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Tuna birliğile beraber lstanbul ~ıhbm antre- 1 

Akdeniz · polarında suiistimal! 
birliği de lazımdır! 

Bu birliğe Türkiye, Yunanistan, 
Bulgaristan, Arnavutluk 

Mısır ve Suriye girmelidir 

Şirket mahkemeye verildi .• 

Yapılan suiistimalin umumi yeku
nu iki milyon lirayı bulacak.. 

Antrepoya yığılan e§ya resmi verilmeden gizlice 
§ehre çıkarılıp mal sahiplerine veriliyormuş! 
İzmir Rılıbm ıirketinde olduğu 

gibi lıtanbul nhtnmna ait bir tah
kikat ta nihayet ıon aafbaıma va
ııl olmuıtur. 

Bu mesele hazine aleyhine mil
yonlara baliğ olan bir suiiıtimaldir. 
ki senelerden beri genit bir ıebeke 
bu suiiıtimali teaalı:ül ettiri gibnİJ· 
bu müatimali tatbik ede~elıuiı-

F akat nihayet bu yoldaki tahki· 

müdürlüğüne bir ihbar yapdarak ı 
lıtanbul Rıhtını ıirketi antrepola
nnda vukubulan vaıi mikyasta bir 
kaçakı;ılık hakkında malümat veril
miı~r. Meıelenin ciddiyetini naza
n dıkkate alan Müdüriyeti Umumi- ! 
~e d~~hal. ıırf bu itle meıgul 0)!118'. , 
gı .mufettıı Cemil Veli Beyin nya- ı 
ıebnde bir bey ete havale etmiıtir. 

B.u heyetin derhal baıladığı mü 1 
dekkikane tetkikat neticeıinde ıu 

Bütçenin 
Tevzini 

Müvazeneyi temin 
edecek 

esaslar bulundu 
Kazanç vergisi biraz 

daha arttırılacak 
ANKARA 3 (Telefon) -

Hükômetin bütçe üzerinde 
tetkikatı devam ediyor. Mü. 
vazeneyi temin edecek esas 
ve membalar bulumnuıtur. 
~imdi bunların tafsilat ve tat 
aikatı üzerinde çalışılıyor. 
Maaşlar üzerinden doğrudan 
doğruya tenzilat yapılması 
düşünülmüyor. Tasavvur edi 
ıen şey, kazanç vergisinin nis 
betini biraz daha arttırmak. 
tır. Bu niıbet henüz malôm 
değildir. 

a 

Sahip ve a....muharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umaml Nepiyat •• Y uı Mlldlrl 
ETEM iZZET 

• 1 • 
1 

1 Şayanı hayret bir şeyi 
Memleketimizde inhisar ve mem

nuiyet varken 
bukadar ciğarayı kim getirtti? 

Bulgaristandan cigara idhal eden memleketler 
içinde ücüncü geliyoruz!. 

Bulgar ırazete ve ikbaadi mec
muaları ve ı. Bulgarie gazeteıi 
26 martta mühim, mühim olduğu 

1 

kad~ bizim için o nisbette pya· 
ru dikkat ve hayret bir haber ver 
mekte ve İıtatiatik neıretmekte-

1 d!'ler. B~ iı~atiıti~ Bulgariatanın 
bır senelık aısara ıhracatını göa
tennektedir. lıtatiıtikte Türkiye 
Bulgariıtandan aiırara ithal eden 
memleketler araaında üçüncülüğü 
almaktadır. 

Bu resmi iıtatiatiğine nazaran 
Bulgaristandan memleketimize 

1929 &eneıinde 5780 
1930 " 3204 
1931 " 7253 

Tuna birliği teklifi günün 
mühim ıiyasi meaelelerinden 
biridir. En iyi politika, herkese 
emniyet veren politikadır. Dün 
yada sükUn ve iıtilı:rann teeasü 
sünde birinci derecede teairi o
lan amil, emniyettir, ruhlara em 
niyet vermektir. Eğer bir siya
si tertip, herhangi bir devletin 
siyasi ve iktıaadi vaziyetini it
kal ederse, demektir ki, o siyasi 
kombinezonun sulh noktai naza 
rmdan faydası olmaz. Küçük i
tilaf kombinezonunuo, bilhassa 
bundan hariç kalan komtulan 
nazarında nuıl karıılandığı ma 
lıimdur. Filhakika Macaristam 
sıkı bir dairede tutmak, umumi 
harpten doğan muahedeleriıı 
meriyetini temin etmek bir kı
ıım devletleri hayat hakkından 
mahrum etmeğe müncer olabi
lir. 

Bir fart ile ki, Tuna birliğine 
benzeyen baıka te,ebbüıler de 
ayni zamanda tecrübe ve tatbik 
edilsin .. Mesela: Orta Avrupa
da Tuna birliği teıebbüaü yürür 
ken, daha cenupta, Akdenizle 
alakaları ola.o Türkiye, Yuna
oiıtan, Bulgaristan, Arnavut
luk, Mısır, Suriye hükômetleri 
de bir araya gelsinler, Tuna bir 
liğinde olduğu gibi, aırf iktısa
di mülihazalarla bir birlik yap
ımlar... Biribirlerinin iktısadi 
ihtiyaç ve zaruretlerini tatmin 
etsinler ... Herhalde bu karar ve 
mülahaza ile vücut bulan bir 
grup, alakadar memleketlere 
hudutsuz faydalar temin edebi
lir. Çünkü bu devletler arasında 
ne siyasi, ne de iktııadi menfa
at ihtilaftan yoktur. Böyle bir
birlerile alacak ve vereceği ol
maya.nla.nn anla9malan daha 
kolay olur /. ncak isimlerini 
aaydığıııı: ı ' ' . vletler bu te
ıebbüsü, ken<ııliklerinden. ala
mazlar, Tuna ittihadı projesin
de izah edilen gaye etrafında 
toplanamazlar. Bunları, ancak 
büyük devletler bir araya topla 
yabilirler. Şurası muhakkak ki, 
eğer büyük devletler; bir taraf
tan Tuna devletleri birliği, di
ğer taraftan tasavvur ettiğimiz 
Akdeniz devletleri birliğini ay 
ni şerait ve ayni aamimiyet için 
de tutarlar, gayelerinde muvaf
fak olmalarını teshil ederlerse 
ruhlara mutlaka büyük bir em
niyet gelecektir. Ka.oaatimizce 
bugünkü müıkülit ve ıstırabın 
yan sebebi, ruhlardaki emniye 
tin tırmamen zail olınasıdır. 

neticeye vanlmııtır. 
1 . ~tım Şirketi antrepolarına tes .. ___________ .. 

hm edılen emtia gizli bir tqkilat 
tarafmdan oradan çıkardıyor ve bili 
reaim tehre ithal olunarak sahip
lerine teslim olunuyordu. Vaziyet, 
antrepoların defterlerinin tetkikile 

kilo sigara ithal edilmiıtir. Bul
gar gazeteleri bu iatatiıtiği nqre
derken şark tütünü yetiıtirmekle 
maruf Türkiyenin Bulgar ıigaraaı 
almuım Bulgar ıigaralannın 
nefaaetine bir delil olarak göster
mektedirler. 

Tuna devletleri birliğinin, 
daha ziyade iktısadi bir gayeıi 
olduğunu ıöylüyorlar. Bunu 
herkeae inandırmak güçtür. Ma 
caristanın, Avusturyanm hiç 
bir politika yapmamalarım te
min bıle haddi zatında bir peli
tika muvaffakıyeti olacağına 
şüphe y c1ctur. Bundan başka 
Tuna ittihadı tetebbüıünün; 
Almanya ve İtalyaya karşı bir 
hareket olduğunu söyleyenler 
var. Bazı Alman ve İtalyan ga
zetelerinin asabi neşriyatından• 
anlıyoruz ki, Berlinde ve Roma 
da bu fikre ittirak edenler de 
mevcuttur. Bir de bizzat Maca
riıtamn ve Avuıturyaıun karar 
ve vaziyetleri vardır: Herhalde 
ne teşriki nteaai edeceği kom
tulan tarafından kemirilmit va 
ziyette olan Macariıtan; ne de 
dahil olacağı kombinı-.zondaki 
devletler tarafından bütün ha
yat ve mukavemet kuvvetlPri 
tüketilmit olan Avuıturya; röy 
le bir kombinezona. sev" s.,ve 
giremezler. Çünkü: Mu;.;bele
lerin meriyeti esası bakidir. V 
laa bugünkü mali ve iktısadi za 
ruretler, bazı emri vakii erin ka 
bulünü icap ettirebilir. Fakat 
bu hal; ati için hususi bir emni
yet vadetmez. Tuna birliğinin 
la'ii baklanda hüküm verebil
tnek için, Londra temaslarının 
neticelerini beklemelidir. Çün
kü bu meselede lngilterenin ay 
rı bir noktai nazarı vardır, Al
manyanın dü,ündüğü büsbütün 
baıkadır, Franaanın tasavvurla 
rı da bugünden malômdur. Bu 
muhtelif noktai nazarlar nasıl 
telif edilecek? Muhakkak olan 
§U ki; büyük devletlerin ittifak 
ile tutmaiia karar vermedikleri 
herhangi bir ıiyui veya iktısa. 
di kombinezon; bugünkü hayat 
ve şerait içinde yaşayamaz. 
Sun'i bazı tedbirlerle yaşatılsa 
bile muhite emniyet vermez. İş- . 
te biz herkese bu emniyeti vere
cek, hatta Tuna t~bbüsünü 
kuvvetlendirecek batka bir tek 
lif ve noktai nazar ortaya koya 
cağız .• 

* * * Şu hakikat; gün geçtikçe da-
ha İyi anlaşılıyor: Batta büyük 
devletler olmak üzere, bütün 
milletler bir araya gelip anlaş
madan siyasi ve iktısadi büyük 
davaları halletmek mümkün de 
ğildir. Diyorlar ki, Tuna birliği 
rejiyonal bir teşebbüstür; fakat 
büyük ittihada doğru bir adım 
sayılabilir. Her mül8hazadan 
tecerrüt ederek bu teklifin sami 
tni oldu"u 

Bu münasebetle ıunu hatırla 
mak lazımdır: Yeni bir grup 
tetkilini tasavvur ettiğimiz dev 
letlerin Akdenizde müşterek 
menfaatleri vardır. Bu memle
ketlerin iklimleri ve binaena
leyh mahsulleri biribirinin ay
ni değildir. Mahsulatın bu s~
retle tenevvüü mübadele keyfi· 
yetini daha ziyade kolaylaştı: 
nr. Bundan başka burala~d~ 
tabii servetler, tamamen ıstıs
mıar edilmiş değildir. Topr_akla 
nnda feyiz, servet, ve maden 
doludur. Bu itibarla sermaye
dar devletler için buralarda em 
niyet ve menfaatle çalışmak ka 
bildir. 

Görünüte nazaran Fr~sa 
Başvekili M. Tardieu, polı~ık~ 
iılerinde kendisinden evvel ık~ı 
dar makamında bulunanlara ~ıs 
beten daha müsbet daha realıst 
olmak kararmdadı;. Tuna birli
ği teklifi belki böyle müsbet bir 
karar ve mülahazadan doğmuş· 
tur. Fakat mademki, bu tekli~, 
alakadar memleketlerde, emnı· 
yetli bir tedbir olarak karşılan
mamıştır; bu vaziyet karşısın
da yapılacak 1ey ;. faydalı ~ldu
ğu iddia edilen bır teıebbusten 
vazgeçmek değil, onun fayda 
ve lüzumuna herkesi inandırma 
ğa çalıtmaktır. Batta M. Tar
dieu'nün temsil ettiği Fransa 
olduğu halde diğer devletler de 
meseli: Arzettiğimiz Akdeniz 
devletleri birliğini teıkile karar 
verir, her iki kombinezonu be
raber yürütürlene aranan emni 
yet kendiliğinden hasıl olur. 
Hüsnü niyetin ve samimi poli· 
tikanın teyidi için böyle hare
ketlere, misallere mutlaka ihti
yaç vardır. 

Siirt Meb'usu 

~ 
d.erbal anlatılmış ve senelerden be-

• 
"· antrepoda mevcut gibi gösterilen 
bırçok mallann yerinde olmaması 
ve sahipleri tarafından da aranıl

Gümrük Başmüdürü Seyfi B. 

kat müıbet neticelerini vermiş ve 
hadisenin birinci aafhaaı adliyeye in 
tik.al ebniıtir. 

Suiistimal nasıl yapı/Jyordu?. 

Y aptıiumz tahkikata nazaran, 
bu büyük ıuiatin-1 meadesi ıu ıe
kilde cereyan etmiıtir: 

928 ıenesinde gümriik Umum 

mamaaından mesele kendiliğinden 
meydana çıkmıştır. 

Ankara Ağırceza heyeti h§kimesi 

Ankara faciası katil
leri idama 

mahkôm edildiler 
Dava bir günde intaç edildi ve ka
rar dün akşam 20 buçukta bildirildi 

ANKARA, 3 (Telefonla) - 21 yatını ilanal etmediği için 
Ağır ceza mahkemesi bugün öğ cezası 24 sene ağır hapse tahvil 
leden evvel ve sonra akdettiği 1 edilmiştir. Muhakeme salonu
iki celsede Fahreddin Ef. ile · nt! hıncahınç dolduran halk da. 
zevcesinin katillerinin muhake- vayi sonuna kadar dinlemiştir. 
mesine bakııuş ve akşam yirmi Katiller hapishaneye sevkolu
buçukta kararını tefhim etmit- nurken bir günde sür'atle dava 
tir. Katillerden Paragon, Kı- nın intaç edilmiş olmasından 
mıs ve Kamil idamıı ve keza fi- memnun kalan halk: "Yaşasın 
rar etmiş bulunan katil Dursun 1 Cümhuriyet" diye bağırarak 
da gıyaben idama mahkum edil Adliye salonunun önünden ay. 
mi tir Bunlardan. Kamil hen~ Devamı S inci sahifede) 

Roma sefiri 
Kim oluyor? 

Münir Beyin tayin 
edileceği doğru değil 

Muhiddin Bey 
Ankaraya gitti 

Vali Bey Belediye:ıin 
davasını 

bizzat müdafaa edecek 

İcra ve iflas kanunu 
. AN~RA,.3 (Telefon) _Ad
~ıye enc~enı on bet güne kadar 
ıcra ve ıflaa kanun layihaımı he
yeti umumiyeye aevk edecektir 
Encümen bazı müeueaelerden i~
tediği maliiınat ve mutalealara in 
tizar eylemektedir. 

Adliyede yeni 
ıslahat ve 
Teşkilat 

Y annki nushamızda 
Sıddık Sami Beyin 

bu makalesi çıkacaktır. 

Bu haber hakikaten taYanı hay 

rettir. Memleketimizde tütün e 
si.gara inhiıan vardır ve bu mad. 
delerin ithali memnudur. 

O halde bu kadar sigara mem• 
lekete na&1l girdi? 

~========================== 

Tasfiye kanunu inhi-
sarlara tebliğ edil • 

Tensikat en ziyade tütün inhi
sarında yapılacak .. 

Müfettişlerin tahkikatı devam 
tetkika şayan bazı meseleler 

ediyor ve 
çıkıyor 

inhisarlar menıurlanndan ite ya 
ramıyanlarm tazminat mukabilinde 
taafiyeye tabi tutulmalan hakkında
ki kanun, inhisar idarelerine resmen 
tebliğ edilmit ve tatbikatına batlan
maaı da emredilmiıtir. 

Taıfiye Tütün lnhisımnda diier 
inhisarlarclan daha ıı:enit olacaktır. 
Bu husuıta hazırlıklara batlammı
br. Tütün lnhiıan umum müdürü 
vekili Hüanü Beyin Ankaradan av
detinde ve bu ay içinde tatbikata bat 
!anacaktır. 

lnhisarlan teftiş 

Taıfiye muamelatı ileriledil..çe. 
aabık ıirket zamanmda bazı memm 
!ara çok yükıek maaılar verilmiı 
olduğu görülınekte ve ziyanın se
bepleri bu suretle anlqılmalttadır. 

Kaçakçılığuı zaran halifliyoı 

Yeni kaçakçılık kanununun tatlıi 
kinden beri muhtelif mmtakalarda 
külliyetli kaçalı: etya yakalanmlfı 
ciddi takibat sayesinde Tütün lnhi. 
lan ıubat varidatında da 150 biıı 
lira kadar tezayüt haad olmuıtur. 

·--·····-------···--·-

/ 

Pehlivan Mehmet meydan okuyor~ 
Yazısı spor eütunlarnnızda 

Gauteci - Efendim, terkos borularında günün blrçok sastlerindı 

su bulunmuyormu-1! ... 

Direktör - Bu sure-tle telefonu o/1D11yan abo~krimizc- ~·u 

_ nsıtasilt! nıubaber~ imkl.nı bab~tmi~ oJuyoruı:. 



İşsizlere iş, işçi 
isti yenlere 

işçi buluyoruz! 
işsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 

1 ı arayanlarla iııçi arayanlar a
raımda tavassuta bqladığmm: 

günden beri, gerek it arayanlar
dan gerekse işçi anyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
nektuplar maksadı teshil edecek 
hir tarzda tasnif edilmektedir. 

" MiUiyet " memlekette ço
ialdığından bahsedilen iısizliğin, 

işsizlerin ihtiyaç sahalanna claiıl
ma6klarrudan ileri geldiğine ka
.Udir~ 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatta vilayetlerde makineci, ....,.. 
töreü, tesviyeci, tornac:ı, iyi bir 
dilqer, mar&ftl'OZ, ilib ziraiye 
tamirciai; elektrikçi ıu veya 1ıa 
ihtisaa if9leri n uıtalan yoktur. 

011un için biz itlizlerle itÇi ia
teyenler araaıoda tavuıııtta bu
lunmak ioteyoruz. 

Gerek lttanbula, cenk mem
leketin her köıesine pmil nlan bu 
tavuautuu daha müsmir Ta fay. 
dalı olmasr.ıı isteyonn. <>mm i
çın 

Ricamız şudur: 
Valiler, kayinakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reüleri, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ali
kadar idare amirleri bulunduktan 
yerlP.rdeki iıçi ihtiyacım ( ıekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve iı şartlan teabit edilerelı:) bİ· 

Bize yazınız! 
ze bildirirlerse bize müracaat et
miı ve aclrealerini bırakmıı olar 
iti.İzleri kendilerine bildireceğiz. 
Bu suretle hem iıoh kalan v< 
memeleketi11 neresinde it hulabi 
lecefini bilmediği için bunalar. 
vataudqlammza hizmet etmiı. 

hem de memleketin her tarafını 
bir çok cüz.ide iıçilerin dağılaralı 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardım ebnİ§ olacafız. 

Huswoi mü~oesat sahipleri de 
bu husustaki ihtiyaçlarım biz< 

bilclirirlerae memnuniyetle kayd
ecleeetiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyacımz var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar licret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mıl 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti
yaç aalıipleri ara11nda da bto ta
vassutu yapacağız. lı isteyenle.
de, iıçi ve memur arayanlar da 
mektuplarını "1 stanbul, Milliyet 
gazetesi iı tava11ut bürosu" na
mına ııöndermelidirler !. 

Bu, memlekete ve vatan
daııa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

• 
iş ve işçi • • istiyenler 

işçi istlyenler 

Beykoz kundura 
ıe dabağfabrikası 

Beykoz kundura 
ve dabağ fabrika111 
müdiriyeti 25 sara~ 
kalfası ve işçisi 
istiyor. 

Gazetemiz maal
memnuniye bu işe 
tavassut edeceğin
den Anadolu ve 
Rumelide mevcut 
uııtalann gazete· 
mize muracaatları 

işistiyenler 

244 - Sirkeci Cihan 

No 30 Mehınet Cemal 20 YA§m 

dad1r. Elektrikçi ve maki.nUt 

muavini 30 lira maaı iııtiyor, 

taıraya 40 liraya gider. 

245 - Sirkeci Cihan otel No 
30 1-Juluıi ef. 28 yaımdadır, o· 

tel katibi 30 lira maaı iatiyor. 
Taıraya 40 liraya gider. 

246 - Sah pazar Hendek 
1 caddeıi ıimitçi fınru Mehmet 

ef. 21 yaımdadır. Her türlü it 

yapar. Türkçe okur yazar taı· 
raya gider. 

247 - Balat Tamburaci so

kak No 16 Nihat Bey 25 yaım 

dadrr. Orta tahsili azacık Rum 

ca ve franarzca okur yazar. 

Tahıildarlık, katiplik ve muak· 
Tahsili yedi senelik idadi me

kip lık mükemmelen deruhte ezunu uıulü muhasebeye aıina ve 
ınııamelit ve tahrirata tamamen 
vakıf, mağaza, otel ve sair bilcüm 
le müeasesatın idarei besabiyeli. 
ni ve muamelitı saire.sini ifaya 
muktedir oldukça fransrzcaya va. 
laf bir idare adamı bu ııibi mües-
seaatta iı arıyor. 

Matbaamıza nıüracaaL 

der, 35 lira maaf istiyor taıra· 
ya gider. 

248 - Üsküdar Atlama taşı 
No 59 bahriye yü.zbaıılarından 

barcı Ambar heaabatı veya sey• 
yar vazife ile çalııabilir. 

ıvuLLlYET PAZARTESi 4 NiSAN 

M. Tardieu 
Londraya gitti 

Müzakerelerden bir 
netice çıkacak mı? 
PARIS, 3 (A.A.) - M. Tar 

dieu ile M. Flandin, beraberle.. 
rinde mütehassıslar bulunduğu 
halde saat 10 da Londraya ha

. reket etmitlerdir. 

1 ngiltere nasıl bir hattı 
hareket takip edecek? 

LONDRA 3 (A.A.) - Lon 
1 dramn İyi malUnıat almakta o
lan mahafili, yalanda Framıız
larla İngilizler arasında icra e
l dilecek olan müzakerelerde İn. 
1 gil tere hükiimetinin ne gibi bir 
hattı hareket takip edeceği hu· 

1 susunda gayet ketum davran
' makta ve hatta bu hattı hareke 
tin henüz kat'i ıUrdte tesbit e. 
dilmemiı olduğunu iırap eyle
mektedir. Londra'qın noktai na 
zarı ile Pariıin ıı(;lctai nazanru 
telif etmek için birçok gayret 
sarfedilmiJ olduğu muhakkak
tır. M. Mac Donald'm pek ya· 
kini olan zevat, baıvekilin mÜ· 
kalemelerin bir neticeye mün
cer olmasına ve bir itilaf ile ni· 
hayet bulmasına fevkalade -e
hemmiyet verdiğini gizleme. 
mektedirler. Böyle bir itilafın. 
husulüne hiç olmazsa prensip i. 
tibarile bir mini yoktur. T eref 
füata gelince bu hususlan mü. 
nakaıa etmek için daha genİf 
malumata intizar olunmaktadır 
Bir müflisi müşkülattan kat'i 
surette kurtarmak için ona ikra 
zatta bulunmanın kafi olmaya
cağı hususi dikkate ıayan gö
rülmektedir r. Hülasa, bazı ma. 
hafilde cereyan eden müzakere 
lerden teranuh eden haberlere 
göre istikraz prensibi laaletta· 
yin reddedilmiı değildir, fakat 
bu sistem, ileri sürülecek şerai
te ve gösterilecek iktısadi temi 
nata bağlıdır. 

1 

Japonlar gene 
ilerliyorlar 

'Sekiz saat devam eden 
bir muharebe oldu 

Almanya' da 
intihabat 

Bir günde 10,000 
içtima yapıldı 

Sabık veliaht reyini 
Bitlere veriyor 

BERLlN, 3 A. A. - Paskalya 
yortuları münaaebetile >'.~pı~ 
olan siyasi mütareke, bugun ogle 
de hitam buluyor. Binaenaleyh, 
reisicumhur intihabının ikinci dev 
resine ait mücadele, hemen ve 
bütün fiddetile tekrar bafll}'acak-

trr. Adolph Hitler, önümüzdeki 
hafta zarfında milyonlarca Alma• 
na hitap edeceğini çoktan ilan et· 
mittir. · . 

Almanya'nın her tarafında.Hın 
denboıİrg komitesi ile cumhunye~ 
ti müdafaa ve Tunç Cephe teşki
latı da faaliyet sarfından bili kal 
mak niyetinde değildir. 

Bu teıkilit, bilhassa viliyelle~· 
de çahşdia.k taaavvurundadn:· Zı
ra 13 mart intihabatı Hitler'm en 
ziyade çif'i zümrelerin reylerini 
toplamıı olduğunu göstermekte
dir. 

Hindenbourg'un taraftarları. 
Hitler'in köylerde nüfuzunu krr· 
mağa çahımaktadrr. Bugünden i· 
!ibaren Tunç cephe teıkilatı men 
supları otomobillerle en.. lı,üce~a 
köylere kadar giderek mufrıt mil
liyetperverler aleyhindeki beyan
name ve riaaleler dağıtacaklar
dır. 

Almanya'da bugün intihab~t 
dolayıiile 10,000 içtima aktedıle
ceği haber veriliyor. Hindenbou~g 
komiteıi, pazara kadar her gun 
takriben 8,000 içtima aktedecek· 
tir. 

M. Brüninıı, münhaairen ~.si
cumhur intihabı mücadeleaı ıle 
meıgul olacak ve 8 niaan .. cu_ma-· 
teai günü Koengberıı' de ııoyhyece 
ği nutuk, ihtimal bütün Almanya 
da telsizle neırolunacakbr. 

Müfrit milliyetperver/erin 
propagandası 

CARLSRUHE, 3 A.A. - Rei.~i· 
cumhur intihabı için yaptlan mu• 
cadele eanasında müfrit milliyet• 
perverlerin propagandalarını 
muhtevi bir takım riııaleler dağıt 
mış olan Bade hükU...eti memurla 
rmdan R,aııtatt'lı biı- p.bıa, Bade 
dahiliye nazırının bir kararile az• 
ledilmiıti~. • 

Bu meltıılrun, adliye tahkikab 
kapanddltan ıonra, bir i~ziba.t 
meclisi hu:turuna aevkedılmesı 
muhtemeldir. 

• Nazis'lerin taarruzları 

BERLIN, 3 Jt,.A. - Dün öğl~ 
TCHANG TCHOUN, 3 A.A. - - den sonra Berlin'in tam merkezın 

J Tchang-Kai- Peng'in kuvvetlerile de Freidrickatass üniformalı on, 
1
1 

mu" ....,reken dün .ıabah gayrimun • h · t • t .-- oniki Nazıa cum urıe çı gaze e. 
ı tazam kuvvetlere k&r§ı harekata ler satan bi; phaa taarruz etmiı· 
baıhyan Japon kıtaatı 8 saat de- !erdir. Poliı muvaaalat eder et• 
vam eden bir muharebeyi tnütea.- mez Nazis')er, Hedemanıtraaıe'a 
kip gayri muntazam kuvvetleri gitmiılerdir. Orada frr~anm mer-

1 kat'i bir hezimete uğratmıılar ve kez binasına iltica etmif oldukla
ı öğleden sonra saat 2 de Noungan' n zannolunuyor. 1 

a girmi§lerdir. Mağlüp kuvvetler Memurlar taharriat yapmıılar-
ıimali garbi i:ıtikametine doğru dır. Polis mÜdürü umumi. emniye
kaçm.ıılardır. ti ihlal edenlerin adeta bırer oca• 

Bir Alman gazetesi ne diyor? ğı haline gelmit olan Nazis'lere 
ait binaları kapamağa karar ver• 

BERLIN, 3 A.A. - Francfor- mittir. 

Amerika ve 
Tahdidi teslihat 

M. Stimson'un Cenevre 
seyahatinin sebepleri 

LONDRA, 3 A.A. Waalıinııton' 
dan Reuter ajanaına gelen bir tel· 
grafname, birdenbire Cenevre'ye 
müteveccihen vapura binmeğe ka 
rar vermiı olan M. Stimaon'un 
borçlara ait müzakerelere iftirak 
tmiyeceğini bildirmektedir. 

Kimler refakat ediyor 
VAŞİNGTON, 3 A.A. - Stim

SOn'a Cenevre seyahatinde zevce 
si ve aabık müsteşarlardan ve Ce
nevre konferansındaki Amerikan 
heyeti azaamdan Mre Norman 
Dawİ• refakat edeceklerdir. 

Mumaileyh, M. Stimaon'd..., bu 
seyahati yapmasını talep eden· 
(erin brinciaidir. M. Hoover, bu 
şeyahati taavip etmektedir. 

M . .Stim&Qn'un Cenevre' deki A· 
merikaıı murahhas heyeti riyase
tinde M. Gibdon'u iatiblaf etmiye 
ceği beyan olunmaktadrr. 

Amerika hariciye nazın seyaha
ti haklunda demiıtir ki: Cenevre 
ye gidiyorum. Çünkü öyle zanne
diyorum ki oradaki Amerikan mu 
rahhas heyetine muavenet edebil 
mekliiim için müsait zaman ııel· 
mİ§tir. 

Paris'te oturmiyacak 
V AŞINGTON, 3 A. A. - M. 

Stimson'un mütemmim beyanab· 
na nazaran mumaileyhin resmi ma· 
hafilin iddiaaı hilafına olarak, 
Pariı'te birkaç ııün kalmuı ıüphe 
lidiır. 

Seyahatin sebepleri 

V AŞINGTON, 3 A.A. - M. 
Stimaon, tahdidi teslibat konferan-
11r.un neticeleri hakkında nikbin 
olan ve bu aabada sür'atle terak
ki edilmeai mütaleaaında bulunan 
M. Norman Dawis'in ısrarları üze 
rine seyahate karar vermiıtir. 

M. Dawia, M. Stimaon'a konfe
rans meaaiıi hatladığı zaman he
yet azaımdan daha ziyade salibi 
yetle idarei kelim edebileceğini 
aöylemiıtir. 

Bir de M. Stimson, ban devlet
lerin hülı:Umet reialeri ile ııöriit
mek arzwounda bulunmaktadır. 

M. Stimaon resmi aUl'ette yalnız 
tahdidi tealihat mesele ile meıgul 
olacakbr. Ancak bu fırsattan biU. 
tifade Amerika için bayati ehem· 
miyeti olan diğer meseleler hak
kında da görütecektir. 

Ayni zamanda M. Stimaon, Ce
miyeti Akvam azuından olan ha· 
zı devletlerin Japon meaelesinde
ki hatti hareketleı·ini blz:ııat tet
kik edecektir. 

Almarıya'nın borçları 

BERLİN, 3 A.A. - KYedilerin 
brrakdmaaı haklundaki itilafta 
münderiç ecnebi matlubab için is
tenilen faizleri Alman medyunla 
n pek yükaek telakki etmektedir. 

Yunanistanda 

İnhisar teklifi 
Reddedildi ter Zeitung'un Ch,mghai mııhabi- l 

ri diyor ki: Japonya'nın Cbang- Sabrk veliahtin rey h 
bai'daki baıhca hedefi yalDlz BRESLAU, 3 A.A. - Hali ha- M. Veniz elos ücum-
Chapei'i elde etmek değil, ayni zr.rda Silezya'da Cola ıatosunda lara karşı koyuyor 
zamanda Viao'yü da zapteylemek oturmakta olan sabık Almanya 
tir. Japonlar, bu suretle Yang • veliahti, fU beyanatta bulunmut- ATINA, 2 - Meclioi mebuaan• 
Tche • Kiang vadisi ile Hinterlan da M. Venizeloa ile kraliyet f1r· 
dma f!'İdecek bütün mahsuller için tuReisicumhur intibabatımn ikllı. kuı reisi ile M. Çaldaris ara11nda 
birinci derecede ticari bir merkez ci devre6inde rey vermekten içti· dün de münakaıaya devam olun• 
ele geçirmif olacaklardır. nap eylemek Herz~!'ry . ceph9!İ• mUftur. 

Viso'nun aevkülceyş noktai na. nin umdeai ile kabilt telıf değıl· Münakaıa, bilhasaa mali me-

.. - . - - - - .... '"""" :-: ' . •. * .. : 

Kaymakamlarda tebeddülat 
ANKARA, 3. (Telefonla) - Kaymakamlar aruında bazı le· 

lteddüller icra eclilmit Te Jiate ili taatika iktb-an etmiftir. Bu me-
· yanda Sarayköy kayıuakamlığma, Alemdar nahiyeai müdürü Fah
ri, Şumra kaymakamlığma Bayezit pahiyeai müdürü Nurettin, Köy 
ceğize Eyüp nahiyeıi müdürü Nadir, Hadımköy kaymakamlığına 
Fener nahiyesi müdürü Vedat, Serket kaymakamlığına KHıklı nabi 
yeai müdürü Sali.hatıin Beyler tayin olunmuılardır. 

Heyeti v~kilede bütçe tetkikatı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Hey'eti vekile bugün öğleden son 

ra tekrar içtima ederek bütçe tetkikatma devam etmi§tir. 

Sıhhiye müdürlükleri 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Burdnr Sıhhiye Müdürü Murat 

Bey, Isparta müdürlüğüne, Burdur müdürlüğüne doktor Fazd Ber 
ki Bey tayin edilmittir. Doktor Muhiddin Beyin Diyanbekir beledi 
ye reisliği ili taadike iktiran etmittir. 

Van'ın kurtuluş günü 
VAN, 3 (A.A.) - Varu11 kurtulUf bayranunm 14 üncü yıl dö 

nümil diln bütün Vanlıların iıtirakiyle tea'it edilmittir. Gece fener 
alayları tertip edilmi., tenlikler geç vakte kadar ıürmü§tÜr. 

Eskişehir hava/isinde çiftçi 
geceleri bile uğraşıyor 

Bir ayhk ziraat vaziyeti 
ANKARA, 3 (A.A.) - Zinat 

vekaleti meteoroloji enstitüsünden 
aldıinnu< aylık ziraat vaziyeti hak
kmdaki malômata nazaran bu ._e 
ilkbahar bava vaziyeti ziraat illeri
ne ait sonbahardan daha müsait ıart 
lıırla bafladı. Memleketin her tara· 
fmda ilİıbalıar ziraat iflerinde ba
riz bir hareket vardır. Sonbahar 
zeriyabnm noksan kalmıt olduiu 
yerlerde telüiııine çalqılmaldıuhr. 

Eskİ§ehir bavalisinde çiftçi ~ 
leri bile uiı'ql)'or. Kıtbk zenya
tm büyüme ve kardqlenme va:ııiye 
ti yani tenebbüt keyfiyeti iyidir. 

Eğe mmtaka11 bağlanuda eeçeıı 
sene mart ayı içinde donlann yap
bğz tahribat bu sene mart ayı için
de vaki olmadı. ilkbahar hububat 

Ankara otobüsleri 
ANKARA, 3 (Telefon) - Be

lediye, Ankara otobüs i§ine tah· 
sio etmek üzere geçen sene it 
Bankumdan temin ettiği 75,000 
liralık iıtikrazdan baıka bu -
de bütçesine 75,000 liralık bir is
tikraz tabıiaat ve aali.hiyeti koy· 
muı. Bu aUl'etle, otobüı için 150, 
000 lira hazırlamııbr. Belediyeye 
bu it için 31 teklif gelmiftir. 

Bunlar elektrikli, benzinli ve 
mazotlu otobüslere dairdir. Bele
diye bu teklifleri tetkik ettirmek
tedir. Yakında bir otobüs i§leri 
liomiayonu içtima edecektir. 

Yunanlı balıkçalar 
Çeıme civArmda vali: al ıınan 

Yunanlı balıkçılar Çeıme ..Uya c:e. 
za mabkemeainde muhakeme "8 
il<İIİ on bet ııüne, diğerleri de bi· 
rer aya mahkilm edilmittir. 

:ııeriyatma devam eclilmelde beraber 
mmtakalarmda tütün zeriyab iıle
rile ııfyon, pemuk, patates ziraat 
itleri de faaliyetle ilerlemektedir. 

Şeker pancan mmtakalarmda da 
pancar zeriyatma batlanırutbr. Hava 
vaziyeti Utalı: nuntakasmda pancar 
zeriyatmm Tralı:yadan bir hafta ev
vel baılamasma müıaade etmİftİr. 

Y aiıt vaziyeti itibarile müıkül 
vaziyette olan dar bir aaluı vardr.r. 

O da Diyarıbekir, Urfa sabası· 
drr. Bu havalinin henüz yazlık ze
riyat ve kqlıklar için biraz daha 
yağmura ihtiyacı vardr.r. Diğer mm 
takalar umumiyetle ziraatin muh
taç olduiu suyu ' topraklarmda bul
maktadır. Ziraat vaziyeti iyidir. 

Seyfi Pş.nın tetkikab 
ANKARA, 3 - Gümrükler U• 

mum muhafaza kumandaru Seyfi 
Pllf& yakında muhtelif ııümrülı 
mıntakalanru gezecektir. 

Avusturya ve 
4 ler konferansı 

VIY ANA, 3 A.A. - ATuatur
ya naayonal aoayaliatlerinin mü• 
revviçi efkan olan Deutacb • Dea
ten-eichacbe, yakmda inikat ede· 
cek olan 4 ler konferaııaına tabaio 
etmiı olduiu bir makalede Tar
dieu pliımıı son derece tiddetle 
tenkit ı:ıtmektedir. Bu gazete, bil
haaaa Alman baıve.kili Brüning'in 
bu içtinıadan hariç tutulma1m1 
kaydederek Alman hükWnetini 
hu meaıdede alikaNZlık gÖlter
mİf olmakla ittihanı eylemekte. 
dir. 

l zardan haiz olduğu ehemmiyeti dir. Çünkü son derecedo; ~üttehit leler etrafmda cereyan ediyor. 
İ bir tarafa brrakalcm. Bugün en bir cephe teıkil edilmeaının zaru- Sabık baıvekil, M. Papanaataayu 

mühim unsur, Japonya'nm İl<b· ri olduğuna kaniim. Binaenaleyh, IÖz alarak mazinin kurcalanma· 
udi ıttuaı ve bir Jaon ıebri ha- ikinci devrede Hitlere rey verece- maıım, memleketin iktiıadi buh-

T d ı tl 0 

j 1. '}t line ııelecek olan Chapei'de yer- fim randan kurtanlmaıına çalqdma• ! 
1 

1 d ı una ev e erı ngı ere ve le§lllek ve Viao'yÜ büyük bir li- ' B~rliner Tageblattı bu beyana. ••m tavsiye eylemi§, buiday tütün D kto r top an 1 ar 
ı 1 d da man yapmak için giri§lllit olduğu tın Hitler'in milletin namzedi ol- :t.::::: ~e"ıd~~teiyj~::,~~r.albııa o r a . 1 Arasında rıan a arasın mücadeledir. madığını göıterecefi mütaleasmı • 

Dün Hıllcevı'nde top}vıan dolttor opntorlırr. 

M. Baldwin ve himaye 
usulü.. 

LONDRA. 5 (A.A.) - lr Büyük devletlerin ittihaz et- serdetmektedir. Diğer taraftan Baıvekil, bükilmetin bu teklifi • • k ki ' 
landanm ıngl.lı"z nota- sına ver- mit olduklan hatb are ete rag- bu gazete, bu beyanabSn aa ı ve,· d • . b . tir Si • mu e h k - b k memnuniyetle telakki ve tetkik.... za ere sa anıyor 

men bu plamn muvaffakiyeti, liaht tarafından M. tersmann a ,;k:f:..c~=~=:nı::'bu'~eı.İif;!~:t mit olduğu cevap, muhtelif tef · Cbanghai'a karıı bir ölüm darbe. biç bir gÜna aiyaıi faaliyette bu-
•ttlere yol açmakta berdevam- ıı" te•kil edecektir. lunmamak suretinde namusu Üze- kiki için aab ııünü toplanmafaı hu- • • aıu • ı 

• 1 ausunda M. Venizelos tara ından dır. Dubliııd.e inhisar etmekte - .. ··--······--··· .. ·--··-- rı'ne verifm;• olan sözü tutmak. o • 
1 A. W ~ d vaki olan daveti reddetmiı erdir. LONDRA 3 (A. ) - or olan Preu Asaec:iation'un bir kerata mevzu te§kil edebilece. duğunü ilave eylemekte ır. Meclisi mebuaan, baıvekil, M. 

cester'de irat ettiği bir nutukta telgrafı, cevap projesi. önümüz. ği mütaleasmda olduğuna dair Almanya. Rusya Venizelos tarafından kraliyet nr-
M. Baldwin Avruparun küçük deki hafta zarfında kabineye olan haberi de tekzip etme~te- . BERLIN, 

3 
A. A. _Rusya ile kuı reisinin itbamlanna cevap 

h d - d " b t M fıb • • lA 1 vermek için irat ettiği nutkun, du devletlerin tiddetli bir imıaye tev İ olun ugu zaman azı a· dir. aama ı , ıyı ma umat a - Almanya araamda cereyan etmek varlara ve mekteplere talik edil. 

içtima, verilen bir çok imzalı 
takrir üzerine yapıldı 

usulüne müstenit mali vahdet- dilat yapılmasının muhtemel ol I makta olan birçok mahafil, M. · te olan ticari mübadeleleri teahil mesine karar vermiıtir. 
!erinin kendi kendilerine yapma duğunu bildirmektedir. İrlanda de Valera'nm İngiltere ile dos- etmek için Almanya iktıaat nazı- Memlekette siyasi vazietin ne· ·Cerrah doktorlar da dün ilk toplanbyı yapblar 

notası, hafta nihayetinden ev· ı tane münasebat idamesi arzu. n Rus emtiası ithal eden Alman zaketi hasebile M. Venizeloı, Ce-ğa ve mücadele etmeğe kafi I L d e1 • 1 d b l d ğ k t;cirleri tarafından Berlin'deki miyeti Akvam içtimaında hazrr . • h 
im. •. . "h anl ve cm raya g mıı o maya. sun a u un l!. u~ _I!!Zma ta. Sovyet tı'carel mu''messillig"ine . • C . Etıbba muhadenet cemıyeti e-

00e ıyecegmı Dl ayet ama- k S 1 'ld"" ·· M - bulunmak ıçın enevreye gıtme- . • d'" k Halke ca tır. öy enı ıgıne gore • dır. mark o.larak yapılacak tediyatm . Ce . • yeti umwruyeaı una fam • g"a batladıg"IDI beyan ederek de- d V 1 b t hh kah' ~ b' 1 meğe karar vermittir. mıyeü vinde fevkalade bir içtima yap· !' a era, u ea . u~ ın~- Cevap, hala hazır değil kontenjantmana. ta ı tutu masma Akvam içtimaında Yunanistanı, mİ§tİr ki: "Bu itminan bilhassa nın baıka feylerle ıştıgal etmış ve bu tacirlerin huauai bir mezu- Paria aefiri temail edecektir. Hü- ' mııtrr. 
Tuna devletleri arasında iktısa olıııuıııa hamledilmektedir. E- LONDRA, 3 (A.A.) - Dub niyet istihsal etmelerine lüzum kümet, Paris sefirine göndereceği Dr. Niyazi ismet Beyin riy....,. 

Venm• g Standard, hafta bı"daye- . lin'den Sunday Dispatch'a bildi kalmakaızm Almanya'da kain ba- mufassal talimatı bazzrlamakta- tiı:de yaJ>ılan bu içtima dün gece d ·, bı'r bı"rlik vu" cude getirilmai bank ı k la k • • 
ı d 1 k 1 ·ı· İ l nd 1 • k zı a ar namına mar 0 ra d g- vakite kadar devam ebniftir. arzularından doğmuttur. Omit tinde serbest rlanda ev eti a 1 n ıyor: r a a mese esme ar- tediyatta bulunmalarına karar 11'. -,-

1 binesi erkanı arasında bir ihti- şı gösterilen alaka dolayısile vermi• olup nihayet Rusya'ya aön G f Z 
1
• b ., Bu içtima azalardan mühim bir 

ederim ki bu mesele ile ittir• ı ı d d ı · b' teb • " ra eppe 1n uaun k · •··-• bir tak laf zuhur etmİ§ olması dolayısi serbest r an a ev etı ır - derilecek olan bu paraları almak 6 mnmm ımzasmı ~3 n • 
etmek üzere vaktinde toplana. le İrlanda cevabının geri alın. liğ neşrederek M. de Valara'nın için de bu bankalara azami mik- hareket_ ediyor ririn verilmesi üzerine yapılmıı· 
cak olan konferanıa Tuna devlet mıc oldug"una dair olan babe~i İngiliz notasına verilecek ce. tarlar tayin olunacakbr. . trr. içtima hakkında kat'i bir ke-

h • ·•~-- ~ , ka ,. • • . h ft "h t" d Bundan sonra Sovyet ticaret FRIEDRICHSHAFEN, 3 A. A. . t "itiz" m edı"lı"voraıı da bu leri arasında da a genıı IKuııa· M de Valera nın t ı surette vap prOJC$lnt a a n.ı aye ın e •. ·ıı··. 'l Alm t' t ·· _ Graf Zeppelin cenubi Ameri· tumıye 1 a ' 
• • 1 .. .. 1 mı.ımessı tgı ı e an ıcare mu takririn ve müzakere mevzuunu di münasebet ve Avrupa ticare- tekzip etmekte olduğunu yaz;· tanzı.m. ve sa. ı gunu 11.a~ır :ır i eo•e&elcri arasındaki tedivabn ka'ya doğru ikinci bir ticari oeya-
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hakkında Yerdiği karar teıkil •• 
tiii zannolunmaktadr.r. 

Cerrahi cemiyeti 
içtimaı 

Ttirk cerrabt cemiyeti hey1r 
ti umumiyesi dün aaat 16,5 da 
Halkevinde ikinci reis operatör 
Murat Beyin riyaseti altında 
ilk içtimamı yapmıfbr. Dün 
fenni ve mesleki bazı müzak& 
ratta bulunulmuı ve bazı hasta 
lıkların tedavilerine dair ront. 
J ___ ~-.. -~-"'--- -:.-a.-....:1-! .. a.!-
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Afyon tacirleri gidiyor 
Ekonomi 

Afyon tacirleri karar
larını verdiler! 

Halkevlerl 

Muallimler ve 
Talebe 

Otobüs imtiyazını 
Belediye mi, 

başkası mı işletecek? 

Belediyede 

Memurların 
Tekaütlüğü 

Hamit Bey dün An
karadan döndü 

1 

M•arlfte 

Darülfünun 
Divanı 

Divan dün toplandı 
ve kararlar verdi 

Satışın serbest olması kararlaştı
rıldı. Ankaraya heyet gönderiliyor 

Maarif Vekaletinin 
tamimi ve 

yeni bir madde .. 
Maarif Vekaletine menaup mu

allimler, memurlar ve talebenin 
Halkevlerine intiıaplan hakkında 
eıu talimatnameye zeyl olarak 
bir tamim gelmittir. Tamim şu· 

Üsküdar Tramvay şirketine imti
yazın devri mevzuubahs oluyor 
Otobüı İmtiyazının beledileye 

devri Üzerine şehrimiz otobü.çü
leri belediye aleyhinde ıikiyet e 
derek tekrar Batvekalete müra
caat etmitlerdir. 

- Belediye otobüı imtiyazını 
İflebnek için Oıküdar tramvay 
~irketine devredecektir. Oıküdar 
tramvay tirketi de aemıaye yap
mak maksadile eıham çıkaracak 
tır. Bu eahamdan 600 bin liralığı
ru lıtanbul tramvay ıirketi satın 
alacaktır. Bu vaziyette imtiyazın 
mühim bir kıanuna lıtanbul tram 
vay tlrketi de ittirak etmit ola
caktır. Bu tekilde it dafılacak ve 
bilyüyecektir. Bilet Ücretleri de in 
mİyecektir. Yalnız arada biz bot 
n i,ıiz kalacağız. Belediye bizim 
elimizdeki otobüsleri 700 liradan 
almak iıtiyormuf. Hayret ettik. 
Bu para otobüılerin kıymeti ile 
mukayese bile kabul ebnez. Bizim 
arabalarnnız içinde 5 bin liralık 
arabalar bile var. 

Belediye reis muavını Ha
mit Bey dün Ankaradan tehri
mize avdet etmi,tir. Hamit B. 
Ankarada belediye memurlan
nın tekaüdiye meselesi ile met· 
gul olmuıtur. Bu huıustaki ka 
nun layihası encümenlerden çı· 
karak meclise arzedilmittir. Ka 
nun yakında meclisten çıkacak 
tır. Bu kanuna göre belediye 
memurları tekaüdiye husuıun. 
da devlet memurları gibi ayni 
hukuka malik olacaklardır. 

Darülfünun divanı dün öğle
den sonra emin vekili Mustafa 
Hakkı Beyin riyasetinde toplan 
mııtır. Divan çoktan beri içti. 
ma etmediğinden fakülteler
den gelen bir çok evrak tetkik 
ve muamelesi İntaç edilmiştir. · 
Önümüzdeki ders senesi başın· 
da açılacak olan gazetecilik 

mektebi tetkikatı Darülfünun 

emini Muammer Ratit Beyin 

Avrupadan avdetine bırakılmıs 
tır. 

Şd:ırimiz afyon tacirleri İz. 
mirden gelen heyetin de i,tira
kile dün Ticaret odasında bir 
içtima daha yapmıttır. Bu içti
mada İzmir heyeti namına Ali 
Bey m•eleııin tenevvürü için 
biraz daha izahat vennitlir. Af 
yon aatlfmın iıııhiaar altına alı
nacap ortaya çıkan bir birlik 
yapılacaiı, Yug<Mlavya ile an
latma yapddığı haberleri etra.. 
fında bu içtimada gene müzake 
rat cerey- etmi!tir. Müzake
rattan aonra afyon ticaretinin 
ve ihracahnın selbeat eller tara 
fından idar•İDİD hem memle
kete, hem de afyon zeriyatımı
za daha nafi olacağı neticesine 
varılmıttır. Bundan aonra iz
mir heyetile beraber Ankaraya 
giderek temaslar yapmak üzere 
Nafiz, Bolvadinli Şeref ve Ab
dülkerim Beylenlen mürekkep 
bir heyetin Ankaraya gitmesi
ne karar vwilmittir. 

Mühimce bir satış 
Lehistan tütün inhisar ida

resi kilosu 3,20 lniçre frangı
na takriben bir milyon kilo tü

tün almak üzere Yugotlavya İ· 
le bir mukavele akdetmiıtir. 
Bu tütünlerin kıymeti 1400000 
Türk lirasıdır. Lehi.tan hükı'.i
meti bu tütünlerin bedelini nak 
den ödemiyecek, mukabilinde 
Yugoalavyaya telefon malzeme 
si, tuz, demir, mıenaucat ve sa· 
ire gibi etYa verecektir. Bugün 
Balkanlarda tütünün azami fi
yatı 150 kuruıtur. Yugoalavya 
nın tütünün kil<Munu 3,20 İs
viçre frangına, bizim paramızla 
260 kuruta satabilmeıi mühim 
bir muvaffakıyettir. 

Ingiliz lirası düşüyor 

LONDRA, 3 (A.A.) - Dün 

Spor 

Çoban .Mehmet 
Meydan okuyor 

Mehmet dünya şampi
yonu olmak istiyor 
Senelerden berl ıürette milli 

rengimizi ~erefle müdafaa eden 
Halıçlı Çoban Mehmet mevcut 
ağır siklet şampiyonlarına hatta 
Türkiye biriaciıi Kara Aliye mey
dan okumaktadır. Bilbaaaa çarpıt 
ınağı gaye olarak iıtediği iki gÜ· 
retÇimiz vardır: Himmet ve Kara 
Ali. 

Bu münaaebetle Çoban Mehmet 
gazetemize ıu mektubu yollamıt
hr, biz de aynen koyuyoruz: 

14Efendim, 
Anadoluda yapılan ıüreılere 

benim de ittirak edeceğim hakkın 
da bazı neıriyat yapıhyor. Bun~ 
lar hilafı hakkattir. 

Ben iki defa Avrupada mem
leketimi temsil etmit yeeine aiır 
aiklet ırüretçi olduğum gibi son 
zamanlarda Arif, Himmet ve Ka 
raali gibi ağır ıiklet ıürOJÇilerle 
kabiliyetim Haliç kulübü tarafın 
dan tecrübe edildi. Bu ırüretçile 
re olan ıalebeuı ve eski vaziye
tim nazarı itibare alınarak latan 
bulda ikametim temin edilerek 
Antrenörün nezaretine tevdi edil
dim. Bir dünya f&mpiyonu olmak 
gayeaindeydim. Binaenaleyh mai 
lubiyetlerini inkar ederek ıaza
te sütunlarında netriyal yapa.o 
ve bana meyden okuyan H~at 
ve müsaade edildifi takdırda 
Kara Aliye de bu Cuma ~Ü 
Makaiın salonunda yapılacak sil· 
ı·e!lerde cevap verebileceiim· 

Haliç Kulübü ve Türkiye 
Ağır aıklet ırüretÇiıi Ço

ban Mehmet 

kapanıtta İngiliz lirası, mahsüı 
bir tenezzülle tescil edilmittir. 
Paris kambiyosu dün 95 5/ 8 
frank iken bugün 95,31 ve Nev
york kambiyosu dün 3,81 dolar 
iken bugün 3, 755 olarak tescil 
edilmittir. 

Yunanistana mısır 
ihracı 

Yunan hiikUmeti hüküm SÜ· 
ren kıtlıktan dolayı bili resim 
M110' idhali.tına müsaade et
miıti. tik parti olarak Roman
yadan idhal edilen mısırlar ra
tıp olduğundan az zamanda ye. 
nilemeyecek bir hale gelmittir. 
Bunun üzerine Romanyadan mı 
sır idhalitında bulnnulmaması 
kararlattırılmıttır. Ticaret oda 
sı bu mahreçten istifade imka
nını tetkik etmektedir. 

Almanyada hububat 
ithalab 

BERLIN, 3 (A.A.) - 1931 
kiınunuevvelinden 1932 ıubatı 
nihayetine kadar Alman idhalit 

tacirlerine Almanyaya ton başı 

na 40 marktan ibaret olan ten

zili.tir tarife ile 150,000 ton ec

nebi arpası idhal etmek ruhaatı 
verilmİ§tİr. Bu devre esnasında 
tenzilatlı tarife ile 165,000 ton 

arpa idhal edilmit ve §U hale na 

zaran idhaline mezuniyet veril

mit olan arpa mikdarının yarısı 
memlekete ıokulınuı demektir. 
Salaiıiyettar mahafil, ecnebi ar 
puı mübayaası için yeniden me 
zuniyet verilmediği takdirde a 
çığın bu senenin ilkbaharında 
fazla mikdarda mısır idhali au
retile kapatılmasına lüzum ha
sıl olduğu mütaleuını serdeyle 
mektedir. 

Poliste 

Şüpheliler 
Aranıyor 

Polise rüşvet veren 
de yakalandı 

Zabıta aon günlerde şüpheli 
bazı mahallerde ini araştırmalar 

ktadır Bundan maada bayapma . . d 1 1 
zı kimselerin üzerler& e ara§ ~ 
maktadır. Bu arattırmalar netı~e 

. d K••ımpatada, Mehmet ü· 
sın e - b"" ""k b" minde birinin üstünde uyu . ır 

k b 1 nınuştur Mehmedın ar 
ama uu · . ki 

k d K dl"r Mehmedı kara o a a aşı a , · . 1. 
ötüren polia memuruna bır . ır_• . 
~vet teklif ettiğinden her 1~111 

de yakalanarak Adliyeye tevdı e· 
dilmişlerdir. 

Esrarkeşler yakalandı 
Betiktatla bir kahvehanede e•

rarke, ve kumarbazların . to~la:~ 
maıı zabıtaca teıbit edilmıt 
kahvehanede yapılan arattınna 
neticesinde kumarbaz ve. eırar· 
ketler cürmü me,hut halınde ya· 
kalanmışlardır. 

Yüzme bilmeseydi 
ölecekti 

Maran.-oz Saim Ef. isminde bi
ri Boiaziçinde, Kireç:burnundan 
vapura bindikten biraz sonr~ ka· 
zaen denize diif:mÜf&e de yuxme 
bildiği için kurtulmuttur. 

Bir tramvay kazası 
Vabnan Rıza Ef. nin idareain

deki tramvay araba11, Altınbak· 
kaldan ıeçerken ihtiyar bir ka
dına çarparak ağır aurette mecru 
hiyetine Hbebiyet vermittir. 

Mecruh kadın ifade verecek 
halde olmadığından hÜYİyeti teı
bit edilememiıtir. 

Şüpheli bir ölüm 
Yunanistanın milli koşusu Fenerde, Tahtaminarede, 80 

dur: 
"Madde 1) Muallimler ve me

murlar milli harı müeueaemiz o-
lan Halkevlerine mekteplerde ve 
dairelerdeki vazife ..., hizmetleri
ne halel ıelmemek tartile kaydo
lunur. Ve orada vazife alabilir
ler. 

Madde 2) Talebeye setince 
H .. lkevlerinde faal bir vazife ala
bilmek için reıit olmak ve derı 
ile mektep intizam ve inzibatına 
halel gelmemek tarltır. Buna gö
re: 

a) Yükıek tahıil talebeıi Hal
kevlerinde vazife alabilir. 

Fakat imtiyazın kat'i fddi h,.. 
nüz leıpit edilmemiftir 

imtiyaz otobüıleri y~lnız bele 
diyenin işletebileceği ıeklinde ve
rilmiıtir. imtiyazın batka bir fir
kete icabında devri hakkının da 
belediyeye verilmeıi için teıebbG
sata devam edilmektedir. Şehri
mizdeki otobüıçüler, belediyenin 
bu iti yapamıyacağı, batka bir 
,irkete devredeceji fikrindedir .. 
ter. 

Otobüıçüler şimdilik vaziyetin 
tamamen tavazzuhuna intizar et
mektedirler. Dün kendiaile ıörü• 
tüğümüz otobüsçülerden biri bi:ı:e 
§Unları IÖyledi: 

Biz Jimdili\c vaziyetin tavazzu .. 
hunu bekliyoruz.,, 

Belediye tahsildar 
alıyor 

Belediye tubelerinde mün
hal bulunan üç tahsildarlık için 
bugün bir imtihan yapılacaktır. 
l~tihana 15 talip zuhur etmit
tır. Muvaffak olan 3 tahsildara 
49 ar lira maaş verilecektir. 

M. Malche 
Evvelki gün ıehrimize gelen 

Darülfünun mıütelıassıaı M. 

Malche bugün Darülfünuna ge. 

lerek tetkikatına devam edecek 
tir. 

b) Li•e ve orta ve ilkmektep ta
lebesi ia~ kaideten tahsile başla
ma ya~ına ve tahsil müddetinin 
devamı heıabrna göre ancak Li· 
se tahıili şonuna kadar Halkevle· 
rine kaydedilmez ve orada vazife 
alamazlar. Buna mukabil talimat i==============================-c Muayene başladı 

Konferans 
nameleri dahilinde ve muallimle
rinin nezareti altında olarak: kon 
feranılarını, senelik müsamere ve 
konserlerini Halkevlerinde vere
bilirler. Halt.evlerinin cimnaıtik
hanelerinden ve apor sahaların
dan İstifade edebilirler, Halkevle 
rinde verilecek konferans, mÜ&a· 
mere, kona.er ve temaitlerde aami 
ve seyirci arfatile bulunabilirler. 
Halkevl~rİnin kütüphanelerinden 
mütalea için istifade edebilirler. 

Toplantılarda 

Halkevleı inde yapılacak top· 
lantılar hakkında da C.H.F. U· 

mu.mi kitipliğinden atideki tamim 
yapılmıtlır: 

.,Halkevleri toplanmalarında 
bulunacak zatlara husuıi yerler 
aynlmaz. Yalnız Büyük Milli Re
ia Gazi Muıtafa Kemal Hazretle
rine ve Devlet otoritesine hürmet 
alimeti olmak Üzere Reisicümhu
ra, Meclis Reisine, Batvekit ve 
memur bulundukları yerlerde va
li, kaymakam ve Nahiye müdür
leri ile mahallin en büyük kuman 
dar.na yer hazırlanır-

Ha1kevleri çatııı, altında derin 
aarnimiyet ve arkadaşlık hiııi ka
imdir. Bu ıebeple hiç bir meraaim 
fikri cari olmaz. Toplanmaya geç 
gelenler yer bulaınaz1arsa ayak
ta dururlar. 

Bu eıaalar mahfuz kalmakla 
beraber her Halkevinin bulundu
ğu yerin buıuıi.yetine göre toplan
malarda girip çıkmanın ve a.alon
da yer almanın tanzimi ve sükU
net ve intizamın muhafazaaı için 
Halkevleri idare heyetleri uıul 
koyarlar. Bu usulleri vaktinde 
herkese tebliğ VP ilin ederler . ., 

Umumi idare heyetince teklif 
edilen balidaki maddenin Halk-
evleri talimatına müzeyyeJ bir 
madde olarak iliveıi tensip kılın 
mı~tır. 

Umumi Reis 
Gazi M. Kemal 

Umumi Reis Vekili 
ismet 

Kiti.bi umumi 
Recep 

İçtimai yardım şubesi 
Halkevi içtimai yardm şubeai 

idare komitası dün aaat 16 da iç 
tiına ederek bazı tetkikat yap
mıttır. 

Halkevi kütüphanesi 
Halkevi kütüphane ve netri· 

yat şubeai idare komitaaı dün sa 
bık maarif müıtefarı Mehmet 
Emin beyin riyaaetinde içtima e
derek kütüphanenin noluanlan 
hakkında bazı kararlar vermit· 
tir. Kütüphane yakında umuma 
açılacaktır. 

- --- .......... -
Müzeler i 
Tetkik .. 

Viliyette Mahkemelerde 
Belediye müıtahdemin ıube 

si, hizmetçilerin üç aylık sıhhi 
muayenelerine batlamıtbr. Fe
na bir haatalıkla malul olanla
rın ellerinden vesikalan al111a
cakt0'. 

Mühendis mektebi muallim 
!erinden Salih Murat B. bugün 
aaat 16 da muallimler birliğin
de son fizik cereyanları mevzu
lu bir konferans verecektir. 

-
Fuhuş ve hastalık Eski 
Artıyor mu? Kanun ile! ---------
Sıhhiye müdürü yeni 

kanunu bekliyor 
Son zamanlarda tehrimizde 

fuhşun ve zührevi haatalıkların 
son derecede arttığı, kapatılan 
randevu evlerinin erteai g-ünü bat· 
ka yerlerde açıldığı iddia edil
mektedir. Vilayet Sıhhiye müdürü 
Ali Rıza B. bu huıuıla bize fUn· 
lan aöylemiştir: 

"- Sıhhiye ve Dahiliye Veka
letlerince yeni bir emrazı zühre· 
viye ile mücadele talimatnamesi 
hazırlanmaktadır. 

Bu talimatname tebliğ edildik
ten sonra tutulacak iatatiatikler, 
fuhtun ve emrasi zühreviyenin 
arhp artmadığını l'Ö•terecektir. 
Şiındiki iddialarm tavıiz ve teıbi
ti mümkün değildir." 

Aygırların sevl~i 

Sifat mevsimi b~ladıiından Vi
layet aygır depoıundaki ı9 ay.-ır 
15 nisanda Çatalca, Silivri, Bey
koz, Yalova, Şile ve Halkalı ıifat 
iıtaayonlanna aevkedil~ekler • 
dir. 

Vilayete gelen kanunlar 
Kenevir elyafını köklerinden 

ayırmağa mahıus makinelerin 
gümrük reıminden muaf olduğu
na dair olan kanun, dün Vili.yete 
tebliğ edilmitlir. 

idare heyeti toplo:ındı 
Vilayet idare heyeti, dün Vali 

muavini Fazlı Beyin riyaseti altın 
da toplanarak bazı memurin mu
hakemelerine ait eYTakın tetkiki
le mefgul olmuştur. 

-~- r• ..... .-+--~ 

Deniz 
Ticaretimiz 

• 

Ankaraya gidenler 
dün avdet ettiler 

Seyriaefainle huausi vapurcular 
araaındaki rekabeti halletmek i
çin anonim bir ,irkel tetkili lasav 
vurlannın yakında kuVTeden fi'le 
çıkacaiı anlatılmaktadır. 

Dün Ankara'dan avdet eden 
Sadık zadelerden Lutfi ve .Ruten 
B. terin vapurcular namına bu it
le de meı.-ul olduklar anl~ılmıt 
tır. Maamafih, kendileri huıuıi 
itleri için Eıkitehre ıitmit olduk
larını söylemektedirler. 

Tetkili mevzuu bahia anonim 
tirkete Seyriıefain'in mevcut me
bani, vapur ve sair tNiaatından 
ne kadanna kıymet koaularak İf· 
tirak ettirileceği henüa malüm 
değildir. Vapurcular, tirketin 3 
50 sermayesinin kendilerine ayrıl· 
maıını istemektedirler. 

lktıaat Vekaletince hazırlanan 
projenin yakında Vekiller Heye
tine sevki muhtemeldir. 

Celal Bey geldi 

iki komisyoncu mah
kum oldu 

Dokuzuncu ihtiaaı mahkemea.İ 
dün gümrükte mahkemelerine 
devam etmittir. 

Evinde kaçak kumatlar ve ıai
re bulunan M. Lisarclo ve komia
yoncuıu Koço efendilerin bu İfle 
medhaldar olduktan anlatılmak· 
la beraber vaka yeni kanunun me 
riyete ıirmeıinden en<el olduiun
dan onar gün hapiılerine karar 
verilmiştir. Yalnız eıki kanun Ü· 
zerine maznunlara temyiz hakkı 
verilmittir. 

Bir kaçakçı 
Hayim .iaminde biri, aaker ve 

zabit siraraıı satarken yakalan
UUf ve üserinde çıkan 63 paket 
aıkert 11 paket zabit aisaraıı mü
sadere edilmi,tir. 

6 ay hapis 
9 uncu ihtiaaı mahkemeıinde 

dün tütün kaçakçılığı ile maznun 
Cemal iaminde birinin muhakeme 
ıi rüyet edilmit ve 6 ay hapis ka
rarile neticelenmi,tir. 

Fazla alınan telefon 
mükaleme ücretleri 
Kendilerinden fazla telefon mÜ· 

kileme ücreti iıtenildiği hakkın
daki müracaatların tevaliıi naza
rı dikkate alınmıt ve bu tikayetle 
rin de Belediye müfettiti Ali Y •
ver B. in davaıile birlqtirilmeıi 
tekarrür etmittir. Müddei umumi
likçe müıteki Kadri Raıit Pata ile 
Abdullah Cevat ve Or. Fahrettin 
Kerim B. terin malümatına müra
caat edilecektir. 

- --· -· - ----
Hagat 

Pahah mı 
Ucuz mu? 

Ticaret Odaaı ıubat ayının ıe· 
çinme indekıini neıretmiıtir. 

indekse nazaran hayat lıtan
bulda 1932 aeneıinin ilk ayına na 
zaran ıubat ayında daha fazla pa 
halıl~mııtır. Maamafih, bu yük
aelİf pek cüz'i, binde iki niıbetin. 
dedir. Şubat ayında yiyecek ve i
çecek maddeleri fiatleri yükael
mittir. Buna mukabil yalana ve 
aydınlatma maddeleri fiatlerinde 
tenezzül vardır. 

Giyecek ve ev e,yaaı ile ev ki
raları eski seviyelerini muhafaza 
ebnektedirler. 

Şubat ayında bir Türk altınının 
aylık vaaati fiati bir ay evvelkine 
nazaran epeyce tene7.zÜI etmi, .. 
tir. 

Kinunwanide bir altının va.sa· 
ti fiati 953, 75 iken şubatta 934 50 
ye düşmüttür. ' 

Balakçılar ve Belediye 
Belediye memurlan ıelıri

mizdeki bütün balıkçı dükkan
larını teftit eh1ıİ4lerdir. Bir çok 
dükkanların pis olduğu ve İfpor 
talan sokaklara koydukları için 
kaldırımlan da kirletmektedir
ler. Bu gibi balıkçılar hakkında 
zabıt varakası tanzim edilmiı
tir. 

--~+ ............ ,__ __ 

Her gün yeni 
Bir tadil 

Belediye biraz da oto
mobil ve taksi 

sahiplerini düşünmeli 
Otomobillerin fU veyo bu tekil· 

de tadili dahna loelediyeyi me11ul 
eden bir me.ele halini aldı. Son ta 
savvur edilen tadilat da arka ~er
lerinin ıece nkti okunulabilecek 
"!r ıekild~ yapdmaaı olduğu bllıli
nln_ı~tedır. 1 kide bir yapdaıı bu 
tadilat otomobil tamircilerinin ve fU 
ve bu eınahn kazancına yardım et
mekten batka bir faydası olmuyor. 

Bu defaki taaavvurda malcaatta 
yardım ehnekten ziyade yine eana
fa kazanç temin edecek mahiyette 
ıörünüyor. Yeni otomobiller fU ve 
ya bu şekilde fener kullanacak deni 
lebilirıe de bu kararı mevcut olomo 
bitlere de tqmil etmek doğru olma 
sa gerektir. Takıi ve otomobil sa
hiplerini bu lüzumauz masraftan 
belediyenin koruyacağını ümit et
mek isteriz. 

-.. ~---...... ·- -
Heyet Ankaraya 
Gitti ---
Eski kanunun muha

fazasını istiyorlar 
Yeni hazırlanan T eıviki sanayi 

kanunu ve Sınai Kredi Bankaıı 
liyıhaları üzerinde erbabı ıana
yiin noktai nazarlarını alakadar 
makamata arzedecek olan "Sanayi 
Birliği heyeti dün aktam Ankara. 
ya hareket el.mittir. Nazmi Nuri 
Beyiı: riyaaetinde olan heyet bil
hassa eıki T et"iki •anayi kanu
nundaki muafiyetlerin ilıa edll
memeıi için tetebbüaatta buluna .. 
caktır. 

Yeni idare heyeti 

At yatışlara 
Bu ıeneki at kotularma 29 

temmuzda Veliefendide başlan 
ması takarrür etmittir. 

isyana iştirak edenler 
BiTLiS, 2 - Aiırdağı iıyanrna 

İftİrak cürmile maznun olarak on 
ü.ç kiti daha şehr?nize ıetirilmit
tır. Muhakemelerı yapılmak üze
re Adanaya ıevk edileceklerdir. ........ -
Tarih 
Kongresi 

Falih 
---

Rıfkı Beyin bir 
makalesi 

Falih Rıfkı Beyin ''Hakimiyeti 
Milliye,, de tarih konırreoi haldwa. 
da bir baı makaleıi İntİ§&r etti. Fa
lih Rıfkı Bey makaleaine "On yedi 
ile yİnnİ araaında üç talebeye rast 
ıeldim. Oçü de bir frenk mekte
lıônde okumaktadırlar .. ., diye bafla
dıktan ııonra diyor ki: 

"Yarın öbürırün bizimle bayat 
arkııdatlığına baflayacak olan bu 
ıençlerin vücutleri iyi idman sör
mü,tür. Temiz ahIAkh ve ,evklidir 
ler. Anadolu ihtilalinden bahıediyo 
ruz. Kendilerine Sakarya ve büyük 
taarruz fıkralarını anlatıyorum. Bir 
arohk beni dinleyitlerine bana ba
kı,Ianna dikkat ederek ~yarur gibi 
~ldum. Büyükharp ve İmparatorlu
gu bırakınız. Anadolu bile bu genq 
ler için uzak bir hikaye olmu,tur. 

Bu ıençlerin tarihten değil, ı•· 
zeteden bile haberi yoktur. Türk 
eli ve tarih ile alikalan, vergi ve
rir •İbi, en istemiyerek, ancak zor· 
landıkları için boyun büktükleri 
~eylerdir. Dört inkılip kahramanı4 
run i:: im.lerini yan yana getiremiyen 
bu talebeler, eğer sorulursa, Holly. 
vo0d yıldızlarının isimlerini doksan 
dokuzlu tesb.ih ıribi bir nefeste oaya 
bilirler. 

Genç ruhları iıtediiimiz gibi yo 
ğuracak, mayaJandıracak ve fakat 
bizim için en büyük dava, itte bu 
terbiye davaaıdır. Türle mektebi, ai 
lenin ve evin de vazi.feaini gönnek 
gibi, emsalıiz bir mea'uliyet içinde 
dünyada hiç bir mektebin çağnlma'. 
dıfr bir i,e çağrılmı,tır. 

Onun için önümüzdeki aylar i
çinde Ankarada toplanmasına karar 
verilen tarih hocaları lconl'reıi mil
li kültür davaaırun en canlı hidiıe
lerinden biri olacaktır. 

Şimdiye kadar okuduiumuz ve 
okuttuğumuz huıuıi ve umumi ta
rihi~ r• Omsanlı aarayının millete 
kendıru veya Türle dü,manı frenk 
m~ve~~-lerinin bütün dünyaya 
Turlduiıın büyüklüğünü unuttur
mak için tertip etmit oldukları tu
zaktır. Uyanmak ve İnanmak lazım 
dı1'.,, 

- - · - -
Akılhıfzııaıhhaaı cemiyeti yeni Aero kulüpten iıtifalar 

idare heyeti ıu •ekilde letekkül 
· · R Dün Tayyare Cemiyeti lstanbul 

K etnmtır. eiı Or. Fahreddin Ke-
aymak 1 • t• tubeıi müdürü Hasan Fehmj ve a m ar ıç 1 maı rim ,· ikinci reiı terbı"ye muallım" 1• O k d B 1 d o akin zade Feri un ey er en şu 

MANiSA, 30 - Kaymakamlar Latif Nevzat, umumi katip; içti- mektubu aldık: 
ko~resi nafia ve sıhhiye itleri maiyat muallimi Hilmi Ziya, vez- Aero kulüp'te 28 mart tarihinde 
etrafında uzun bir müzakereden nedar; Dr. Cevat Zekii, azalar vaki olan içtimada kulübün idare 
sonra dağılmııtır. heyeti iizşhğına İntihap cdi.ldigimizi 

Suriye'den tehrimise seldiğini 
yasdıiımız Sir PeniYal Dawid ve 
Britiıh Muzeum müdürü M. Hop
ıon üç ıünden beri aıüzeleri ve 
Topkapı sarayını sezmektedir
ler. Bu zevat çinilerle alakadar 
olmakta ve bazı çinilerin reaimle .. 
rini aldımıaktadırlar. Cuma ıünü 
Topkapı sarayı kapalı olduğu hal 
de Müze müdürü Aziz B. ıarayı 
iatiınaen açtirarak Sir Dawid ve 
14. Hopson'un ziyaret ebnelerini 
temin ebnitlir. Sir Dawid ve M. 
Hopaon evvelki aktam Aıiz B. i 
Tokatliyan otelinde yemeğe alı
koymuılar ve kendilerile uzun u
zadiye görüpnİiflerdir. Dün de 
Topkapı sarayı müdürü Tahıin 
Beyile öfle yemeğini yemit· 
!erdir. M. Hopaon Mıaır'da Hazre 
ti Muıa devrine ve ayni zamanda 

ATINA 3 (Huauaimuhabiri- yaılamıda Harikliya iıuninde bir 
mizden) ...'.. Yunaniıtanın en mü kadın ölü olarak bulunmuıtur. 
him yarıtı olan milli koıuyu Eno- Harikliyarun vücudunda bazı 
sia klübü atletleri rakipleri olan ıayrl~a~!i lek~ler .ıöriildüiünden 1, Bankası müdürü _Celil Bey 

aı..;i:i.,;:::j~~-~- --· --........ --İIIllİl .................. llİIİİllİl ... liilllll 
Ak b 1 d . d fi Dr. lbrahim Zati, Ruhiyat mual- habe• aldık. Ge-k bu ı"ntı"hapl• ve tam e e ıye e fere erine . .. n 

bir ziy~fet ve.rilen kaymakamlar )imi Nebahet Hamit, muallim K&- serek Aeı-o kulüple hiç bir alika-

lııll .. İllllllİlııılıızmımİİİımZmamfmimrmBme~y~le~r~ . • Y~eş:;:i~l ~H~i~la~'l:.:;id:a~-;,,ı.~m:ı:z~ol::::;m~a~d~ı:c~ın~ı~n•n:e:ı~r~in~i~ri~c:a..:ed:::eı~·i:z ... ~ 



4 MiLLiYET PAZARTESİ 4 NiSAN . 1932 

Yangın Hayat Nakliye - -Asrm umdeal "Ml LLIYET" tir Program A.N" A.r>C>L lJ 
4 NİSAN 1932 
idarehane : Ankara caddesi, 

100 No. 

Bu defa bu şekle yakın teb
liğat yapmış bir müesseseye 
(Milliyet) te İnandı:. Ve istemi 
yerek karilerini de · İnnadırdı .. 
O günahkar müessese hesabı
na biz özür dileriz. Nasıl balık 
tutmanın yolu yordamı varsa , 

1

, nasıl balıkçılık için ruhsatiye a 
lınryorsa artık nisan balığı için 
de bir edep erkan tayin etmek 

Ayda bin beş yüz! 
~ .. ,.. ANBUL ( 1200 m. 5 kilovat) 

.. , ~ramofon, 19,30 Vedia Rı
za Hanım heyeti, 20,30 Gramo
fonla opera, 21 Zeki Bey, Belkis 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Tı-şkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 

T elgraf; 
1rr.tiyaz 

Telgraf adresi: fst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ve ruhsatiyesiz nisan balığı sat 
tırmamak zamam gelmitşir. 

Lebrugnon toptan hırdavat 
çılık yapan namuslu bir adam 
olmakla beraber, bir de metre
si vardır. 

Altı kaval Üstü şişane Kendisin den çok küçük olan 
Cuma günü boksör olduğu- bu metresinin ismi de Monya' 

ABONE ÜCRETLERİ : nu söyleyen bir Fransız genci dır. L ebrugnon haftada üç de. 
Türkiye içfo Hariı; içirı ile bir Türk pehlivanı döğüş- fa tam bir intizam dahilinde 

L K. L K 1 tüler .. Bu karşılaşmayı tertip Monyay! ziyaret eder. Ayda bir 
3 aylıği 4 - 8 - edenler daha evvelden onu or- defa da sevgilisinin ev kira-
6 ., 7 50 14 - I taya atmak için (Milliyet) e sım, tuvaletini, sinemasmı ve 

12 .. 14 - 28 - müracaat ettikleri zaman gaze zayıflamaması içiıı de mukem-
' te böyle bir tarafı boksör, öte mel surette yiyeceğini temin 

Gelen evrak ecri verilmez - ; tarafı pehlivan olan bir çarpış- için kendisine 3,000 frank ve. 
Müddeti geçen nüshalar 16 ku- 1 manm sporda yeri olmadığım nr. 
ruştur. Gazete ve matbaaya ai t 1 ve böyle bir şeyin ciddi telakki İşler böyle her iki tarafın 
tşler için müdiriyete müracaat ı edilemiyeceğini yazdı.. Lakin memnuniyetini calip bir şekil 
edilir. Gazetemiz ilanların mes'u· de devam edip giderken, meş-
'iyetini kabul etmez. i bunu tertip eden:ler tabii spor hur buhran iktısadi patlak ver 
___________ .. 

1 
yapmak değil merak uyandıra· di. 

BUGONKO HAVA 
Y eşilköy Askeri rasat mer 

kezinden aldığımız maluma
ta nazaran bugün hava bulut 
lu devam edecek ve rüzgar 
cenuptan esecektir. 3/ 4/ 932 
tarihinde tazyik 764 mi.limet 
re, suhunet azami 16, asgari 
12 santigrat idi. 

1 rak para kazanmak fikrile ha. O zaman Lebrugnon'da yeni 
reket ettiklerinden bu karşılaş biı· adet peyda oldu. Ehvalden 
ma yapıldı. Hazır bulunanlara şdı:ayet etmek adeti.. Bilhassa 
nazaran garip bir şey olmuş, ve ay sonlarına doğru bu şikayeti 
pehlivan daha üçüncü ravuntta kuvvetleniyordu. Monya'yi 

' boksörün kolunu çikarmış, has görmeğe geldi ği zaman, her 
taneye kaldırmışlar... yerde bir muhavere mevzuu 

1 Ne beklenirdi ki; .. teşkil eden, işlerin kötülüğün
den bahse6ıyordu. 

D~ha !.akın zam~da yapı· Aşağı yukarı aralarında 
~~~~-~--~IJ~~~~/ lan b~r mun~~aşad.~ hır taraf. şöyle biı· muhavere cereyan 
·~~~~!'~ [ t~n hır ~oksor, • d.ı~er t~raft~ ediyordu : 

.. m!!_mL~ : ' hır pehlivanın bırıbırlerıle mu- Lebrugnan- (içini çekerek) 
... lliil- saraa etmeleri kararlaşmış ol- 1 bu gidişle ne yapacağız bil

duğunu ve bunun mümkün ol- mem. Çok fena gidiyor, çok fe 
Nisan balığı... duğunu ileri sül'enler vardı.. na .• 

Elhamdülillah bu sene gaze Cuma günkü garip müsabaka- Mon;ya - Bu çok fena gi. 
elerimiz, ailelerimiz, lodos ha- dan sonra artık böyle iddiala· den ne dir sevgilim? 
ada bir balık pazan manzara· rın ciddi telakki edilm iyeceği Lebrugnon - Ne olacak? 
ı arzetmediler. Geçen seneler, anlaşılmış olsa gerektir. Bizim mağazanın işleri. 
ok mübalağa edilen bu yavan Çünkü: Spor yapıyorsak, 0 _ Monya - Yok canım •. 
aka, bu· alafran.ga kurnazlık, nun bir nizamı vardır. Ona uy- Lebrugnon - Yok canı mı 
iızde artık ııevşedi .• Kimse al· malıyız. Boksün nizamile, gü. var mıya .• 
ırmaz oldu •• Neden? reşin nizamı biribirine hiç uy- İki ucunu bir araya getir-

Çünkü bazdan için sene hep maz Ben' b' t•• l" .. - mek kabı'! olmayor. 
nıııan ır er en mure ep- d'"· 'h b d B "I'· 

. b" ,, l d .. kk 

1 

. ım ır ur u ogreneme 
. H .. . b 1ı · t t ıgım cı et u ur. u gu unç Monya - Vah, vah, vah .. 
ır. er gun nısan a gı u ar .. b k d .. k • . • 
·e satar ••. Onun İçin takvimin mıusa ~ a a gureş. avaıdı ~ı Lebrugnon - Müşteride 
niııan bir'' i bir krymet arzet- boks nızamı mı tatbık ol_undu .. para kalmadı. Para kalmaymca 
ııez.. Güreş nizamı tatbik edildiy da sabn a~ıro~. Sat~ . alma-

Bazılan için de hiç bir §ey se yumruk vurduğundan dola- 1 yınca da bız ıflasa gıdıyoruz. 
evkaladelik arzetmez .•. Galata y/ boksörün boks kavaidi tat- Sanki bu yetişmiyormuş gibi, 
;:ulesi uçmuş.. • bik edildiys~ hasmını yakalayıp bizim öteki hırdavatçılar fiat· 

Olur Ya l der y ttı " d d 1 h 1. !eri de indirmezler mi? - • •• ere a gm an o ayı ep ı-
1 Haliç ağustosta donmüf. vanm diskalife edilmesi gerek· Monya - Bak seıı. 

- Ala! yürüyerek geçeriz.. ti.. Lebrugnon - Hem uçuz 
ler •• Şaşmaz, hayret etmez ve mal veriyorlar, hem ucuz mal 
ıayran olmaz. Böylesine niaan Ben zannediyorumı ki; bu verdikelrini ilan için reklam üıı 
ıalıg"ı ne yapsın!. müsabakada kavait değil şama tüne reklam parası &arfediyor. 

ta hakimdi.. Ekseriyete gelince o hakika lar. 
e bile güç inanıyor •• Niıan ba. Zonguldııktan yazan Mon,ya - Vah, vah, vah ••• 
ığı teklinde hakikatler ve haki Lebrugnon - Meseli çivi •• 
rat teklinde nisan balıklarma hanım kariimize... Biliyor musun çiviyi kaça satı-
> kadar tesadüf etmiş ki; artık Yumuşak tehditnamenizi al yoruz şimdi? 
ma nisanın yerinde, temmuzun dım. Bana metelik verilip veril Monya - Bilmiyorum yav-
ioünde veya martın 31 inde bir memesine metelik verenlerden rum. 
ralan yutturmağa imkan yok- değilim!... Bu kaba cevaptan Lebrugnon - Oç buçuk 
.ur. O hakikatlere bile artık ya dolayı affınızı dilerim efendim. frank .. Olur mu bu? Ya burgu-
.an diye bakınaktadır. FELEK lu çiviler?. Bilmiyor musun ka-

Bu itimatsızlık harbin ve on ça?. 
<lan doğan gayritabiiliklerin bir OSMANLI BANKASI Monya - Nereden bileyim 
akibetidir. % 5 faizli, 1334 . 1918 tarihli şekerim?. 

Yalnız şurayı da yazmak İs· iSTiKRAZI DAHiLi tahvilahna Lebrugnıon - Yüz tanesi 
terim ki; bazı nim resmi ve sa· ait olup 1 Mayıs 1927 tarihinde te beş frank •• Ya destereler? En 
lahiettar müesseselerin alemi diyesine ~!anan l Mayıs 1922 ve iyi cins mal on sekiz franktı. 
aldatmak için gazetelere yalan 1 Mayıs 1927 vadeli 9 - 19 numara- Bugün on bire veriyoruz. Bu 

lı kuponlardan ibraz edilmeyenlerin 
yanlış tebliğat yapmaları ile ni lMayıa 932 tarihinde Türkiye hükU gidışle ne yapacağız bilmem., 
san balığı araıımda biç bir mü· meti lehine müruru zamana uğraya Ve saire va saire •.. 
nasebet yoktur. cağı, mezkur tahvilat hamillerinin Bir gün Lebrugnon Monya-

Bir banka ilan etse: malümu olma!: üzere ilan olunur. nm evine eskiden daha kötü ve 
"Beş yüz memur alacağım" düşük bir suratla geldi. 
Tabii herkes ko!ar .. Gelenle 2 • 2 · 931 tarihinde 190 nci a- - İşler gün geçtikçe fena 

re: 
- Nisan balığı yaptık!. de. 

mek çirkin ve kaba olur .• 

laydan aldığnn terhis vesikamı zayi 1 d d 
ettim yenisini çıkaracağımdan eski- aşıyor, e i. Doğrusu Monya 
oinin hülanü olmadığını ilan ede- artık sana üç bin frank veremi 
rim. yeceğim. Bu paradan biraz ke-

Milliyet'in Edebi Romanı: 59 da yine çalışıyor, kendilerini 
hapiste besHyorlar!. Evli olan
ları çocuk yetiştirenleri, hatta 
okutanları bile var. Onlar bu işi 
meslek, zanaat diye yapıyor
lar!. Bizi adamdan saymazlar. 
Onların dilinde adımız: 

GÖZYAŞLARI!. 
- Çakıdan tekmeyi yedik. 

Bundan da dayağı yemiyelim !. 
Dedim. Kalktım. Sahiden 

vücudüm turşu gibi idi. 
- İki duble ısmarla da gide 

lim! 
Diyerek gözlerinin içine bak 

tım ve .. ili.ve ettim: 
- Ayaklarımda canın için 

derman yok!. 
Nasılsa acrdı. 

- Peki gel .. 
Dedi, beni meyhaneye gö

türdü: 
- Ver iki tane •• 
Bunlarla aramızdaki fark 

fU: Onlar zorba, reis, işçi, ze
naatkar sınıfı. Bizler enayi, ser 
seri, besleme, ırgat zümresi! 
- 1 1 · ' ' 

Etem iZZET 

sa kırıcılık yapıyorlar ve bizi 
ırgat yerine yumruk kuvvetile 
ve .• boğaz tokluğuna çalıştın
yorlar. Bizim ııe hayatımız, ne 
vezkimiz, ne insanlığımız, ne 
yaşayışımız hiç bir şeyimiz 
yok. Sürünen ve son nefesini 
bekliyen insan bedenleri!. On· 
lar bizi gelip yakalıyor, maden 
ocağı gibi işletiyorlar. Ses çıka 
ranuyoruz, polise haber veremi 
yoruz, şikayet edemiyoruz!. O 
zaman hiç yaşatmazlar. Birinin 
yerini öbürü tutar, birer birer 
leşimizi çıkarır! Ağız bile açtır 
mıyorlar. Onlar hepsi lıakim ol 
dukları muhitlere göre birer de 
rebeyi. Teşkilatlı birer zümre. 
içlerinde kalantorları, çifter . ,._ ' ., . , 

- Kopuk!. 
Serseri!. 
Esrar'keı .. 
Filandır. Polisteki adımız 

da: 
- "Bimekan" takımından .• 

dır. Yani., yersiz yurtsuz, fa. 
kat, hepimiz paylaşılmışızdır. 
Çoğumuzun geçimi eğer her 
hangi bir bodrum sarayda ka· 
palı değilsek bunlare hizmetle 
alacağımız beş on paradır. Onu 
da hemen meyhaneci ye ve dit 
çıye yatırırız. Eğer onlara 
hizmet ederken yakayı ele ve. 
rirsek o zaman da: 

"Ş riki' ., .. ,, - e curum .. 
Diıye kodesi boylanz !. Yek. 

aa irapta yerimiz yoktur!. 
Pirenin ısmarladığı iki dub-

- F1'anstzcadan -
selim. Hanım heyeti, 22 orkestra. ADRES: 1 Telefon: 1 

Genç kız bu haberi işitince BELCRAT (429,8 m.) - 19 
pek haklı bir heyecana düşe· Fransızca ders, 19,30 cimnastik, 

20,30 komedi, 21 konser, 22 rad-

4 üncü Vakıf Han 20531 

rek: ' yo orkestrası. 
- Nasıl, nasıl? Diye bağır. 

dı. Paramı mı keseceksin ? 

~ E vet .. Sana üç bin frank 
veriyordum değil mi? Artık 
bundan sonra bin beş yüz frank 
verebileceğim .• 

Monya adeta köpürdü: 
- Üç bin yerine bin beş yüz 

mü? Kabil değil, kabil değil! 
Ben bu para ile nasıl idare ede 
rim? Apartıman sahibi kirayı 
indirdi mi? Kasap indirdi mi, 
bakkal indirdi mi? Çivi yeyip · 
te yaşayacak değilim ya? 

Doğrusu da bu idi. Lebrug
non da kıza hak verdi. Öyle 
ya! Otelciler neyi indirdiler ki 
sanki? Ve derin bir düşünceye 
vardı: 

- Beni dinle kızım, dedi, sa 
na bir teklifte bulunacağim. 
Güç şey amma, ba~ka t ürlü çı. 
kar yolu yok. Bilir sin k i ben ge 
n:ş yürekli bir adamın< Benden 
daha zengin birisini alamaz 
mısın? 

Monya'nın gözleri, hayretle 
açıldı: 

- Nasıl? zengin birisi mi? 
- Evet, başka bir dost •. Bu 

suretle bütçeni de düzeltmiş o
lursun. 

Lebrugnoıı bu teklifte bulu 
nurken, o kadar mutmain değil 
di. Sevgilisini kızdırmaktan ve 
kafasına bir şey atmasından 
korkuyordu. Bu endişeler lü
zumsuzmuş. Monya hiç kızma 
dı bile .• cieCJiki: 

- Öyle ise sana, ne zaman· 
dan beri söylemediğim şeyi 
şimdi söyleyim. Çünkü doğru. 
su seni kızdırmak istemiyor
dum. Mademki şimdi fikirleri
miz birleş~yor. Aziz dostum, 
ben o dediğini çoktan yaptım. 

Şaş'll)az mısınız? Lebrug. 
non o kadar geni§ yürekliliğine 
rağmen, kızdı. 

Yeni ne,riyat 

Örümcek Dede 
Amerikalı bir kadm muharrir 

tarafından yazılarak lngilizceden 
lisannnıza çevrilen bu eser dünya 
Din en methur, en nezih genç kız 
romanıdır. 

Bu eserin filimi de vardır. 
Muallim Halit kitaphaneai l>et

retmiıtir. 75 kuru§. 

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor Mecmuaımın 

68 inci sayısı çıkouıtır. içindeki 
yazılar şayanı tavsiyedir. 

Ayrıca hikayeler, şen fıkralar, 
faydalı bilgiler vardır. Herkes hu 
güzel mecmuayı muntazaman takip 
etmelidir. 

Türkiyede intiharlar 
meselesi 

Doktor F ahrettin Kerim B. 
bu ünvan altında yeni bir eser 
ııeşretıniştir. Krymetli bir tet. 
kik eseri olan bu kitabı tavsiye 
ederiz. 

Dedim, 
- Düş peşime.. 
Dedi ve .• anlattı: 

- Şimdi beraber havyar ha 
nına gireceğiz. Beni takip et. 

Maraza edeceksin!. 
- Peki •• 

Ded!k, yürüdük. Hanın av
lusu kalabalıktı. Onun peşin
deydim. Bir grupun önünde 
durdu. ilerledim. Grupta hara. 
retli hararetli konuşan bir ada
ma çarptım. Ayağına da kuv
vetle baıtım: 

- Kör müsün be adam?. 
Dedi. İtti. 
- Ne itiyorsun be?. 

Dedim. Ben de onu ittim. Ve.. 
başladım bağırmağa: 

- Benim gibi, fukara adam
dan ne istiyorsun?. 

Gözlerim zaten görmüyor!. 
Bana çatacağına batkasına 

kuvvetini göster!. 
Ve .. ben bağırınca derhal o 

raııı karışb. Başımıza toplanan 
lar oldu. Herkes biribirini itme 

BOKREŞ (394,2 m.) - 19 kon 
ferans, 19,40 muzik, 20 tarkı kon• 
ser.1. 

De vlet Demiryolları idaresi ilanları 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) 
18,30 orkeatra, 20,10 komedi 
cazbant. 

Ankara deposu kömür tahmil ve tahliyesiuin kapalı zarfla 
28 müna,kasası 14 Nisan 932 Perşembe günü saat IS te İdare ıner

kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de birer liraya satılmakta olan tartnamelerde yazılıdır. (1149) PRAG - Radyo jurnal, 19,5 

konferans, 21 koaretto, 21,30 kon 
;oer, 22,20 pratiladan nakıl. 

VARŞOVA (1411 m.) -19,35 
muzik, 20 tefrika, 22,50 Radyo 
jurnal, 23 danı muzikası. 

VİYANA (517,2 nı.) - 18,55 
İngilizce ders, 20 keman konseri, 
20,30 mazurka bir opereti, 22,45 
dans muzikası. 

Balya • Karaavdm ma
denleri Türk 

Anonim Şirketi 
HISSEDARANA iLAN 

29 Mart 1932 tarihinde inikadı 

mukarrer olan heyeti umumiyei 
adiye için tevdi edilen hisse ıeneda
b miktarı kanunu Ticaretin 366 ın 
cı ve şirket nizamnamesinin 24 Ün• 
CÜ maddelerinin tayin eylediği mik
tarı asgariye vasıl olmadığı cihetle, 
Meclisi idare hisoedaran heyeti u
mwniyesini Nisanın 23 üncü günü 
saat 14 buçukta şirketin Galata'da 
Merkez Rıhtım Hanında kain mer
kezi idaresinde a:ıağıda yazılı ilk 
içtima nıznaınei müzakeratmda 
mevcut mesai! hakkında müzakere 
etmek üzere ikinci defa olarak içti
maa da Yet eyler. 

1 - Meclisi idare raporu ile mu 
rakıp raporunun kıraati, 

2 - 1931 senesi hesabatmm tao 
dilci, mezkıir sene netaicine dair 
Meclisi İdarenin teklifi hakkında it
tihazı karar ve Meclisi idare iza. 
sının telwiyei zimmeti, 

3 - Meclisi İdareden çıkan iza. 
!arın yerine diğerlerinin tayini ya
hut tekrar intibahı, 

4 - Meclisi idareye ita oluna
cak hakkı huzur miktarlamıın tayi
ni, 

5 - 1932 seneai için murakıp 

tayini ve ita olunacak ücretlerin tea 
biti. 

6 - Şirketin ldarei umumiye
sinin tedviri ile mükellef mecliai 
idare azalarile Müdüre verilecek üc 
retin teabiti için Meclisi idareye sa
lahiyet itaaı, 

7 - Gerek §alııen kendi naın

larile ve ırerek ıair şirketlerin Mec
lisi idare uası yahut müdürü 11fa
tile şirketle akdi muamele huauann 
da Meclisi idare balarma müsaade 

itaıı. 

işbu içtimada bilisale ve bilve
kile hazır bulunmağı arzu eden 
hiasedaran Ticaret kanununun 371 
mci maddesi mucibince malik ol
dukları ıenedab yevmi içtimadan 
Iaakal bir hafta evvel lstanhul' da 
Şirketin Merkezi idaresine ve Pa
ris'te Danten sokağında 3 numara· 
da (Banque d<> Paris et des pays -
Bas) Bankasına tevdi etmeleri li.
zıındır. 

Ticaret kanunu ve nizamnamei 
Dahili alıkammca işbu ikinci içti
mada temsil edilen hiaae miktarı ne 
olursa olsun, icra edilecek müzake
rat muteber olacaktır. 

Meclisi idare 

Kurban bayrıum münasebetile bi!Unıum Devlet Demiryollann 
da (Erzunım ve Mudanya hatları hariç) seyahat edecek yolcu
lara bilet ücretlerinden o/o 30 ve münhasıran Ankara ve Haydar. 
pap istasyonlarından 9 ve 10 numaralı muhtelit katarlara bine
rek Haydarpaşa-Ankara araımdaki istasyonlara ·gidecek yolcnla 
ra % 40 tenzilat yapılır. Bu tenzilitm, Galatadaki Yata~ı Va
gon Acentası müstesna olmak üzere, diğer seyahat acenta!arile, 
İzmir • Kasaba ve Aı:!ıı,na - Nusaybin hatlan istasyonlarından 
şebekemiz hesabına satılacak biletlere fümulü yoktur. 

Tenzilat müddeti, 12/ 13 Nisan 932 tarihinden 22/ 23 Nisan 
932 tarihine kadar on gündür. 

Bayram tarifesinin tatbik edildiği günlerde katarlara ihbarlı 
veya ihbarsız olsun biletsiz binecek olan yolcularla gayri mute~ 
ber biletle seyahat eden yolcular tenzilatlı bayram tarifesinden 
istifade edemıez \er. 

1 

Fazla tafsilat için istasyonlarımıza müracaat edilmelidir. 
(1329) 

Emlak ve Eytam Bankası ilanla~.J 
Beyoğlu tapu başmemurJuğunda : 

Ali Bey Silahlara ağada cedit 20, 21, 22, 23 numaralarla mu
rakkam dükkanlarla hane ve ahır ve samanlık mahallinin emlaki 
mıiılliyeden olınası hasebile hissei iştirak mukabili devren Emlak. 
ve Eytam bankası namına muamelei tesciliyesinin icrası defter. 
darlığın 27-1-932 tarih ve 2702·219 numaralı tezkeresile t alep 
edilen emlaki mezkı'.irenin hazine namına tasarruf kaydi mevcut 
olmadığından lSlS numaralı kanuna tevfikan ve eenetsiz tasar· 
ruf muamelatına kıyasen tasarrufun tesbit ve tahkiki zımnında 
mahallen tahkikat icra ettirileceğinden tarihi ilandan itibaren bir 
ay .zarfında emlaki mezki'ire hakkında tasarnıf iddiasında bulu. 
nanlar mevcut olduğu takdirde 932.Sl 7 muamele numarasile 
Sultanahnıette tapu idaresinde Beyoğlu Tapu Başmemurluğuna 
müracaatlan ilan olunur E. (1318) 

ispirto ve ispirtolu i~tiler 
İnhisarı umum müdürlüğünden: 
500 ton maden kömürü satın alınacağından taliplerin ıartna

meyi almak üzere ticaret tubesine müracaatlan ve tarihi ilandan 
itibaren de IS gün zarfında verecekleri fiyatı tahriren umum mü· 
dürlüğe bildirmeleri. (1333) 

1 latanbul Belediyesi ılan•arı 1 
Fatih Belediyesi 1\1.üdiriyetinden: 

Semti Mahallesi So. No. Nev'i İhale T. Günü Saati 
Şehremini Saray meydanı 77 Tarikfazlası 25-4-932 Pazarteıil4 
Aksaray Polis Merkezi ittisali O ., ., » » 
Cibali Odun iskelesi O Baraka maba. ., ., » 

Balada mevki ve nevi1eri gösterilen Belediye malı arsalar İca· 
ra verileceğinden taliplerin daire encümenine müracaatları. 

(1330) 

lstanhu1 Belediye Riyasetinden: Piyasada satılan sade ve zey 
tinyağlannm üzerine yemek yağı, Edime yağı, Çankın yağı A· 
nadolu yağı ve emsali gibi yağın cins ve mahiyetini tayin ve ifa. 
de etmeyen manasız bir takım etiketler görülmıektedir. 

Halkın mühim bir gıda ve ihtiyacını teşkil eden sade ve :ı;ey. 
tinyağlarmın bu tekilde piyasaya çıkarılması caiz görülmediğin. 
elen badema yağlann üzerine mesela: Ayvalık zeytin yağı, Edre
mit zeytinyağı ve batta halkça süt yağı manasına olduğu malôm 
olan Halep, Trabzon ve Sibirya yağlarının dahi Halep süt yağı 
Trabzon tere yağı ve Sibirya süt yağı gibi ibareyi havi etiketler 
altında satılınası ve belediye zabıtası talimatnamesinin 437 inci 
maddesinin de bu şekilde tatbikı kararlaştırılmış olmakla alaka. 
darlarca malum nlmak üzere ilanı keyfiyet olunur. (1331) 

Yaygara etme.. Beyoğlundım olan itten be. 
Münasebetsizliğin lüzumu nim Eyüpte ne haberim ol-

- Ulan Çamur bugün uğu
run üzerinde. Al sana iki pa· 
pel daha •. yok!.. ıwıl. 

Çekil oradan!.. Vallahi aababtan beri Oakü-
Şimdi polisi çağıracağım.. dardayım!. 
Diyordu. Baktım. Pire Meh iki gözüm çıksın Galatadan 

met kalabalığın arasından ay- bir yere çıkmadım. 
rıldı, hızlı adımlarla ilerliyor. Diıyebilmek için. Ortağı, göz 
Kendi kendime: cüsü, marazacısı yakalanırsa 

- Benim de itim bitti! o da zaten öli.ir de söylemez ve 
Dedim ve yaygarayı kestim, kendisini müdafaa eder: 

yürüdüm, ağzı çevirdim: - Ne bileyim •• 
- Zaten herkes bizim gibi- Biz kavga ettik!. 

lere çatar!.. Ben yankesici filan görme-
Vur abalıya!. dim!. 
Kimse de aç mısın, tok mu· Kalabalıkta biri çarpmıt o-

sun?. Demez!. : labilir!. 
Herkes gücünün yettiğine Ben serseriyim, yankeaicir 

kafa tutuyor.. likten anlamam!. 
Ve.. hanı çıkar çıkıııaz he- Ve .. ·polis te üzerinde bir 

mencecik ayaklanma hız ver- fey çıkmadığı için ısrar ede. 
dim. Ara sokaklarda kaybol· mez .. Çünkü, yankesicilikten 
dum. Pire meydanda yoktu! Za hiç bir sabıkası yoktur. "Cür
ten papeli peşin vermişti. Hem mü meşhut" ta olmayınca me
adet böyle. Yankesici itini bi- ·sele ynktur. Fakat, ben bod
tirdi mi tüyer! Galatada İse İs rum saraya dönünce ilk defa bu 
t.anbula, lstanbulda ise Üskü· kaidenin haricinde Pire Meb. 

Dedi. 
- Ne çarptın"!. 
Dedim. 

- Bir iki üç cüzdan amma. 
Biri do·l gunca .• 

Dedi. Israr ettim. 
- Su kadar .• 
De~edi. 

- Bari bir papel daha ver de 
bugün bizim kopuklara esrar 
benden olsun .. 

Dedim. Razı oldu ve.. tüy· 
dü! .. Herhalde üç beş yüz p~pel 
vurdu ki kabma sığamıyor.Kim 
bilir hangi borsacının yahut ta 
mı tüccarının, herhangi bir ka· 
lantorun parası idi. Adam.:ağız 
lann yüreğine inmiştir amma .. 
geriye getirebilirlerse getirsin
ler! .. Polisler hala etrafı al'IUlır 
dururlar. Fakat, ne İnsafsızlık 
değil mi?. Beşyüz papel vur· 
gun, dört kağıt bahşiş! Halbu
ki parayı çaldıran ben!. Bunun . , ... .. 
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Iran mektupları: 22 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Erkekler kadınlarla 
uzun uzadıya 

konuşamazlar bile .• 
Sağdan soldan birer kadın gelirse 

yoldaki erkek ne yapar? 

Banki Şehı'nşahlyi lranın merkezi idare kapısı 

TAHRAN (Milliyet) - ı ler yakılarak şeibrayinler yapı
lran köylerinde kadın erkek lır. Gelin, eve yakla§t_ığ.• z~· 
daima beraber çalışır, kadın, man, sağda ve solda ıkı sag. 
burada ıerbeat hayatın icapla- dıcı olduğu halde güvey alayı 
rına uyduğu için tesettüre pek kartılar. Ve geline bir elma fır 
lüzum görmez. labp döner. Gelin t_arafı, ı:Jma-

Şebirlerde ise iş, bunun zıt- yı alıp damadın evme gelırler. 
tınadll'. İran cemiyetçileri nok. Güvey, lienüz erke~er tarafın. 
tai nazarından her fert, kendi dadır, nikiblısıru goremez. 
vazifesini bilmeli ve onun bari Gece yansına doğru, nama 
cine çıkmıamalıdır. lranm bu· zmı kıldı:ktan ve dualar okunup 
günkü hayatını tanzim eden- bidimişk terbetleri içildikten 
!er, kadını ancak evi idare eden sonra güveyin yakın akrabasın 
ve çocuğunu büyüten ana ola· dan genç bir hanım, gelin ve 
rak tavsif ve kadının vazifesini güveyi el ele verir. 
1'u sı~retle tahdit etmiılerdir. Ertesi günü, duvak kapma 

Fırdevıi: • .. günüdür. Kadın misafirlerin 
Zenan ra hemın bes .. bu;et huzuruna gelin yüzünde bir du 

. . ye~ ~une vak olduğu halde çıkarılır. Er-

Rıhtımda 
Suiistimal 

[Bap 1 inci sahifede] 
ketinden talep edilmesi lizmıclı. 

2 - Şirketin antrepoauna girdi
ği kayden ıabit olduğu halde eaha
bına te.lim olunduğu sabit olmıyan 
emtianın vaziyeti de aynca pyanı 
dikkatli. Bu emtianın senelerden 
beri esbabı tarafından aranmadığı
na nazaran hazineye ait olmaıı ıa .. 
zım g.,liyordu ve bunun bedelini 
Rıhtım şirketinin ödemesi lizmıdı. 

İlk partide 405,199 lira 

Müfettitler, senelerin mahsulü o 
lan bu meseleler üzerindeki tahki
katı müşkülata binaen muhtelif sa f 
halara ayırmışlar ve ehemmiyet ve
rilen birinci kısma ait giimrük res
mile kaçırılan qya kıymeti tesbit 
edilmiştir. 

Verilen malümatıan anbqıldığı
na göre, antrepo manifesto kayıtla 
rına nazaran 254,880 li-
ra esas kıymet takdir o-
lunan bu emtianın e;ümriik ve mua 
mele vergisi bugünkü vaziyete gö
re 405 199 lira tesbit edildiğine na
zaran 'Rıhtım şirketi yalnız bu birin 
ci kısım i~in minhayse1mecmu. 657, 
085 lira 27 kuruş ödemeğe mecb"r 
bulunmaktadır 

Cemil Veli Bey heyeti teftişiye- ı 
si bu mikta.., tesbit eclince, pal'a 
Rıhtım tirketinden iste~~- ~ka~ 
şirket bu talebe hem Mudunye~ 
umumiye, hem de lstanbul Ba~ ~u 
dürlüğü nezdinde itiraz etmıştır. 
Mesele hukuk müşavirliğince .!e 
tetkik edilmiş ve paranın tahsili için 
lstanbul Batmüdürlüğüne enÜr ve
rilmiştir. Şirket yapılan müteaddit 
teıebbüılere cevap vennediğinden 
nihayet mahkemeye müracaat Zlll'll

reti hasıl olmuttur. 
Cemil Veli Bey, tahkikatın ikin 

ci aafbasına devam etmektedir. Ali 
kadar zevahn teminahna nazaran. 
ıuiiotimalin baliğ olacağı umumi ye 
kün iki milyon lirayı bulacaktır. 

Başmüdür ne diyor? 
Dün bu hususta lstanbul Baş 

müdürü Seyfi Beyden malümat ta
lep ettik. Seyfi Bey dedi ki: 

- Böyle bir mesele vardır. Mü 
fettit Cemil Veli Bey tahkikat yap 
makta idi. Neticesi hakkında malıi 
matım yoktur.,, 

Ankara faciası 
Katilleri 

N ı§ınent, zayent t 1r.~ ne~ keg"in mabremlerinden küçük 
B 

• d "K d ıçın bır [Başı 1 inci sahifede] 
eytın e a ın bir erkek çocugu" gelinin du-

t k b .. t" · Evde otur ' 1 M hk Şe ki B e uner ye ışır: . . • vağıru kapıp gider, sonra gelip rı mıştır. a eme v e. 
sun ve erkek arslanlar yetışbr- 1. • k · • b g"I Bu su vin riyasetinde toplanmı,.b. ld ge ının emerını a ar. J - • 

siııı" retle gelin, yüzü açılmı§ olarak dia malı:alDIDJ Ankara CümDuri 
Demiştir. davetlilere görünür. yet müddeiumumisi Ekmel Bey 
lranda erkekler, kadmlarla İfgal etmitti. Maznun mevkiini 

uzun uzadıya konuşmağı bile Bütün kız babalan, ortabal i9gal eden §erirler hadisenin na 
pek doğru bulmazlar. Kadın· li olsun, fakir olsun kızlarına, ııl cereyan ettiğini etrafile an
lar arasında oturınağı ve hele çebiız verirler. Damattan yüz !atarak cinayetlerini itiraf et. 
sırlarını kadınlara açmağı, mu görümlüğü namile para ve mü· mişler bunlardan yalnız Para
vaffakıyetsizliğe bir delil adde- cevher istemek adeti yoktur: •. gon öİüm hadisesine karışmadı 
derler. Erkek, karıenıa arzu e~tıgı , ğını ancak sirkat maksadile di-

Sokaktan geçen bir erkek hediyeyi vermekte ıerbesttir, ğerlerine iştirak eylediğini id. 
sağdan ve soldan iki kadının Evlerde, baba, hakimi mut- dia eylemittir. 
geldiğini gördüğü gibi araların !aktır. Babadan sonra en nüfuz Müddeiumuminin 
dan geçmiş olmamak için he- lu unsur, evin annesidir. iddianamesi 
~en duva_!ın bir tarafına çeki· Gelin, kaymvalde kayınpe- d 
lır ve kadınlara yol verir. dere itaat etıneğe mecburdur. Müd eiumumi Ekmel Bey 

ı 1 iddianamesinde facianın muvaf 
ranlılar, kolay kolay kan Gelin eve ge dikten SOm'a, u. ~ 

boşamazlar. Hele kendini bi. zun müddet kayınpeder ve ka- fakıyetli bir talihi ve hikayesini 
ı ·ı 1 B yaptıktan ve maznunların sabit 
en aı e erde talak vak'aları pek yınvaldesile konuşmaz. azı olan cinayetlerini muhtelif de-

enderdir. aı'lelerde bu usul, üç dört sene • !iller ve kendi ikrarlarile canlan 
devam eder. Gelin evde başına · dırdıktan sonra maznunlann j. 
beyaz bir car örterek, sessızce 1 dola,.ır. Bu sayede gelinle, e- damlarını ta ep ederken yüksek 

Muhabir mektubu 

Geyve' de sokakların 
manzarası 

pek can sıkıcı!. 
Divan .. denilen beşer, onar evlik . 

köy şeklinden vazgeçmek lazımdır 

Geyvede Kiizımpaşa Mektebi dikiş ve nakış derslerı 

GEYVE: Geyve kasabası iotaa-
yondan ( 4) kilometre kadar içer
dedir. fstaıyondan kasabaya git
mek için kınk dökük bir iki oto
mobil vardır. Şosesi de çok iyidir. 
Sakarya nehri sahilinde gün ııeç
tikçe büyümekte olan istasyon 
mahalleıi ne kadar yazık ki bir 
çamur deryaaı halindedir. 

Burada Bozöyiiklü Süleyman 
ve Hüseyin Beyler tarafından 931 
se~esinde bir sandalya fabrikası 
teaıa olunmuıtur. Fabrika yevmi
ye ( 150) ıandalya çıkarmakta ve 
her tarafa sevkeylemektedir. Bu 
aandalyalar kimilen gürgen ağa 
cından İmill olunmaktadır. Bu is
tasyondan mühim mikdarda kö
mür ve odun sevkiyatı yapılmak· 
tadır. 

Talaş fabrikası 

. Daha öte tarafta Cemal ve Fah 
"· Beyler tarafından ayni tarihte 
bır tala, fabrikası kurulmuttur. 
bu fa~rika bir taraftan yumurta 
sandıgı ve her cins keraıta imô.l 
eylemektedir. Fabrika yevmiye 
(300) ~ilo talat çıkarmaktadır. 
bu ~abnka!'m bir e§İde Bözüyiik 
dedır .. Malumdur ki yumurta talat 
!a!" b12.e A~pa'dan gelmekte 
ıdı. Memleketımizden ı;ıkan mü
him mikdarda ki ywnurtalann 
anbalajını Avnıpa'dan •elen ta
la§larla yapmak kadar acı bir feY 
olamaz! 

Geyve' de 
Sakarya nehri Üzerindeki eaki 

bir kargir köprüden ııeçtikten son 
ra düz bir araziyi beyaz bir §erit 
gibi kat'eden §Ole Üzerinden Cey 
veye gidilir. Bu 'osede her gün İt· 
leyen otomobıller vardır ve adam 
~atma 15 den 25 kuruıa kadar 
ucret alırlar. 

Manzarası ahJSk ve seviyesi 
Ceyve'mn manzarası can ııka 

cak bir haldedir. Sokakları ça 
murludur. Ahali nezafet buıua~ 
da bele~i~eye yardım etmiyor. 

Ben ıkı aene evvel yine buraya 
uğramı§hm. Baktım ki eski tas ea 
ki hamam. Yalnız istasyon cihe
tinde bir tarakki asan var. Cen
net gibi yerlerimizi allabın yarat 
tığı gibi eski teklile muhafaza e 
1 k 

. . y 
eme zamam geçmıttir. Beledi-

devlet hazinesinin uirayacaiı za 
ur ve ziyanda milyonlara baliğ 
olur. Geyve'nin içilecek ıuyu lıtaıı 
bul'dan geliyor. Ahalinin içtiği au 
fena olmakla beraber halkın ihti 
yacatına da kifayet edememekte 
dir. Tanzifat iti 3 amele ve bir 
araba ile yapıldığından bittabi 
nokoandır. 

Ağaç dikme 
Geçen Hne kaymakam Hayri 

Beyin gayretile dikilmit olan 3000 
fidan maaleaef kurumuıtur. Vila 
yet fidanlığından onar kuruta alı 
nan 250 akaaya ve 500 çınar fide 
ai dikilmek üzere ise de bunlann 
da ayni akibete uğramayacaklan 
ne malUın?I 

Divan 

Kazanın köylerinden bir kıs
mı beıer onar haneye aynlarak 
yekdiğerinden uzak yerlerde otur 
maktadırlar ki bunlara "divan,. 
denilmektedir. Bunlara köy kanu 
nu tatbik olunamadığı gibi mek· 
tep ve yol dahi yaphrmanm imka 
nı bulunamamaktadır. Bu divan
lar yekdiğerinden bir çok arazi 
manialariyle aynlmıf oldukların· 
dan köylülerde hareket ve faali
yet kabiliyeti kalmıyor. Bu gibi 
yerlerde tabail çağında (120) ço 
cuk varaa bunlardan ancak 35 ti 
mektebe devam eclebibnektedir
ler. Her halde bu divan uaulünün 
kaldınlmaaı köylerimizin terakki
ıi namına çok ıayam temennidir~ 

Maarif 

Kaza dahilinde 33 mektep, 51 
muallim, ( 1670) talebe ve bir o
kuma odaoı vardır. Bu ıenenin ta 
lebe mikdan geçen aeneden 300 
kadar fazladır. Geçen ıene (22) 
talebe mezun olmutlardır. 

Kazım Paşa mektebi 

Sesli film 

İpekçi kardeşler bir 
stüdyo yapıyorlar 

Sinemacılık ve filmcilik alemin 
de timdiye kadar muvaffakiyet 
gösterınit olan İpekçi kard8fler, 
memleketimizde bir •esli film 
stüdyosu teaiaine karar vermiıler 
ve bu huıusta hükUınet nezdinde 
te,ebbüate bulunmutlardır. 

pekçi kardetler Maarif vekale
tine müracaatla giri,ecekleri bu 
yeni tef"bbüste hükUınetin mad
di ve manevi muzabaretini talep 
etıniıler ve ayni zamanda mektep 
ler için ilmi ve fenni filmler vücu
de getireceklerini bildirmişlerdir. 

Maarif vekaleti bu teşehhüse 
henüz bir cevap vermemi~tir. Bu 
teşebbüs muvaffakiyetle neticelen 
diği takdirde memleketimizde ye
niden birçok sesli filmler yapıla
caktır. Avrupa ve Amerika'da 
milyonlarca sermaye ile te§ekkül 
ehniş olan film sanayiinin memle· 
ketimizde de teaiai birçok fedakar 
bklara mutevakkiftır. 

ipekçi Kardetler, ahiren üç 
•esli film çevirmeğe karar vennit
lerdir. Bunlann birinin senaryosu 
"Tanri Misafiri" adile Re§at Nuri 
B. tarafından yazılmağa batlan
mıştır. "Tann miıafiriu bir kome .. 
di olacaktır. ikinci filmin senaryo 
ıu da Hüseyin Rahmi B. tarafın
dan yazılmaktadır. Henüz ünvanı 
malılm olmıyan bu film de kome
di olacaktır. 

Senaryosu tair Nazım Hikmet 
B. tarafından yazılmakta olan di
ğer filmi de bir operettir. Nazim 
Hikmet B. bu opereti "Elle eat a 
Toua'" iamindeki Franaız opentin 
den adapte etmek ıuretile yaz
maktadır. 

Bu filmlerin aanatk&rlannın 
kimlerden ibaret olacağı henüz 
malüm değil isede, kısmen Darül
bedayı aan'atki.rlanndan, kısmen 
de haricten intihap edilecektir. 

M. Sorbier için 
Geçenlerde Pariste vefat et

miş olan Osmanlı Bankası mü· 
dürü umumisi M. Pierre de 
Sobler de Pangnodoreıııe'in 
istirabatı nıhu için yarın Fran 
sız sefareti kilisesinde saat 10 
30 da bir iyini ruhani icra edile 
cektir. 

ita lya sefiri 
İtalya sefiri Baron Aloiei 

dün Ankaradan tehrimize gel
mi§tir. 

Geriye gelen evrak 
Bul3ariatandan iade edilen 

tarihi evrak .dün de muamelesi 
ikmal edikıııeyerek gümrükten 
çıkanlamamııtır. Bugün çuval
ların açılarak tetkik edilmesi 
muhtemeldir. 

Sultanabmet B1>1inci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: Gedikpaıada 

Eıir Kemalettin mahallesinde F ınn 
sokağında 16 No. lı hanede mukim 
iken 27 - 9 - 930 tarihinde vefat e
den ve terekeıine mahkememizce 
vaz'iyet edilmiı bulunan Un tüccar
lanndan lstelyo efendinin miru
cıaı bulunup bulunmadığı tahak
kuk edemediğinden itbu tereke üze
rinde hak iddia eden mirasçıların 

sıfatlannı beyan etmek üzere ilin 
tarihi olan 5 - 4 - 932 den itibaren 
üç ay zarfında mahkememize müra
caatlan kanunu medeninin 534 ün
cü maddesi mucibince ilan olunur. 

Musikişin::ıs"ar kongre;İ 
İstanbul Musiki San'atkar. 

!arı Cemiyeti kongresi bugün 
saat dörtte C. H. Fırkası Bey
oğlu kazası merkezinde topla-

1 nacaktır. 

Sinema· Ttyatro 

Darülbedayi ıon temsilleri 

Bu Akşam lst~nbul Selıdiyesl 
Son Temsil ~ ızhirTı·yatrosu ' 

21,30 da <# 

Sa atçı 111111111111 ili 
3 Perde 

Veda müsa-
meresi 

Şarkılı komedi 
3 perde 

. ..1 

lstanbul ikinci icra Memurluğun 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi tekarrür eden 
ağaç çivisi, çiriş, kapsol, kanca, ök
çe lastiği . bağ, boya, cila, vernik, 
nalça, çanta sustası ve saire 10 - 4 -
932 Tarihine müsadif Pazar günü 
saat 13 ilii 14 arasında Marpuççu
larda Çartlı han içinde 18 numara
da birinci açık arttırma ile sablaca
ğından talip olanların tayin edilen 
gün ve saatte 932 - 239 ve 932 - 240 

doaya numarasıru hamilen mahalli 
mezkürda hazır bulunmaları ilan o
lunur. 

Fethiye Şirketi made
niyeai Türk 

Anonim Şirketi 

HlSSEDARANA iLAN 
29 Mart 1932 tarihinde inikadı 

mukarrer olan heyeti umumiyei adi 
ye için tevdi edilen hisse senedah 
miktarı kanunu ticaretin 366 mcı 
ve Şirket nizamnamesinin 27 inci 
maddelerinin tayin eylediği mikdan 
asgariye vaaıl olmadığı cihetle, Mec 
!isi l dare hissedaran heyeti umumi 
yeaini Nioanın 23 üncü Cwnarteıi 

günü saat on beşte Şirketin Gala
ta'da, Merkez Rıhtan hanmdaki 
kilin merkezi idaresinde ilk içtima 
ruznamei müzakerabnda mevcut 
mesail hakkında müzakere etmek 
üzere ikinci defa olarak içtimaa da 
Yet eyler. 

1 - Mecliıi idare raporile mu
ralop raporunun kıraati, 

2 - 1931 senesi hesabatının tas
diki, ınezkıir sene netayicine dair 
Meclisi idarenin teklifi hakkında İt· 
tihazı karar ve Meclisi idare azı,.,. 
nm tebriyei zimmeti, 

3 - Meclisi idarenin tecdidi, 
4 - Meclisi idareye ita oluna· 

cak hakkı huzur miktarlannm tayi
ni, 

6 - 1932 ıeneai için 
tayini ve ita olunacak 
teobiti, 

murakıp 

ücretlerin 

6 - Şirketin idarei umumiyesi
nin tedviri ile mükellef Meclisi ı. 
dare ilzalarile müdüre verilecek üc
retin teıbiti için Meclisi idareye sa
li.hiyet itaoı, 

7 - Gerek ıahsen kendi namla. 
rile ve ııerek sair §İrketlerin Mec
liai idare izaaı yahut müdürü aıfa
tile tirketle akdi muamele hususun
da Mecliai 1 dare izalarına müsaade 
itaaı. 

lraın gençleri, izdivaçtan ev
vel biribirlerin~ göremezler. Er 
keğin yakın akrabası kızı beğe. 
nir. Delikanlı da, bu beğenilen 
kızı zevceliğe kabul eder. Kız 
beğenildikten sonra erkeğin ba 
bası, yahut onun makamına 
kaim olan ya§lı bir erkek, gidip 
babasmdan kızı iıster ve tara• 
feyn muvafakat ettikten sonra 
babalar, evlatlarmm namına 
•kit mecliıinde icap ve kabul 
muamelesi yaparlar. Nikah 
ınecliıi toplandıktan sonra, ha
zır bulunan iki bocadan biri da 
matların. öteki gelinin namına 
akti icra ederler. 

vin büyükleri arasındaki müte- mahkemenin müstacelen karar 
kabil hürmet ve şefkat uzun ittihaz etmesini istemi§ ve bu 
müddet devam eder. Kaynıpe- münasebetle demittir ki: 
derle kaymvalde, geline k.ar. şı - Reis Beyfendi, bu ıuç a. 

ek lelade iki üç tabsın katli mahı'. 

yelerin hikmeti vücudü yalnız bir 
kaç memurun maa§lannı temin
den ibaret ise o belediyeleri kal
dırmak daha muvafık olur! Halk 
ta bot yere rüsüm ve tekalif ver
mekten kurtulur. 

Meclis Reisimizin namına iza .. 
feten yapılmıt olan bu ırüzel mek 
tehi ziyaret eyledim. iki aeııe ev
vel ikmal edilen bu mektebin dö
teme tahtalan yaf olarak çakıldı 
ğı için hıuıl olan aralıklardan ha 
va cereyanlan hasıl olmakta ve 
odalar bir türlü ıaıtılamamakta
dırlar. Mektebin kıt teneffüshane 
si ve yemekhanesi unutulmuıtur. 
En fenası heli.lann dahilde yapıl 
mıt olmasıdır. Yirmi dakikada Sa 
n namaz köyiinden mektebe ııe· 
len 30 çocuk yolsuzluktan çamur 1-------------

Devredı1ecek ihtira beratı 
lıbu içtimada bilaaale veya bil· 

vekale hazır bulunmağr arzu eden 
bisaedaran Ticaret kanununun 371 
inci maddesi mucı"bince malik olduk 
lan aeııedatı yevmi içtimadan Iaa. 
kal bir hafta eTVel tatanbur da tir. 
ketin merkezi idaresine tevdi etme 
.., l&zımdır. 

kü ük dütmem ıçın, ç · • zlik var yetinde telakki edilmemek ikti-
aralarmda geçı.msı za eder. Cemiyetin huzur ve em 
ıa bunu ört bas e- niyetine ve cemiyete müfit fa. Belediyesi 
derler ve geline bir tef hisset· ı ·ı 

1 G 1
. .. y gay aliyet en e servet topla. Belediye 17 bin liralık hır' hu'"t 

tirmez er. e ın ve guve ' mıı olanların iıtikran faaliyetı' · b' u""ddet zarfın. çe yapmqtır. Fakat hakikisi (12) 
rımuayyen ır m ne tevcih edilmiı tam bir ıuı'. 
da anne ve babaları yanında ka t ti I b' • bin liradır. Yangm için eıki uaul 
bin"birlerile konutınazlat. ı • an ıoıya ır cınayettir. el tuluınbalan vanlır. Battan bRfa 

Dikkat buynılıun ki evinize ah§ap olan bu kasabanın halkı ve 
Henüz anne olan gelin, ÇO vehleten girenler birer eşkıya hilhasaa belediye heyeti bilmem 

cuğuna kaymvalde ve kayınpe- değildir. San'atlerinden wtifade ki geceleri nuıl rahat rahat U)'\I 

d 
ermez · · · ti · maktadırlar! Bir yangın bir iki •• 

Nikah icra edildikten ıonra derin yanm a memde v b I • !ç".1 em~ıye . e evınize aldığınız atte kasabayı maazallah kül h: 
düğüne kadar nitaııhlar, biri- Gelin ancak ev e u unan ışçılerdır kı, bunlar evinizin !ine getirebilir ve zavallı halk ta 
birlerini hatta perde arkasın· kendi akranlan ile gülüp eğle- mahremiyetinde yalnız kalınca sefil ve perifan olur. Bu yüzden 
dan bile göremezler. nebilir. gözlerini servetinize dikiyorlar --0 

.. ·--·---·-----

Damat kayınpederle dahi Nihayet tabii bal avdet e. ve ona vasıl olmak için bu ıeı- emıı:iyetini teaiı etmiş olacakaı 
&örütmez. Yalnız köylerde ni· dince gelin kaynana biribirleri veti yarım ura karip bir mesai ruz. Memleketin her ımıf taba. 
fanbazlık denen bir adet vardır. le konutmağa baılarlana da ile biriktiren sahur ve cemiyete kası mesela zengin servetinden 
J?elikanlılar, nikahtan sonra ge yine senli benli olımıa%lar. lran faydalı bir ihtiyarı ve onun ha- emin kalması, parası olmayaııuı 
lınin evine gidip gelmek hakkı da kaynana - gelin kavgala. yat ortağını ortadan kaldırma. da ancak mesaii zatiyeıile kaza 
nı ihraz eder. rına pek az tesadü_! edilmesi, ğı tasavvur ediyorlar. Binaena- nacağı helal para ile geçinmesi 

lranda içgüveylik adeti yok bundan ileri gelir. leyh burada yüksek mahkeme- ve baıkasırun servetine, hayatı. 
tur. Gelin, kayınpederinin evi- Gelin, kaymanaıına "Ha· n,İ.-:ı alelade bir cürmü cezalan- na ve namusuna göz dikmesine 
ne gelir. Halivakti yerinde o- rom" genç görümcelerine şah. dırımş veya servetinin yanıba. 11 kat'i,yyen imkln verilmeyeceği. 
lan ailelerde düğün hazan haf. bacr, mahbacı diye bitap eder. tında göğüs kemikleri kırdmla ni teyit edece!: olan bu karan. 
lalarca devam eder. Bacı hemtire manuına ge- rak öldürülmüt iki babıtuz ihti nız ayni %amanda Türk camia11 

Kmagecesi, damat, kendi ar lir. yarın P.ı.tikamını almak vaziye. 1 na kartı ibretamiz bir höcc:et ve 
kadllflarile hamama gider, saç Evde bulunan ufak çocuklar tinde bulunmuyor. Ondan daha teminat olacaktır." 
larına ve bazı yerlerde ellerine da geline "Şahbacı" derler. Ge ' ili, ondan daha İçtimai bir en-~ 
ve ayaklarına kına yaktırır. lin iki iıe büyüğü ıahbacı, kü· dişeden mülhem olan yani ıuç 

Mahkumlar ne diyorlar 

lara bahp çıkmaktadırlar. Kayma 
kam Hayri Bey bir himmet etsede 
fU yolu köylülere yaptırmıt olsa 
her kesin §ül<ran ve muhab~etini 
celbeylemit olur. Mektelrln mev• 
cudu (180) talebeden ibarettir. 
Kadınlardan mürekkep himaye 
heyeti çok yardım etmekte iken 
bu aene faaliyetini tatil eylernit
tir. Kasaba içinde bu mektebin 
mütemmimi olarak diğer bir mek 
teple iataıyonda da aynca bir 
mektep vardır. 

Ragıp KEMAL 

Rüstemiye sıkı bir 
muayeneden gecccek 
Çeşme civarında karaya otu 

rarak Adalet vapuru tarafından 
kurtarılan Rüıtemiye vapuru 
Geliboluya kadar getirilmiıti:r. 
T ahliıiye, oradan Ayvalık civ• 
rmda geçenlerde karaya otur 
mu§ olan Saadet vapurunun tab 
lise gitmiıtir. Rüstemiye vapu· 
rumın bugün, yarın limanımıza 
gelmesi ve burada hamulesinin 
iyice muayenesiı ve kazanm su. 
reti vukuunun tahkiki mukar. 
rerdir. 

Gelin tarafı da yine ailenin çüğü mahbacıdır. karııaında cemeyetin gösterece Kararın tefhimini müteakıp 
kadın eı ve dostile cemiyetli Gelin doğurduktan sonra ği reaksionla doğrudan doğru. mahkfunlardan Kımıı "Allah z . ? 
olarak hamama giderler. Erte- "abacı" olur. Çocukları dahi ya alakadardır. Heyeti hakime ömürler versin" diye mırıldan- enyat az mı 
•i perşembe günü akıamı gelin kendisine abacı derler. Abacı, bu suretle ceza vermekle em 

1 mış, Kamil de hapishaneye sev MANiSA, 2 - Vilayetimizin 

1 kı d d dı "ablacığım" m muhaffefi olsa niyetı' ammeye kar•ı bir tedbir 1 kolunurken: "Keıke aıılsay. bu aeneki hububat zeriyab ikbaat 
a ayı, zm evin en ama n e • ıl H • · d vekô.letine bildirilmiftir. Hububat 
'l>İne kadar yürüyerek gelir. Bu gerektir, ittihaz etmİf olacak, cemiyeti [ un. apıste yatma1'un aha zeriyab geçen seneye nispeten 

.J.-!!!lı:wıl&...vıWJud&..Jıiiır.iilU~·~· ttjüki!J" ~-:..!.. __________ _;V!'...:_. _!N~·:_J.f!e~n~·:rl~e~r~d~cm::_k~o~ru~y~ac~a~k~v~e~a~m~m~e~ı~i~y~id=ir~"_:d:e:m:İ~&:ti~r:_ ______ _.!yiizde on noban ııörülmektedir. 

uMaden filizlerini icara ve idro 
lıaıbonu tahvil tertibatı,, hakkında 
Sinııi Umum Müdürlüiünden is
tihsal edilmiı olan 21 Nisan 1928 
tarih ve 735 numualı ihtira berati 
bu kere ferağ ve yahut İcara veri
leceğinden mezk:Ur ihtirayı satın 

almak ve yahut iaticar etmek arzu
sunda bulunan :ı:evatın htanbul 
Bahçekapı Taş Han No. 43 • 48 
de nıukim vekili H. W. ISTOK E
fendiye müracaatlan. 

Ticaret kanunu ve nizamname& 
Dahili alılrarıunca itbu ikinc:i içli
mada t-ıil edilen hiaae miktan 
ne olUNa olıun, icra edilecek mü· 
zaı.-t muteber olacaktır. 

Meclisi idare 

lırklareli vilayeti ~aiıni encnınenin~en: 
(3428) lira bedeli ke§ifli Kırklareli memleket hasta· 

nesi pazarlık tamir münakasası 6 Nisan 932 çarıamba 
gÜnÜ saat onbeıte ihale edilmek üzere temdit edilmit· 
tir. Taliplerin keşif ve p.rtnamesini görmek ve müna· 
kaa'aya ittirak etmek üzere Kırklareli daimi encümeni
ne muracaatları ilan olunur. (1173) 

Gedikpaşada Jandarma 
sahnalma komisyonundan: 

50000 metre yazlık elbiselik haki kumatm kapah zarfla mil• 
nakaaaıı 19 Niıan 932 ıalı günü on birde yapdacağı ilin eclilmit· 
le de mezlrur gün bayrama müıadif bulunduğundan münakasasr 
21 NilllD 932 pel'fembe günü aat ona Wik olunmuıtur. Taliple. 
riıı ona göre meddir günde muayyen aa•te lcular tamin•l Ye tek
lifnamelerile komiavonumuza müracaatları. (1202) 
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Bu sene haşerattan ve bilhassa tahta kurularından 

kurtulmak için şimdiden bütün haşeratın yuvalarını FA 
·-~ -

1932 

• 1 
ila~larınızı ~:~~:~~~:. lali~ Necatt 

d- alınız. Reçeteleriniz 1 Qı'Pı'B~f 
taze iUiçlarla ciddi bir ft0 ~ 

iatikametle yapılır 

aoğak alma, lunkbk, baı ve diı 
ağnlannda pek mlieaair olan bu 
yerli muatahzarı tercih ediniz. Paranız Burada Kalsın Deposu: 

Salih Necati 
1 3ayram münasebetile 

Ay vade ile 
Elbisenizi 
Ayakkabınızı 
Tuhafiyenizi 

Herkes merakla soruyor: 
• • 

'' IPEKIŞ ne vakit çıkacak?,) 
... Ve sabırsızlanıyor! 

iPEK.İŞİN nefia mamulabndan bazı parçalar iş Bankaaı 
methalindeki vitrinde teıhir edilmektedir. 

Herkesin hakkı vardır! 
Çünkü herkes ve bilhassa iş Bankası methalindeki vitrini 
görenler !PEKiŞ mamiilatının dünyanın en iyi kumaş
ları ile ayni ayarda ve hatta daha mükemmel olduğuna 

emniyet hasıl etmişlerdir 

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

mağazaları 
Açılmasına karar verilmiştir. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4 Kalem boya malzemesi: Açık münakasa ile 5 Nisaın 932 
salı günü saat 11 de 

1500 kilo kösele: Açık münakasa ile 5 Nisan 932 salı gü
nü saat 14 te. 

Yukarıda cins ve m&<ladan yazılı boya malzemesi ile ikö
selenin hizalarında yazılı gün ve saatlerde münakasalan icra 
olunacağm<lan şartname61ni görmek isteyenlerin her gün ve 
vcrmeğe talip olanların münaıkasa gün ve saatinde muvakkat 
teminatlarile birlikte Kasını.paşada Deniz Levazınıı Satmalma 
komisyonuna müracaatları. (964) 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

lj()()() Ton Rekompoze kömürü 25 Nisan 932 Pazartesi günü 
saat 14 te kapalı zarf usulile. 

3160 Ton Lavamarin kömürü 25 Nisan 932 Pazartesi g~nü 
saat 15 te kapalı zarf usulile. 

5210 Ton Rekompoze kömürü 25 Nisan 932 Pazartesi günü 
saat 16 da kapalı zarf usulile. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarları ya
zılı kömürün hizalannda yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf uau
lile münakualan icra olunacağından §artnamesini görmek üzere 
her gün ve vımneğe talip olanların münakasa gün ve saatlerinde 
muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpıqa'da Deniz Levazım 
Satmalma komisyonuna müracaatları. (1275) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

17,000 ili 20,000 çift sarı kunduranın kapalı zarfla münaka
ıaaı 19 Niean 932 sah günü saat on beşte yapılacağı ilan edilmiş
•• de mezkur gün bayrama müsadif bulunduğundan münakasası 
21 Nian 932 Pertemİ>e günü saat on dörde talik olunmuştur. Ta
liplerin ona göre mezkur günde muayyen saate kadar teminat ve 
teklifnamelerile k-Usyonumuza müracaatları. ( 1201) 

Şirketimiz memurlarından tahsil

dar Kostantin Argiropolo Efendi ile 

keza ıirketimizin muamelei ruıumi~ 

ye ve tahsilatını ifa eden Mehmet 

Bürhanettin Efendilerin vazifelerine 

nihayet verilerek 1 Nisan 932 tari

hinden itibaren tirketimizden kat'ı 

alaka eylemiş ol:luklarını muhterem 

mü~terilerimizin nazan dikkatlerine 

vaz'f"ylPriz. 

· Galata' da Cin ili Rıht ;m Hanında 

Steaua Rornana Petrol Sanc:yi 
Anonim Şirketi Müdiriyeti. 

Dr. Albert Şaul 
Dahili hastalıklar mütrhassısı, Ba· 

lat, Rifat Ef. sokak No. 9 Pazardan 
maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. 

htanbul Ticaret Müdürlüğün
den: 

Umum celep esnafı cemi,retinin 
6 - 4 • 932 çartaınba günü saat 13 
ten on altıya kadar Sütlücede mez
baha pay mahallindeki cemiyet mer 
kezinde idare heyeti intihabı yapı
lacağı alakadarana ilin olunur. 

lstanbul betinci icra memurlu
ğundan: Mahcuz ve füruhtu mu
karrer kundura ve saire 7 - 4 - 932 
tarihine müsadif perşembe günü 
Galatada Topçulaı· caddesinde 130 1 
No. lı dükkanda saat on ikiden iti
baren satılacağı ilan olunur. 

rMAMA 
1 Dr. Halıkı Şinasi ' 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır .' . 

Mübayaat zamanı 
HulOI etti 

B EY O G L U'nda 

VE 

Müessesatı 

alların 
TenezzUIUnU 
İhbar edeıı ilk mağazalardır. 

Ahval ve ilcaat, yakında malların 
Terefuu zannını vermektedir. 

O halde, şimdiden 

Mü bay 
EDiNiZ 

Mallarımız eskisi gibi mükemmel 
ve iyi cinsten olmasına raömen 
FİA TLARIMIZ DAİMA AYNIDIR 

,.. Ticarethane .... 
Ve Müessesatı Resmiyenin 

nazarı dikkatine 
Hilaliahmer C. Merkezi Umumisinden: 

Bu sene Kurban bayramında dört gün netrolunmayacak 
türkçe gazetelerin :rerine Hillliahmer gazetesi mükem
mel ve renkli olarak zengin münderecatla intişar edecek
tir. ilin vermek suretile Hililiahmer Cemiyetine mua
venet arzusunda bulunan tüccaran ile müessesatın Babı. 
ili - Ankara caddesinde Sühulet kütüphanesi ittisalinde 
"lstımbul llinat Odası" na müracaatlan. Beşinci ve al· 
tıncı sahifede beher santimi 40, yedinci ve sekizinci sa-

hifede 30 kuruştur. Telefon 20085 

1 IST. Asliye mahkemesi 4 üncü 
hukuk dairesinden: 

Mehmet efendi vekili avukat Ali 
ş.,.,ket bey tarafından Hatice Naıi
de hanım ve Eaat Muhliı beyle E
rmköyünde Sahrayi ceditte Kayıt 
daiı cadde.inde 111 • 113 aumara
luda ıakin iken elyevm mahalli 
ikametleri meçhul bulunan Selim 
Cevat ve Mehmet Murat beyler a
leyhine ikame olunan taıhihi kayıt 

dava11nm cereyan eden 31 Mart 
932 tarihli tahkikat celsesinde ili
- vaki olan tebli&'ala rağmen mez 

lı:iir tarihte tahkikat hikiminin hu
aunında isbatı vücut etmeyen müd-
deaaleyhlerden Selim Cevat ve Meh 
met Mu1at Beyler hakkında &'ıyap 

kararı verilerek dermeyan olunan 
müruru zaman iddiasının halli zım
nında evrak nıahkemeye tevdi edil 
mİ§ ve mahkemece yevm muhake
me olarak 2 Mayıı 932 tarihine mü 
ıadif Pazartesi günü aaat 14 de ta
yin kılınmıt olduğundan keyfiyet 

1 

mnmaileyhler Selim Cevat ve Meh
met Murat Beyler tarafından bilin
mek ve tebliğ makamına kaim ol
mak üzere gazetelerle de ilan olu-
nur. 

SATILIK 

Birinci nevi ve iyi marka bir pi· 
yano kelepir olarak satılıktır. Bey
oilun'da Baker mağazaları muhasi
bi Fazlı Beye müracaat. 

Her nevi 
eşyanızı 

İstediğiniz mağa
zalardan alabi

lininiz. 

TESHİL AT 
Menteş Kasavi 

İstanbul Bahçekapı Orozdi
Bak karıısında Ce'.al Bey 

Han No. 33 
..... Tel. 23946 

lıtanbul Aıliye mahkemeoi 3 ün 
CÜ hukuk Daireoinden: 

Rafit efendinin Kuımp&f&da 

ki mektep arkasında 49 n~ 
Mu~vi haatabanesindemukim 
ceoi Bedriye hanım aleyhine ik 

eylediği bofaDJDa davaamm 3 
Mart 932 tarihli tahkikat celsesi 
de uaulen vaki tebliğe rağmen iı 
tı vücut etmediğinden gıyabm 

tahkikata devam olunarak ~ 
okunmalı n zevciyet veoika11 ib,... 
olunmak ve şahitlerin dinlenmesi 
karar verilmek ıuretile muamele ih!I 
olunarak tahkikat 28 Nisan 932 Ss~ 
lı aaat 10 na bırakılmı§trr. 

Muameli.tı mezkUreyc karşı t•1 
rihi ilandan itibaren on bet &'Ün zat.! 
fmda itiraz etmediği takdirde tab· 
kikata kabul edilmiyeceği ilin olu 
nur. 

E~irne Vilayeti Daimi Encnınenin~en: 
Edime Vilayet San'atlar mektebine muktazi aşağıda cins ve 

mikdan yazılı malzeme kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl· 
mıştır. 27-4-932 çal'§amba günü ihalesi yapılacağmdan taliplerİJI 
tafıilit almak üzere mektep müdürlüğüne ve münakasaya işti• 
rak etmek için de teklif mektuplanm ihale günü olan 27-4-932 
çaqamba günü saat 14 e kadar Vilayet daimi encümenine gön· 
dermeleri. 

ClNSl MlKADRI 
Marangoz takımı 12 Adel 

Kösele ta§ı bir metre kutrunda m'ıla dinamo 
Kabalık tezgahı maa dinamo 

ı " 
l " 

Pres tezgahı 
Tutkal sobası 
Büyük işkence 
Dişli rende 
Bileme yağ taşı 
Pıçak bileme makinesi 
Demir saç 14 lük 50 kilodan 20 demet 
Demir saç 4 lük 50 kilodan 8 demet 
Galvaniz saç 10 luk 54 kilodan 1~ demet 
Galvaniz saç 6 hk 54 kilodan 10 demet 
Galvaniz tel 1~ luk 50 kilodan 50 demet 
Cıvatalık demir 200 kilo 6 milim. 
Silme demiri 100 kilo 2 ıantim 
Taraklık çember 100 kilo 2,5 ADtim 
Onluk çinko 80 kilo 25 ade~ 
Tuz ruhu 10 kilo 
Kalay 10 kilo 
Üç sandık teneke 51X72 

1 " 
1 " 
8 " 

30 " 
20 " 

J 

Dr· HORHORUNI~ 
Cut ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi 

Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 

Bakır bir milim 20 kilo 
Mengene 2 adet 21 kilo 
Tenekeci mekineai 13 adeV 
Gönye köşebent 20x20 500 kilo 
Gönye kötd>ent 30x30 500 kilo 
T. Kötebent o/o 75 30x30 750 kilo 

T. Köşebent % ~ 50x25 250 kilo 
Muhtelif saç levha 4 demet 
Takını çeliği 20x25 300 kilo 
Demir desteresi 15 düzüne 
Muhtelif perçin çivisi 50 kilo 
Muhtelif makap 500 M/M-

Tepebaşı Royal oteli karşısındaki muayenehanesini ( Tak
sim Meydanı Ayazpaşa caddesindeki 20 No. Hastanesi) 

11e roakl~tmi•tir. H·.stalarmı orad& kabul ı-tme'<tedir. 
Telefon: 8- O. 3842 

Hudut ve Sahiller 
Sıhhat umum müdürlüğünden: 

Aleni münakasa suretile 20,000 kilo çubuk kükürt almacak
tır. Taliplerin olbaptaki ıqrtnamesini görmek üzere her gün Ga
latada Karamuıtafapaşa sokağındaki İstanbul limanı sahil ııb· 
biye merkezinde levazım memurl•ğuna ve münakasaya ittirak 
etmek üzere dahi 21 nisan 932 tarihine müsadif peqembe pnü 
saat 14 te mezkur merkezde müteşekkil mübayaat komiayonuna 
müracaatlan. (1189) 

Demir destere kolu 2 tane 
Vantilatör ayaklı seyyar demirci ocağı 1 tane 
Pens 4 tane 
Kaynak çeliği 30 kilo 
Lama demiri 5x30 - 3x20 
Boru bükme makinesi 
Destere Barantorw erkzeng G. M. K. H. 47 

1 

Demirci örsü 90 kiloluk 4 ,, 
1 M/Mden 20 M/M ye kadar 1/10 M/MFarkb IDllhtelif 5 
makap 
1 m/m çelik aaç 1 levha SOxSO 
2,5 m/m çelik saç 1 levha 50x50 
Muhtelif No. O. 3,5 zımpara kijıch 600 t 
Alman çekici 30 ,. 
Vit vort, dit taralı !I " 
Seller » » 5 " 

Pleyt 2 ,, 
T oma tezgahı l ,, 
Motörlü zımpara tezg&bı 1 ,, 
Motörlü zımpara tezgahı (büyük) 1 ,. 
Çelik deatere -Barantorw erkzeng G. M. K. H. 47 250 ,, 

G d k d J d Motöre merbut ufak vantilatör 1/2 beygir 1 
e i paşa a an arma Kaminato 1 :: 

k d Torna katarlan ile çelik uçlar 100 
satınalma Omİsyonun an; 506 No. H. K. markalı mikrometre 1 :: 

50 No. H. K. markalı trapez dit maıtan 1 ,, 
lki bin adet yerli mataranın kapalı zarfla müırakasası 19 Ni- 460 H. K. marka kıl cedveli 5 ,, 

san 932 salı günü saat onda yapılacağı ilin olunmuşsa da mez· Ayaklı ve taluimatlı mehengir 1 ,, 
kur gün bayrama müsadif bulunduğundan münakuası 20 Nisan Muhtelif cim kaplama 300 yaprak .muhtel 
932 çarşamba günü saat on altıya talik olunmuştur. renk • Kök2 m ı 

Taliplerin ona göre mezkUr günde muayyen saate kadar te-1 •-1!11!1-Bl!!!91_l9 _____ llllll!M~l~Lll'.L~/;'.Y~E~T~M~A~T~B~A~A~S 
minat ve teklifnamelerile komisvonumuza müruaatlan, (1244) 


