-< 

ALMAN KlTAPHANESI 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

D 
Yerli ve Avrupa kuma§larından kusursuz 

smarlama elbiseler 20 Liradan 
başlar 

Eminönü, Kazmirci Ali Riza Müeuesatı. 

Jandarma satınalma komisyonunda 
49000 metre !atlık elibselik boz kumaıın kapalı zarfla mü 

nakaaası 18 Nisan 932 Pazartesi günü saat on birde yapılaca 
tır. Taliplerin ıartnam.e ve nümuneyi görmek üzere her gün v 
münakasaya iıtirik için teminatlarile beraber mezkür günü 
muayyen saatine kadar komisyonumuza muracaatlan. (1203) 

Jandarma satınalma komisyonunda 
24000 metre boz pamukluk kumatın kapalı zarfla münakasa• 

18 Nisan 932 pazartesi günü saat on betle yapılacaktır. Talip! 
rin 9artname ve niimuneyi görmek üzere her gün ve münakasa 
ya ittirak için. teminatlarile beraber mezkUr günde muayy 
saate kadar komisyonumuza müracaatlan. (1240). 

Pehlivanları 
davet 

Cümhuriyet Halk F ırka11 1 
himayesinde 18 niaan 932 kur. 
ban bayrammm üçüncü pazar
tesi günü Karamürselcle büyük 
pehlivan güreti icra edilecektir. 

Batpehlivan 70 lira 
Bat altına 40 lira 
Ortaya 25 lira 
Desteye ittirak edenlere ha-

kem heyeti tarafından aynca ik 
rami yeler verilecektir. 

DOKTOR 

EMlN ŞOKRO 
Dahili hutalıldar mütehu1111 
Hw sün ötled., - lıtanhul 
Türbe Babıili Caddeei No.. 10 

Telefon 2,2622 

Dr. A. KUTIEL 

Bugün de 
Diyorlarki ..• 

Edebiyat Anketleri 
Muharriri: Hikmet Feridun 
Nqreden: Remzi kiltUphaoesi 

Yakında çıkıyor. 

St. Y Rl~El'AlN 
Merkeı acenta : Galata Köprü ba· 

'' B. 2362. Subc: A. Sirkeci Mühür
dar zade han a. 374-0. 

İzmir • Pire • İakenderiye 
Postası 

(ECE) 5 Nisan. salı 11 de 
Galata rıhtımından kalkar. 

lıtanbul Ticaret Müdürlöğiln 
den: 

1 
1 
1 

F. 
s. 

MM 2025 
AS 404 

sucat. Kasımpa§a Gazihasanpa§a Türbe 25/29 Ana 3 
48 Toz boya. Unkapanı Haraçcı Kara Cibali C.ıi 89 Tüfenkhane arauı " 8 CUt Ye ıı:llhrevt ııa.talıklar mU-

100 Jelatinden sun'i meyn. Mehmet. • " tehaııaıaı. Karaköy, büyük mahalle· 

Umum celep eınah cemiyetini 
6 - 4 - 932 Çlll'flllllba (Ünü saat 13 
ten on altıya kadar Sütlücede mez 
baha pay mahallindeki cemiyet me 
kezinde idare heyeti intihabı yapı 
lacaiı al&kadarana ilan olunur. Bavul M. Şefik bili 4 Yün fistan, pam. ma· b' · anında 34 

sa örtüsü V. S. Balada yazılı olan vakıf emlak hizalarındaki müddetlerle kiraya verilmek üzere müza. ıcı Y • 

Balada evsafı yazılı eşya 28. 3 932 tarihinden itibaren 20 jyedeye konmuştur. İhaleleri Nisanın 23-cü cumartesi günü saat 14-te yapılacaktır.Taliplerin .•--!!!1!-B!!!!lll-------------mı--~ 
ün müddetle bilmüzayede satılacaktır. Tali lerin 15-4-932 ta- yevm ve saati mezküra kadar Çemberlita§'ta Evkaf Mücliriyetinde Akarat kaleı:ni. MiLLiYET MATBAASI 


