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Ümit ve enerjiyi 
Kırc:n rivayetler ır 

• Sermayelerini, zekalarını 

rıya 
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1 çalıtma sabasına dökenler; her 
ıeyden ziyade ümide, enerjiye 
ınalik olmalıdırlar. Ümit ve e. 
nerji muvaffakıyetin en büyük 
&milidir. Maatteessüf son gün 
lerde dönen bazı rivayetler; 
ıu muvaffakıyet imilini kıra

c k mahiyettedir. Bilhassa 

.•• ~· " 1 . .. .-ı:.'!' .. • ··.,. . 

, nayi sahasında çalıtanlan 
>ır nevi ümitsizlik kaplamıt· 
tır. Onları bu ümitsizliğe gö
türen seb< ' ' te tetviki sanayi 
kanununun değişeceği veya 
milli aanayii himaye eden en 
eaaslı maddelerinin ortadan 
kaldmlacağıdır. Meseleyi mü
taleadan evvel hemen ifade ede 
lim ki, buna benzer rivayet
lerin aslı yoktur. Başka bir 
münasebetle de anlattığımız 
gibi, bu rivayetin ortaya çık· 
maaına sebep, mevzuu bahis 
kanun maddelerinden bazıla· 
nnııı. yeniden tetkik ve tadil 
edilmesi lüzumuna dair ortaya 
atılan fikirdir. 

Şunu da ilive edelim ki, 
~~fviki sanayi kanununun de· 
!lıştirileceği ve yahut büsbütün 
~rtadan kaldırılacağı hakkın-

a Y•pılan rivayetlerin zaran; 
Yalnız sanayi sahasında çalı
fanların ümit ve enerjisini kır
~a~tan ibaret kalmıyor. Bu 
gıbı rivayetler- kanunlanmız· 
d . . ' a ıstıkrar olmadıg"ına mevcut 
e ' n esaslı kanunlarımızın da 
Ya~ esaslı tadilata uğraya
cagına dair dahilde ve hariçte 
Yanlış bir kanaat yaratıyor. 
li?.lhuki Türkiyede siyasi ve 
teJım iatikrarı gibi bir de ik
tıaadi İstikrar, kanuni istik
r~.r bulunduğunu da herkese 

ROMA, 5. A. A.- Harciye nazı· 
rı M. Grandi tarafından Meiı adası 
ile Türkiye ltalya karasularmın tah· 
didi haklonda büyük rqiat mecliıi
ne verilen raporda Ankara itilifl fev 
b)ide medhedilmekte ve bu itilif 
Türk • ltalyan mü-batına hu
ıule ııelen müttkabil emnyet ve iti
mat bİHİnİD yeni bir delili olarak 
tavıif ediyor. 

-----·~ .. ··----
Hükiimet ve meclisin bu 
tada icap eden dikkat ve 
sasiyeti göstermiyeceğine 
aıl ihtimal verilir? 

nok
has-
na-

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

WNDRA, 5 A. A. - Dulutb'
dan New Y ork Herald gazeteaine 
bildirildiğine göre Detroit tayyare 
aerviaine ııibnekte olan bir tayya
re bir kar fırtınaaına yakalanarak 
yere dütmüt ve parçalanmııbr. 
içindeki dört kiti ölmiiftür. 

lngiltere borçlannı 
tediye ediyor 

NEVYORK, 5 A.A. - lnııiltere 
hazinesi, ııeçen Af.uıtoı ayında 
Morgan banka11 tarafmdan açıl
mıt olan 200 milyon kredinin ba
kiyesini de tesviye etmi~tir. 

Deyli Herald triyon, Amerika 
hazinesinin 28 Ağustoa ayında va
desi hulul edecek olan krediyi tec 
dit etmiyeceğini iatihbaratına at
fen yazmaktadır. 

Hamillerle 
Müzal<ere 

Saracoğlu Şükrü Bey 
Pariste mali kom• 

lnhisarların 
Nakli .. 

Vekilin beyanab 

binezonlar da arayacak Memurların nakil ve 
~;«\Rls, s - Sabık Maliye tasfiyelerine başlanıyor 

r~ı Saraçoğlu Şükrü B. bura 
daki temaslarım bitirmek üze· 
redir. Birkaç güne kadar lazım 
gelen talimatı alarak, Parise 
hareket edecektir. 

Şükrü Beyin Pariıte kupon
lar meıelesile birlikte diğer ba
zı mali kombinezonlar hakkın· 
da müzakerede bulunacağı an
latılmaktadır. Bu müzakerele
rin İyi bir neticeye iktinnı ü
mit edilmektedir. 

Belediye 
Kazandı! • 

Muhiddin Bey davayı 
bizzat müdafaa etti 

Ali Rana Bey 

Gümrükler ve lnhiaarlar vekili 
Rana 8. aon vazıyet etrafında ye
ni beyanatta bulunmuıtur: 
"- Vekalette deruhte ettiğinı 

vazifeyi iki merhalede ifa ebnek
teyim. lı batına gelince evvela 
inhiaarlar ve ııümrüklerde fazla 
memurlarla dolu olan kadroların 
taafiyeıi lazım ııeliyordu. işe bu
radan baıladım. Bu it eaaoea bu 
vekalet teşkil edilmemit ve bu 

(Devamı Sinci sahifede) 
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Kahve 
İhtikarı\ 

-~-

Bu davanın rüyetine 
başlandı .. 

M. Hoover'in kongreye 
beyannamesi 

V AŞINGTON, 5 A.A. - M. Ho
over, Kongreye bir beyanname 
göndererek serian milli bir iktı
sat programı tanzim edilmeaini 
tl\vaive etmi.ıstir 

Sahip ve S..muharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 
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Hayret! Rıhtım şirketi 
komiserinin dönen 

dolaptan haberi yok! 
Halbuki Galata gümrüğü iki defa 
_ şirketten bu parayı istemiştir 

Rıhtım antrepolarında aeneler-
den beri devam t•:·· ı ı *' ... -.--- .. .. e ugı anaııan 
bu~ •~ıı~~al ve kaçakç.ıbğm 
mahiyetı gun ııeçtikçe daha çıp
lakhğil e meydana ç.ıkmaktadD' 
Rıhbm ıirketin.in 1, 2 ve 3 num~
ralı antrepolannda cereyan eden 
bu hadiaenin birinci aafhaaı tema 
mile malıimdur. Tahlubbn birin
ci aafhaıma ait neticede 55 kap 
"§yanın temamen meydandan yok 
olduğu ve iki aandığm da bom bot 
bul':"'du~ teabit edilmİftir. Bu eı· 
ya ıpekh, levanta ve kokain ııibi 
en kıymetli qyadlJ' ki mütehauia 
hey~tçe birine~ kıamm tutar loy
meti 251,886 lıra olarak teıbit e· 
dilmittir. Şirket bir ardiyeci 11fa
tile muhafazaoına mecbur olduğu 
bu eıyayı muhafaza ebnediğinden 
dolayı gümrük id.areai tarafından 
405,199 lira 27 kuruı ödemeğe 
mecbur tutulmaktadlJ'. Meselenin .. . ' 
uzennde tahkikat yapılmakta o· 
lan ikinci aafhaoı daha çok mü
hinı bulunmaktadır. 

l~tanbul Rıhtım ıirketi nezdin
dekı Hükıimet komiseri Nazmı B 
dünkü Son Poıta gazeteaindekl 
beyanatında böyle bir mesele ol
madığını ve şirketin kendisini 
böyle bir meıeleden haberdar et
mediğini aöylemekte idi. 

Bu beyanat ha kikaten fllyam 
hayrettir. Müdüriyeti umumiye
den aldığı emir uzerine Gı.lata 
gümriik müdürlüğü 7-6-931 tarih 
ve 19731/2388 numaralı tezkere 
ile ti~ketten .~u parayı iatemiş ve 
t.5 gunde muhlet vermişti. Şirke. 
tın bu 15 günde itirazı Üzerine 

Gümrük muhasebeai 1-9-931 tarm 
ve 21400 nuınarab tezkere ile tir· 
kete müracaat ve yeniden bir haf 
ta mühlet vermiftir. lıte ıirketia 
buna cevap vermemesi. üzerinedİI 
ki me•ele bugÜnkü aon aafbaama 
girmiştir. Bu hale nazaran, tirkel 
komiseri bütün bunlardan haber. 
dar eleği) demektir. 

Şirket müdürü Ankaraya 
gitti 

R1htım ~irketi müdürü M. Ca. 
nonge ile Paw-ia'ten tehrimize gel· 
mit olan tirketin murabbaı azaaı 
M. Vivier Ankara'ya gitmiflerdir. 

M. Canonge ve M. Vivior Rıb ... 
tım. tirketi antrepolarında Tilku 
b~lunan ıuiiıtimal hakkında Hü
kumet ile temaıta bulunacaklar• 
dır. 

Umumi müdür 
Mısıra 

Celal Bey dün 
hareket etti .. 

... 

• 

. . 
Ce/AI B. Galııta rıhtımından teşyi edilirkl!n ... 

it Bankuının memleket ha 
ri~eki ilk fUbesi olan lıken
denye ıubesinin kütat reamin
de hazır bulunacak olan heyet 
dün Seyriaefainin lakenderiye 
postaıını yapan Ege vapuru ile 
hareket etmitlerdir. Heyet ban 
ka umum müdürü Mahmut Ce 

lil, Recep Zühtü ve Osman za. 
de Hamdi Beylerden mürekkep 
tir. Aldığımız malumata naza
ran İt Bankasının lskenderiyt 
tubesinin hazırlıkları ikmal edil 
mittir. Bankanın bu haraketi 
M111rda büyük bir alaka n 
memnuniyet tevlit etmistir. 



ı 
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işsizlere iş, işçi 

istiyenlere 
işçi buluyoruz 1 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

İt arayanlarla İfçİ arayanlar a
rasında tavusuta başladığımız 

günden beri, gerek it arayanlar. 
dan gerekse iıçi anyaolardan pek 
çok mektnplıır almaktayız. Bu 
.nektuplar maksadı teıhil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ~o
ğaldığındıuı balıaed.ilen iısizliiin. 
itaizlerin ihtiyaç sahalarına dağıl
maaıda.mıclan ileri ıelditine ka-

Birçok 

hatti Yiliyetlerde -1ôneci, mo

törc:ü, tesviyeci, tornacı, iyi lıir 

dülcer, ma.ruıcoz, ilatı ziraiye 
tamircisi; elektrikçi fU Yey& bu 
ihtius itc;ileri ve ustaları yoktur. 

Onun için biz iısizlerle itçi is

teyenler arasında tHusutta bu

lunmalı: isteyonız. 

Gerek latanbula, gerek mem

leketin her kötesine ~ olan bu 

tavauutun dalıa müsmir ve fay-

dalı olma.sı:ıı 

çin 

iateyonaz. Onun i-

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse bize müracaat et 

mit ve adreslerini bırakrruı olar 

itıizleri kendilerine bildireceğiz. 

Bu suretle hem itsi:z kalan ve 
meme!eketin neresinde it bulabi 
leceiini bilmediği için bunalar. 

vatandatlanmıza hizmet etmiş 

hem ele memleketin her ta.rafı111 
bir çok ırüzide i'çilerin dağılaral. 
müfit hizmetler deruhte etmeleri 
ne yardnn etmiı olacağız. 
Husuıi müe .. esat salıipleri dı 

bu huaaıtalıi ihtiyaçlannı biz• 
bildirirlerse memnuniyetle kayd
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:ınız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, 1 stan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veye 

diğer hizmet talep eclenlerle ihti 
yaç sahipleri arasında da bu ta 

va11utu yapacağız. İt İsteyenleı 

müdürleri; diier tarnfta.n beledi- de, işçi ve memur arayanlar dı 

ye reisleri, fırka idıtre heyetleri mektupla.rını '"lstanbul, Milliyet 

reisleri; ticaret müdürleri ve ala
kadar idare imirleri bulunduldan 

yttlı.rdeki itsi ihtiyacını (tekil. 
mahiyet, evw, verilecelı: ücret 

ve iı IU'tları teabit edilerek) bi-

gazetesi it tavassut bürosu" na 
mma ıöndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatarı
daşa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 6 NiSAN 1934: 

Londra mülakatları 
etrafında bir tebliğ 

Turneler 
Propagandalar 

Hitlerin Berlindeki 
karargahı kapatıldı 

Fransız başvekili Parise döndü BERLIN, 5. A. A.- Eski impe

LONDRA, 5. A. A.- Hariciye ne
. zaretinde Dörtler Konferansrnın ilk 
içtimaırun nezaret binası dahilinde 

1 

ve Lond~a muahedenamesinin İmza 
edilmiş olduğu salonun arkasında 

1 ·kain bir salonda ve çar'8Jllba günü 
saat 14,30 da akdedileceği beyan o-

1 

lunmaktadır. 
M. Mac Donald, Sir John Siınon, 

M. Nevill Chamberlain ve M. Run
ciınan 1 nt?iltereyi temsil edecekler
dir. 

M. Flon-lin il~ mutahassıslar Fran 
sayi M. V 011 Bülov ve Alman mü~ 

1 

ta.haS111lan Almanya ve M. Grandi i
le 1 tal yan mutahhaısıslar 1 talyayi 

1 temsil edeceklerdir. M. Grandinin ya 
rın ,,-.u•a&alet etmesine intizar olun 
maktadır. 

M. Yon Bülov, çarşamba günü 
saat 18.38 de ııelecektr . 

1 
Konferansın hafta nihayetine ka

dar devam edeceği zannolunuyor. 
1 Saat 17,30 da M. Tardieu ile M. 

Flandin, M. Mac Donald'ın ikamet
g&hmı terketmitlerdir. Fransız na
zırları ora.ela sabahtan bet-i müzake
ratta bulunuyodardı. Mümaileyhi-
ma, hemen Fransız heyetinin bulun 
duiu otele ııitmitlerdir. 

ita/ya heyeti 

ROMA, 5. A. A. - Londra kon
' feransıoa. girecdı: ltalya heyetindeM 

Grandi' den başka aşağıdaki zevat ta 
vardır. M Michelis M. Benduc, Ha
riciye nezareti iktisadi müdürü M. 
Giançaelli, Korporasyonlar nezareti 
erkanından M. Boutit Rocco ve M 
Grandi'njn kalemi mahaus müdürü 

1 M. Chigi. 

Resmi bir tebliğ .. 
LONDRA, 5. A. A. - Dün ak-

1 tam neıredilcn resmi tebliğ Fransız 
, Street'de saat 10 dan 13'e ve 14,30 

ve lngiliz nazırlarının dün Dovning 
dan 19'a kadar içtima etmiş olduk
lanru l,ildirmektedir. 

1 Mezkur i~timada M Mac Donalı!, 
Tardieu, Fl~din, Sir John Simon, 
M Nevill Chamberlain ve Runciman 
hazır bulunmuılardır. 

ratorluk şatosu önünde ve kalabalık 
ların mukayesesi neticesinde konfe- bir halk kütlesi muvacehesinde Hit
rans mesaisinin kolaylaıtıracağı ka- terin muvasaletinde Goessela söz a
na.atini izhar eylerniılerdir. larak yeni intihap mücadelesinin kü 

Fransız ve BüyÜk Britanya büku- şat resmini icra etmittir. 
metleri ittihaz edilecek tedbirler hak Biraz sonra müzikalar Hitlerin 
kında m~mkü~ ~~t~ ıüraUe ha.re- ' muvasaletini ihbar etmittir. 
ket edebılecegını umıt eylemekte ve Otomobilin içinde ayakta bulunan 
işbu tedbirlerin alakada.r tarafların Hitler elile halka selam vermiı ve 
meşru menfaatlerine bürn:ıet etmek- teşekkür etmiştir. Hitler kürsiye çı
!e ~ra_ber Tuna. d~vletle~ı _ara~ında karak ,öyle bir hitabe İrat etmiştir. 
ıktısadı .muk~enetı temın imka~ Düşmanlarımız bizim propagan .. 
elde ettıre.ce~ıne ve Avrupamn h.ır da.mızın önüne geçemezler. Gazete
kısmında ıs~k!:"r ve . muvaz~!'enı~ ler dağıtmak ve risaleleri toplamalı: 
tekrar teenusune hadım ıeraıtı~. ~ hiçbir fayda vermez. lı olacağına va 
cut bulmasına meydan verecegı u- rır. Milli fırka pazar ııünü mücade
midinde müttefik bulunmaktadırlar. le edecek, 24 Nisanda mücadele e

M. Mac Donald'ın beyanatı 

LONDRA, 5. A. A.- Resmi teb
liğin intiıanndan sonra, M. Mac 
Donald ile M Tardieu ayrı ayrı mü 
kalemelerin ihtiva ettikleri oamimi 
a~ık ve §&Yanı istifade malıiyetini 
israrla kaydetmişlerdir. 

M. Mac Dooa.ld. atideki beyanat
ta bulunmuttur: 

~ Bu icrai bir konferans değildir. 
Ancak 4 devlet arasında mütekabil 
iptidai izahatı ihtiva eden bir anlat· 
madan iha...,ttir. Bu izahat olmasa 
idi, bu konferansın iki gün geri kal
ması mümkün idi. Biz vaziyeti bü
tün sarahatile anlayoruz ve Dörtler 
konferansı neticesinden bir itilaf is
tihsali için çalıımağa karar vermit 
bulunuyor. 

Maamafih, itilaf neticesinin, itti· 
rak eden bütün tarnflarm istifadele
rini ihtiva edeceğine de kaniiz. 

M. Tardieu Pariste 

PARIS, 5. A. A.- Londradan av 
det eden M. Tardieu, ihzari mesai
den memnun kalmış olduğunu beyan 
etmiştir. 

PARIS, 5. A. A. - Matbuat, 
Londra mülakatlarını pek müsai su
rette kartılamaktadır. 

Petit Pariıien diyor ki: Daha faz
la nikbin olmuş ve her iki tarafın ya 
ni İngilizlerle Fransızların herıeyİ 
ayni tekilde görmekte olduktan aöy 
lemek müşkül değildir. 

Fra.nıız!ar ile lnııilizler a.raaındaki 
münasebetler, 48 saatte çok samimi 
bir mahiyet iktisap etmittir. 

decek. 10 sene ıoora yine mücadele 
edecek, biraıır sonra mücadele ede
cek ve fakat rruvaffak olacaktır. 

10 Niea.nda h~keı vazifesini gör
ıün. kafidir. 

Galibiyet, temin edilmit demek
tir. Sesi ceıim meydanda çınçın Ö

tüyordu. 
HiUer, taraftarları tarafmdan mu

tat Hei! nidalarile alkı4lanmıt. mil
liyetperverlerin müzikası da bu esna. 
ela hücum kıtaatının marılarını t&
rennüm eylemiıtir. 

Hitler, tekrar otomobiline bin
miş şevk ve galeyan içinde bulunan 
balkın boraları a.rasmda uzaklaımıf
tır. 

M. Brüning'in intihabat 
turnesi 

BERLIN, 5. A. A.- Başvekil M. 
Brüning, bir kaç gün Bade'cla istira
hat ettikten sonra Mareşal Hinden
burg'un t<krar Reiıicümhurluğa in
tihabı lehindeki propaganda turnt 
sine batlamak üzre avdet etmittir. 

Bitlerin karargahı kapandı 

BERLIN, 5. A. A.- Polis müdü
rü, Hitler Frrkaıının merkez binası
nı kapa.tmıştır. 

-----··-~-

lrlandanın 
istediği 

-~· 
Mezbaha davası 
dün neticelendi 

Devlet Şurası Istanbul belediyesi· 
nin kararlarını tasdik etmiştir 

ANKARA, 5 (Telefon) -
lıtanbulda celep esnafından 
Cafer Efendi isminde bir zat, 
lstanbul mezbahasında a.lınan 
ücret ile firigorifide ve pay 
mahallinde istifa edilen resimle 
rin kanunsuzluğundan bahis ile 
belediye meclisinin bu ücretle· 
re taalluk eden kararlanmn ip 
talini ve ve fuzuli alınan para
ların iadesi hususunda Devlet 
Şurasına müracaat etmitti. Bu 
meseleye ait davanın ilk safha 
sı Devlet Şurasında cereyan et 
mitti. Bu gün öğleden sonra 
Devlet Şınası umumi he
yeti toplanarak davanın son saf 
hasını tekik ve kararını vermit 
tir. 

Bu karara göre fenni mezb• 
teaiı eden belediyelerin mezbalı 
ücreti alabileceklerini ve fenni 
me-.ıbahada alınan ücretler için 
kanuni bir mikyas olmadığın. 
dan bu cihetin mahalli beledi· 
ye meclislerile karar altına alı
nabileceği ve bir de firigorifik 
ve ahır gibi ilmi ve fenni tesise 
tın büyük masraflarla yapılmıı 
olduğuna göre bunlardan varİ· 
dat teminine matuf olmasa b._ 
le amortisman bedeli ve işlet 
me ve idame masrafını koruye 
cak kadar ücret alınması muhil< 
bulunduğu tesbit edilmiş vt 
müddeinin davası reddedilerel< 
latanbul belediyesinin kararları 
tasdik olunmuttur. 

Posta, telgraf ve telefon merkez
leri müdürleri için ev .. 

ANKARA, 5 (Telefonla) - 1 telgraf ve telefon müdürleri!~ 
Posta, Telgraf ve Telefon mer bu vaziyette bulunan başme
kezleri müdür ve başmemurları murlar ailelerile meccanen ika 
nlll idareye mahsus binalarda met edebileceklerdir. . 
icarsız ikametleri hakkında ka Bu suretle ır.eccanen ıkame
nun layihası bütçe encümenin- te mezun olanlar arzu etmedik 
de müzakere ve kabul edilerek leri takdirde bu hakkı kendile· 

rinden bir derece aşağıdaki m~ 
mura mes'uliyet deruhte et
mek tartile devre salahiyetli o 
lacaklardır. Bu hakkın istimal. 
müsait olması ve vazifeyi işki1 

etmemesile muteberdir. 

heyeti umumiyeye sevkolun
muştur. Liyihanlll aldığı son 
şekle göre bu gibi memurlan 

aileleri ile birlikte mezkur bina 
lar dahilinde meccanen ikamet 
edebileceklerdir. lcarsız telıiz 
telgraf vetelefon binalarında bu 
itlerle muvazzaf mühendis ve 
diğer memur ve müstahdemle

rin ailelerile mec~nen ikamet· 
leri de caizdir. Devletçe icar 
bedeli verilen binalarda iıe aa. • • 

iş ve işçi 
• 

istiyenler 
111 

j Müzakere batlıca Tuna devletle
rinin karımnda bulundukları mali 
ve iktisadi mütkülat etrafında cere
yan etmiıtir. 

Her iki memleket na.zırlan, tet
kik etmit olduklan meselelerin an
cak muhtelit ve beynelmilel umumi 
bir itilô.f ile halledilebileceği kanaati
ni izhar eylemiıler ve bu nıalaaUa 
çarşamba ııünü tekrar içtima edecek 
olan devletler arasında sıkı ve sami
mi bir ittiraki mesainin bilhassa lü
zumlu olduğunda ittifak etmişlerdir. 

Excelsior, konferans için gayri 
müsait ola.cak yeğane fa.raziyenin M. 
Grandi ile Von Bülov'un daha az i
tilafcuyane bir takııit tekliflerde bu
lunmaları ve Fransa. ile lngilterenin 
dütüncelerinden daha az alicanaba
ne düıüncelere kapılmalan olacağı
nı yazmaktadır. Echo de Paris di
yor ki: 

Arazi meselesinde 
yumuşuyor gibi •. 

cak vazifede kendisinden maa· 
da iki refiki - hat ve tevzi me
murları hariç - bulunan posta, 

Mesken itihaz olunan kıs
mın tenvir, teshin ve su masraf 
lan idarehanede ikamet ede~ 
memura aittir. Bu binalar dah• 
linde ailelerile ikamete mezun 
olan müdür ve batmemurlaroı 
bu binalarda itgaledebile<:ekleri 
kısımların azami haddi Heyeti 
Vekile kararile tayin olunacak· 
tı:r. 

işçi istlyenler 

Beykoz kundura 
ıe dabağfabrikası 

Beykoz kundura 
ve dabağ fabrika•ı 
mildiriyeti 25 saraç 
kalfa111 ve iıçi•i 
istiyor. 

Gazetemiz maal
memnuniye bu işe 
tava•aut edeceğin
"en Anadolu ve 
Rumelide mevcut 
ustaların gazete
mize muracaatları 

iş lstiyenler 
255 - Doktor Yusuf İıızed

din. 47 J'atındadır. Birinci ıınıf 

kulak, burun n boiu ha.ata· 

lıldan mutebauıadır. Almanca 
ve Fra-ya .ı., bir liaecle aıual 

lialik edecek d-.de ..ı..f. 

tır. lotanbul Y•J'a lqraJ'a hu· 

sual bir mii-aecle Ya&ife an• 

yıw. Milliyet İf tava11ut büro-

256 - İstanbul Sultan Ah
met kiımeaiz çocuk ,...rdunda 

lnönü Yatı mektep meııunu Ö· 

mer Nazmi, 20 y&ftlldadır. Me

nriyet an:r.or. Taıraya ıider. 

257 - Sili....rikapı Uzun Yu· 

ıuf nıaballesi Lalezar sokak No 

32 Ahmet ef. 27 yatmdadır. 

T eaviyeci ve makiniat yevmiye 

150 kurut iatiyor, tafraya 200 
kurut ile ıider. 

258 - Silivrikapı V anider

gah eokak No 29 Şaban Ali ef. 

27 yaşındadır, ateşçilik, tabak

çılık, yevmiye 150 kurut isti· 

yor. Taıraya 200 kurut yevmi
ye istiyor. 

259 - Üsküdar Bülbüldere 

Abdulveyaz sokak No 9 Hasan 

ef. 20 yaşındadır. Hademelik, 

kapıcılık bekçilik, iptidai tab
sıl &"Örmüı türkçe okur yazar 
20 lira maat istiyor, ta.ıraya gi
der. 

260 - Osküda.r Atik valide 

mahalleai Bağlar Başı caddesi 
No 6 Necmettin. 19 Yatındadır, 
orta tahsili, her ne iş olursa ya
par. Taıraya gider. 

261 - lstanbul Çemberlitaı 
Merkez lokantasında Mehmet 
ef. ye müracaat, sa.atçılık gra

mofon ve dik.iş makinelerine 
vakiftir. Orta mektep mezunu 
30 • 40 lira maaf iıtiyor. 

262 - Fatih Orta 

Hüseyin ef. kahvesinde Ali ef. 
19 yafındadır. Atetçilik ve de

m.irçılık bilir, 40 lira maaş isti
yor. TaıraJ'a gider • 

263 - Beyoğlu Sakızağaç 

25 No da Murat Abdurrahman 

el. 44 Y•tmdadır, tahsildarlık 

Yeznedarlık, muhaaebecılık, ki. 
tiplik, antrepo idarecilik yapa

bilir. Türkçe rumça mukemmel 
len ve fraıısızça almança 
bilir. Tafraya gider, 

264 - Şehzade batı Ferah 
ıinemaaı ka11111nda 9 - 11 No 
maballebici Emin uıta vaııtasi
le Ali ef. 30 yaımda.dır. Saraç
lık J'B.par terzilik kepakçi. Taş 
raya g-ider. 

265 - Ankara Poata kutusu 
No 1 70 de Dunnuf lise mezunu 

daktilo bilir, katiplik ve amele 
çaYUşluğu dahi yapar. 

266 - Çorlu 174 A 2 TB. 
karargahında J'azıcı M. Halil 

Aıı&b. Gümülcine 323, kundura 
makinaciıi. yevmiye 4 lira isti .. 
yor, Tqraya ııider. 

267 - Emer kazasırun kap• 
lıca mahalleainden 1318 li Ke
nan oğullarından Hüaeyin oğlu 
Musta.fa marangozdur. 
hangi bir vilayete gider. 

268 - Emer kazasmm kap

lıca mahalleainden 319 No lu 

Mehmet oğlu Muatafa maran
gozdur, herhangi bir vilayete 
gider. 

DUBLIN, 5. A. A.- ~ükUmetin 
lngiltereye verdiği cevapta diyor ki: 

1 lthu konferanaın ikinci bir celıe
ıinin akdi muhakkak olmak itibarile 
oa:zırla.r bir netice iatibsaline teıeb

)>üs etmemişler, fakat noktai nazar-

'' Avrupanın ıulh ve sükUne ka
vufturulmaktan ibaret ola.n Fransız 
tezinin son iki ııün zarfındaki tarz:ı 
müdafaasını ne kadar meth etııek 
azdır. 

" Serbest lrlanda hükiimetinin 
noktai na.zan karala sedakat yemini 
nin kanunu esasiden çıkanhnası Ia
zun geldiği, çünkü bunun yalnız lr
landayi alikaclar eden dahili bir me
sele mahiyetinde olduğu merkezin
dedir. 

" Eınlilt ve erazi verııiteri senelik 
talnitleri ha.hıma belince hu mesele 
bazı müzakerelere mevzu olabilir .M. 
de V alera bu itin tetkik ve müza
keresi için Londraya gitmeğe hazır 
bulunmaktadır.~ 

Kalecik - Irmak arasında tren 
yoldan çıktı.Lokomotif devrildı 

Nüfusça zayiat yoktur 

ÇANKIRI, 5. A. A.- Bugün lataobula hareket eden tren Kalecik 
lnnak arasında yoldan çıkmıı Ye yalnız lokomotif devrilmittir. NüfusC8 
zayiat yoktur. , 1 

j Yugoslav 
Buhranı 

1 filpin'in 
istiklali DUBLIN, 5. A. A.- İrlanda ka

binesi, lngiliz notaSIDa verilecek ce
vabın kati rojesini yarın tetkik ede
cektir. M de V alera kabinenin Kra
la ıedakat yeminini ilga etmek arzu 
su ndaki tesanüdünü teyiden beyan 
etmiştir. 

ANKARA, 5. A. A.- Kalecik-Irmak arasında vukua ııeJen tren kazas< 
bir heyeli.n neticesi battm bozulmaaınclan ileri !l'elmiştir. Hadise mahallin< 
derhal bir imdat treni ıönderilmit ve münal<ali.t akta.rma suretiyle temU. 
edilmistir. Hattın lasa bir zamanda açılması için çalı4ılmaktadır 

Yeni kabine teşkili 
uzun sürıneyecek 

Amerikalı !ar bırakırlar~ 
sa Japonlar alırmış 

Tahranda imza edilen mukave..
leler B. M. Meclisinde 

BELGRAT, 5. A. A. - M. Ma- VASHINGTO~: ~· A. A. - Me-
rinkoviç, sabık başvekil ceneral Jiv- busan meclisi Fılıpın adalarının 8 
kovitch hariç olmak üzre yeni kabi ı •ene 7.arfında i•tiklil keıbetmelerini 
neyi müstafi oazll'lardan mürekkep istihdaf eden kanun projesini taı4 

Mümaileybin bu dediği tabü doğ
rudur. Fakat kabine ilga prensibinde 
müttefik olmakla beraber tatbikatın 
eli\ derin noktai nazar ihtililla.rı var• 
dır. 

ANKARA, 5. A. A.- Ha.riciye vekili Dr Tevfik Rüttü Bey tarafmdaıı 
Ta.branda imza edilmit ola.n mukaveleler berayı tasdik B. M. Meclisint 
a.rzolunmuttur. 

olmak üzre tesis eylemittir. - · t' . . vıp eylem•§ ır. 
BELGRA T, 5. A. A.- Jıvkovıtch 

kabinesi bu sa.hah istifan•meaini Mezkur proje, bu müddet zarfın-
krala vermiı tir. ela yeni hükıimet kadrosunun tesia Mançuri 

Ve Nankin 

Suriye' de intihabat : Vataniler 
kahir bir ekseriyet kazandılar 

yeni kabinenin M.Marinkovitchın ve müstakil hükUmet ~unu esaıi
riyaseti altında teşekkülü takarrür sinin Cemahiri Mültahide reisicüm
etmiş bulunduğundan buhran pek ça huru tarafından tasdik edileceğine 
buk zail olacaktır. dair NıkAmı ihtiva etmektedir. 

Yeni hükuınet te Çinle 

BEYRUT, 5. A. A- Şam'cla mebus intihabatı vatanilerin kahir biı 
ekseriyet ka.zanma11 ıuretiyle neticelenmiftir. Netiee ilin edilince bütüı" 
Şam balkı ve mektepliler çarıı ve sokaklarda büyiilı: nümaritler J'•ımut· 
lardır. 

Yeni ka.bineye, orduya iltihak e
decek ve kuvvetle tahmin edildiğine 
nazaran ordu umum müfettiıliğine 
tayin edilecek olan ceoeral Jako
vitcb'dan mada e•ki kabinenin bü
tün erkanı dahil ola.caktır. 

Cemahiri Müttahide çiftçileri, Fi
lipin adaları mahsulatı üzerine bir 
ııümrük tarifesi tatbiki maksadile 
mezkiir adalann istiklal kesbetmesi
ni uzun zamandan beri arzu eyle
mektedider. 

. " 
sıyası 

Yeni mecliste mehuılann yüzde altnutı bükiımet partisine mensuptur 
Mütebakiıi vataoilerden mürekkeptir. Meclis nisan ortaaında toplan ..... 
şekli hükumeti ve kanunu esasiyi tespit edecektir. 

seferi 

münasebatı kesiyor 
TOKIO, 5. A. A. - Mukdencı

Rengo Ajansına bildirildiğine göre, 
Mançuri hükiimeti Nankin ile nya-

Manisa Bağcılar 
bankası 

! Graf Zepplinin 
1 

M. Stimson'un bir mektubu ıi müoa.sebab katetmeğe karar ver MANiSA, 4. _ 300.000 lira ser-

TOURS. 5 A.A. - Garbe dog· VASHINGTON, 5. A. A.- M. miBt~ka· .. kada bu h usta res mayeli olup 16 seneden beri baicıla-
ır ç gune r us rımıza yardımlarını eair&"emeyen bağ 

ru yoluna devam etmekte olan Stimson, neşretmit olduğu f&J'B.DI mi bir tebliğ netredilecektir. c.ılar bankasının 1931 senesine ait be 
Graf Zeppline Loire nehrini geç• dikkat bir mektupta., Cemabiri müt- Tahkik komisyonu sabatı 31 ma.rtta heyeti umumiyeye 
m.iş ve saat 11,45 te Blois Üzerin- tebidenin Filipin adalannın idaresin CENEVRE, 5. A. A.- Halihazır arzedildi. Bankanın 1931 senesine 
den uçmuı ve Angera iıtikametine den oarfınazar etmesi takdirinde, iç- da Haokeouda bulunmakta olan Ce ait kin 19,714 liradır. 
doğnı yoluna devam eylemiıtir. tiınai ve siyasi anar4i ile taz'if edil- miyeti Akvam tahkik komisyonu 9 Heyeti umumiye içtimamda çok 

1 Hava, iyileımiştir. miı olan iktisadi bir bercümerc'in Nisanda Pekine muva.selet edecek- enteresan müoa.ka.şal•r oldu. Feyzi 
i Graf Zeppline'in Nantes'den ge bu adala.rda ecnebi bir devletin ve tir. Lutfi, Faruk, Bekir, Muammer, Hu-

çerek Finiıtere burunu istikameti ağlebi ihtimal Çin veya Japonyanıo Bir şey çıkmadı lusi, Can, Kemal Beyler aöz alarak 
ni takip etmeai muhtemeldir. ŞANGHAY, 5. A. A.- Dün öf- i•ıimai canlandırdılar. timi, iktisa.·. 

hakimiyeti altına. girmesile nihayet k k nf b eti' ' d DIJON, 5 A.A. _ Dijon yakı· leden sonra gere o eranı ey di, içtimaı mevzulara tr;m,ıll e en mu 
bulacağına dair olan endişelerini iz- umumiyesinde ve gerek tali askeri --1·---1-- "ıdare beyetinın ceva.plan 

nında kain Longvie tayyare karar ........_... 
ili.hı, saat 19,5 te Zeppeline'in har etmektedir. komitesinin akdetmiş olduktan içti- samiin üzerinde iyi intiba bıraktı. 

ili · dalar baki malarcla hi•bir hi•bir itili.f elde edi- Banka mu"du"nı" Kenan B- banka g-eçmit olduğunu bildiriyor. Mektupta, F' pın a ıru - ' • -, 
miyetten itlik etmenin Cernabiri lenıemiıtir. na,nuoa. Layipzig sergisine ittirak ve 

Hava kapalı olmakta berdevam Mu"ttahı'deru"n u--•· .,_..._._ı..ı· nufuzu Japonya M ancuri'ye asker Hamhurıı piyasasını ziyareti dolayi-
dır. Yagm" ur keailmemi•tir. ....,. 'I""•~ d • okud O .. ' gönderiyor sile hazırla ıgı raporu u. zu-

z 1. ,. • · 'd d için ııayri kabili tamir bir dard>e o- · • • -'-'- d üb' eppe ıne ın seynru ı are e en TOKYO, 5. A . A.- lmperator, mün satıtı ve ati11 na&ıun a m un 
ve ona ehvali havaiye baklanda la.cağın beyan edilmektedir. sekizinci ve onuncu fırkalarm baki- malumatı ihtiva eden hu rapor bağ-
ma.lum- at veren istasyon, BourJ· o'- · deril · · ı .. · d ı·yı" hır" tesı'r bırak M. Stimson mektubuna nihayet ve yelerinin Mançunye ııön meaını er arımız uzenn e • 
deki telsiz telgraf istaayonudur. da.ki ed' · f kan ' t rirken ,öyle demektedir: ve Cora y ıncı ır m ıerı ı. 
Saat 10,15 te Zeppeline Awr.erre çekilmesine mezuniyet vermİftir. Beylet"İn tasnifi esnasında yeni i-
iizerinden uçmu,ıur. " Biz esasen Okyanus denizinin Marnafi Coradaki Liva., geniı bir dare heyeti azalıklanoa. küliıbbat za 

\ NANTCO, 5 A.A. - Zeppeli- büyük bir devletiyiz, kyanus iılerin- mikyaa üzerinde hareket eden gayrı de Riza, Hulusi Can. Kimil ve Av-
ne aaat 14.10 Nante üzerinden üç de daima ziyadeletmekte olan mene.- ın_untazam Ç.in kuvvetlerini tedip i- ru Beyler, murakıplığa Lutfi ve 
-..ı...__ ___ .ı,.._.. __ "-...,--...L..&:.:....:...---ı'-''------'ı....----'-;....M...,,....uı....ı..ıa..ıWıc---_..J. Muammer Beyler intihap olundu. 

M. St.mson Cenevreyt 
gidiyor 

V AŞINGTON, 5 A.A. - M 
Stimson'un yakında Cenevre'ye ic 
ra edeceği seyahat münasehetile 
salahiyettar mabafil Hariciye na· 
zınrun tahdidi teslihat konferans 
nm mesaisine reamen İştirak et~ 
memekle beraber günün meaele
leri hakkında büyÜk aiyaıi şahsi 
yellerle ııörüşeceğini beyan et 
mektec:lir. 

Bir yelkenli tehlikede 
NAPOPLI, 5 A.A. - 150 tot 

§&rap yÜklü ROMA yelkenli• 
Trenyen denizin de bir fırtınay• 
yakalanmıf ve istimdat etmiştir. 

Geminin kaptanı tayfaya bil 
filikaya binerek canlarını kurt&' 
malarıru söylemiş ve kendiai ıe· 
miyi terketmek istememi, tir. 

Tayfa uzun ve tehlikeli bir yol~ 
luktan aonre Castellamar civa,.... 
da karaya çıkmıtlardır. 

Birçok Yapurler yelkenliyi ~ 
kahraman kapta.nı aramaktadd' 
lar. 
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Çarşıda kahve almak kabil değil gibi bir şeyi 
Ekonomi 

Piyasada kahve kal
madı mı, neden 

işler tatil edildi? 
Limon fiatı da boyuna yükseliyor, 

işin hakikati nedir? 

T optancılaır ve bir kısım kahveciler 

dükkanlannı açık tutmuyorıar 

Kahve kıtlığı artık umumi bir 
hale geldi. 

Hangi mağazaya, hatta toptan· 
cıya müracaat etaeniz ayni ceva
bı alıyorsunuz. 

- Kahve yok ... 
En büyük, şehrin en tanmmıt 

kahve ticarethaneleri kapılarını 
kapattılar. Bakkallarda, kahveci
ler de kahve yok. Okkuı 200 ku· 
tuştan kahve bulabilmek bir mu· 
Vaffnkıyet oluyor. 

Bazı kıraathane ve kahvelerde 
bulamadıklarından dolayı kahve 
Pişirmeyorlar, bazıları da fiatleri 
iki, üç misline çıkarıyorlar. 

Bütün bunlara karşı bir tek se· 
hep gösteriliyor: Kontenjan. Hal 
huki dün yaptığımız tetkikata na· 
:ıaran Nisan kontenjanında kahve 
tah•isatı yalnız lstanbul için 30, 
OOo kilodur ve bu çıkarılmamış
tır. Alakadarlara nazaran böyle 
bir buhrana hiç te sebep yoktur. 

Limon fiatleri de yükselmekte 
devam etmektedir. Bir limonun 
on kuruşa satıldığı semtler çok· 
tur. 

Bugün piyasaya hakim olan li· 
"1.on tacirleri ba,ta Sakızlı Diya· 
ınandi Y anakaki ef. olmak üzere 
Yani Halkos, Nikoli Halkos J?i· 
:nitri Potini Dimitri Kulli, Perik· 
li Lontis, D~vudis Mondello, Surl· 
Yeli Hamit efendilerdir. 

Bize verilen maliimata ııöre li
tııon işlerinde ötedenberi takip e· 
dilen ve son zamanlarda ekseri· 
Yetle takip edilen sistem §Udur: 
Limon andıkları ekseriyetle 35 • 
45 kilo arasındadır. Fakat limon 
tacirleri ve komisyoncuları beyan 
namelerinde hemen daima güm .. 
riiğe bu miktardan ı 5 • 20 kilo 
eksiğini göaterirler. Bu kafi gelmi 
Yormuı gibi bir de alelekaer YÜ;Z 
de 20 çürük göstererek fire ver~r 
l~r ki hakikatte çürük miktarı hı~ 
bır aandıkta nihayet yiizde beşı 
teçmez. 

Ha.~ine zararına yapılan bu 
~a.reketten oonra da gene limon 
•htikara varan bir fiatle oatılır. 

Ticaret müdürlüğii meseleyi e• 
heınmiyetle tetkik •·tmektedir. 

manya ithalatın )"enid"n tenkiıi· 
ne karar verm'-ftir. 

Verilen kanra ııore dciviz azal
dığından dolayı Ni.ııaııdıı ithala· 
tın ancak yüzde 55 i iç" ' döviz ve
rilecektir. Şimdiye kadar bu mik
tar yüzde 65 idi. 

Mütebaki matlUbat için ithalat 
çılar kredi a~mak mecburiyetinde 
dirler. Bu hususta henüz istimal 
edilmemi§ kredilerden istifade e
deceklerdir. 

Londra esham borsası 
LONDRA, 5 A.A. - Bugün U

zak Şark eshamında bir miktar 
tenezzül kaydedilmittir.Yen ı;ı6 
ya dü,müt ve ı,9 y.j olarak tescil 
olunmu~tur. 

Şa">ghay tael'i ı,8 buçuk ola-
rak tescil edilmiştir. 

Cenubi Amerika dövizlerinde 
de biraz tenezzül ve hatti zaaf 
görülmüştür. 

Paris borsası 
P ARiS, 5 A.A. - Şimal men· 

sucat sanayiinde bilhassa pamuk 
sanayiinde hafif bir salah kayde 
dilmiştir. 

·············--··········-··········----·-
~ORSA ___ I 

5 Nisan 1932 
Akıam Fiatları 

fatikrazlar : Tahvilat 

hı. dahili n;.so ı Ek kırk ~.-
~ark d. ) olları J.5J ·rr m' .ıv 4.95 
l). l\fu,·ahhfde ~J.1/2 Tunc• fi, 

f.umr.Jı.Jcr 7,50 • Rıht nı 16,75 
ba)<li malı! u. ! \nıd•·lu 1 28,3() 
Ba~dat o,50 • lH 2?,50 
·r asktrıve tı.50 .,l\1u-ne~sil 22.55 

Esham 
Is Bankası ıo, t Tc:rkos 
,\nadolu JS,60 i ~lmeııto .1\r. 

Reji 4,0·· f nyoo dey-. 
şır. hayriyc IJ, Şark dey 
ı·rann·av 5ı '• · B.ı!ya 
t mumtsııorta 1 J,-25 _..,,ark n ceza 
Bomônti ~4, : Ttlf(oo 

Çek fiatları 

26,i'O 

9.ıs 

23,50 
2,50 
2,25 

3.-
1'5.25 

Vlllyette 

Orman 
Yanıyor! 

Şile hudutlan dahilin

deki kısım 

söndürülemedi ! 
Beykoz, Üsküdar, Ömerli Şile 

ve Kartal arasındaki vi.ıi sahada 
zuhur eden orman yangının Bey
koz, Üsküdar ve Kartal arasında· 
ki kıamı, alınan tedbirler netice
sinde söndürülebilmittir. Yangın, 
yalnız Şile hudutları dahilinde 
devam etınektedir. 

Beykoz, Oıküdar ve Kartal kay 
makamları yangın aahaıından ka~ 
za merkezlerine dönmütlerdir. 

Şimdiye kadar yanan saha ek
aeriyeti fundalık ve kıamen or· 
man olmak üzere 3000 dönümden 
fazladır. Yangına ait kat'i rapor 
verilmediğinden yangının neden 
çıktığı henüz anl11;tıl~amııtır .. 

Orman müfettışlerı mahallın· 
de tahkikat ile meıguldürler. Şile 
hudutları dahilinde devam eden 
yangının söndürülmesine ait .ted .. 
birlerle kaza kaymakamı bızzat 
meıgul olmaktadır. 

Yerinde bir temayül 

Polis altıncı şubesi belediye İt· 
lwile li.yikile meşgul olmuyordu. 

ihtikar yapan esnaf ile müca· 
dele etmek, belediye ahkamına 
mug'ayir hareketler için ceza gibi 
itlerle daha ziyade kaymakamlık 
lar ali.kadar oluyordu. Bu yüzden 
polis altıncı §Ubesi ile kaymakam 
tıklar araıında bazı anlaf&IDamaz 
lıklar vukua geliyordu. 

Bu mahzur ali.kadarlar tarafın 
dan nazarı dikkate alınarak bele
di zabıta itleri ile münhaaıran po· 
lis altıncı tubenin me.ıul olması 
düşünülmektedir. 

Kanun tebliğ edildi 

Devlet tarafından idare olu
nan inhisarlar memur ve müıtah 
demlerinden tasfiye dolayısile i§· 
terinden çıkanlacak olanlara ve
rilecek tazminat mikdanna dair 
olan kanun vilayete tebliğ edil
miştir. Bu kanuna nazaran hizmet 
müddeti iki seneye kadar olanla
ra aldıkları Ücretin bir aylığı 1 

hizmet müddeti iki seneden fazla 
olanlara ilk iki senesi İçin bir aylı 
ğı, ve müteakıp seneler için bir ay 
lığın dörtte biri tazminat olarak 
verilecektir. • 

Polis altıncı şube 
nıüdürlüğü 

Polis altıncı ıube müdürlü· 
ğüne vekaleten tayin edilen 
Faik Beyin asaleten tayini ta. 
karrür etmiştir. 

Yakalanan tütün 

kaçakçıları ihracat eşyamızın 
vaziyeti 

Paris 
Londra 
.N'Uvort 
;\otilanu 
RlUkscl 

12.0f• ı l'rag 
;ru4, - • \ iy1oa 
4:".~ ı $ i\t:ıdrlr 

2,;"3,5 
6.29 Tütün inhisarı İstanbul baş 
2.''0- müdiriyeti takibat şubesi me-
4.24 murları son bir hafta zarfında 
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Mahkemelerde 

Kaçakçılık davaları 

lhtısas mahkemelerinde dün de 
bazı yeni davalara bakıldı 

Dokuzuncu ihtisas mahke
mesinde dün muhtelif muhake. 
meler yapılmıştır. Bunlardan 
bilhassa §U ikisi ıayanı dikkat
tir: 

Fatihte Hüseyin kalfanın 
nezdinde misafireten mukim 
Hasan Efendinin Bartında ika
metgahında kaçak ıigara kağı
dı ve kopya defteri bulunmuf. 

de adı·esi teıbit edilemediği için hak 
kındaki tahkikatın muvakkaten tali 
tine, 225 kurut mahkeme masrafı
nın mahkum olan maznunlardan tah 
siline karar verilmittir. 

Karar temyiz edilecektir. Maz 
nunlar temyiz neticesinde nakıa 
karan almağa muvaffak olacakta 
nnı ümit etınektedirler. 

Bir ay ilan edilecek 

Bartın asliye ceza mahkemesin Darülbeılayi aktörlerinden Ertuğ 
de İcra edilen muhakemesi neti rul Muhsin Bey aleyhine Cümhuri
cesinde de 6 ay hapse, 1255 lira yet cazeteıi muharrirlerinden Ah
para cezasına mahkfım olmuş· met Hidayet Bey tarafından açılan 
tur. hakaret davasının rüyetine Sultan 

Mahküm bu hükmü temyiz Ahmet Sulh birinci ceza mahkeme-
sinde devam edilmittir. Mahkemeye 

etmiş, neticede temyiz mahke- suçlu Ertuğrul Muhsin Bey gelme
mesi hükmü bulunan kopya ki miş, vekili Sadi Rıza Bey de mahke 
~ıtlarından kaç tane sigara ka 

1 
me!e Er~u~rul ~~.h~in. B~yi~ ".eki.

grdr çıkacağı bulunan sigara letınden ıstifa ettıgını bıldırınışti. Ah 
kağıtlannı 'k k' • d d 1 met Hidayet Beyin vekili Methi Sait 

I n opya agı ın ~n Bey vekilin istifasına muttali olunca 
yapı mı~ -~l~p. olmadığ.ı t~sr~h maznunun sorguau yapıldığı cihetle 
edılmedıgı ıçın nakzedılmı~tır. duruşmada huzurunun şart olmadığı 
Dün dokuzuncu ihtisas mahke- nı söylemiş ve muhakemenin ıııya
mesinde bu davanın nakzan rÜ· bında devamını istemi~tir. 
yetine başlanmış buluna kop. , Hakim Kazım Bey maznunun sor 
nya kağıtlarında~ ne mikdar j' g.u•u y~pılmakla beraber ıruh~~<; 
si k• • d k hki sı vekılı huzurunda cereyan ettıgı cı 

.gara . agı. r çı acağmın ta : hetle böyle ani bir istifa karşısında 
ki .ke~fiyetı ehli vukufa 'havale gıyabında muhakeme yapılması kanu 
edılmış, muhakeme 10 niaana '. ni olamayacağını zikretmiş, ancak 
bırakılmıttır, · suçlunun halen Avrupada olduğu, fa 

Şeker davası bitti 

Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde rüyet edilmekte olan 
şeker ihtiki.n davası dün intaç edil
mit ve hakim Kazım Bey hükmünü 
tefhim eımi,ıir. 

kat Avrupadalıi adreıi mahkemece 
de malum bulunmadığı cihetle suçlu 
ya bir ay müddetle ilanen tebligat 
yapılmaıına karar vermit ve duru, .. 
mayı mayısın sekizinci pazar günü 
saat 11 e talik eylemiştir. 

Çolak Hayri'nin 

muhakemesi Bu hükme nazaran lstanbul ve 
Trakya şeker ~İrketleri muameli.tın
dan m~.s'ul murahhas aza Hayri Bey 
le Akosman zade Hüseyin izzet, Ar- Alemdar caddesindeki evinde bir 
nepulos, Dimitrl. Mütevelli, Agop iz gece alemi esnasında Şükrü çav~~u 
mitliyan Bey vej:fendilerin birer ay öldürmekle m~.nun çolak Hayrı .'le 
müddetle hapse onulmalanna, ayrı manav Sabrının muh~emelenne 
ca Hayri Beyden Jazla fiyatla satılan : dün ağır ceza mahkemeıınde devam 
şekerlerden miit<lıasail kiirın bet mis · edilmiştir 
li olan 42 bin lira para cezaımın tah Dünkü celeıede maktcld yapılan 
siline, fakat kanun mucibince on bin keşfe ait rapor okunmuf, müdafea 
liradan fazla ceza alcnamayacağın- vekilleri r~po.ra itiraz. edec.eklerini 
dan bu cezadan an<.alı on bin lirası- bildirerek ıstımhal etmıtlerdır. 
nın istifaıına, bakıyesinin affına, Muhakeme 26 niaana ka1mıştır. 
Akosman zade Hüseyin izzet Bey
den fazla fiyatla sattıjiı şekerden 
mütehauil icarın beı misli olan 480 
lira, Dimitri Mütevelli Efendidea 
ayni , .. kilde 25'.U lira 75 kuru,, A· 

Yeniden mahkum 

olan kaçakçılar 

gop lzmitliyan Efendiden 665 lira 30 Ejie vapurundan bundan bir müd 
kuruı, Arnepulos Efendiden 477 lira det evvel bir takım kumll!ları ka
para cezasının ahzine, Hacı Süley- çırırken y";"al~an. Mustafa ve Muı 
man zade Hayrettin, Samuelidiı Ve- : tafaya bu ıpelılılerı vermelı!e ~
ha, Şevket, Faik, Hayik, lamail,Hak: nun Ahmedin. !"u~atı:"°!elenne dun 
lıı, Manuel Sapurta, Y orgi Todori- j ııümrükte sekizın~ ~~sas mahke
dis Nimet Tevfik. Sabuncidiı Deli- ı mesinde devam edılnuıtır. 
ka,'.. zadeler, ve Hariko Bey' ve E- Muhakeme net~~eıinde mevkuf bu 
fendilerin cürümleri aabit olmadığın . lunan Mustafa dort aya ve Ahme~ 
dan beraetlerine, Mehmet Lütfi B. 1 9 aya mahkum olarak derhal tevkif 
gösterilen adreste bulunmadığı, yap; 1 edilmiştir. Her ikisi de aynca ~k
lar. tahkikat ve tetkikat ne~i •·ılnde i sen lira cezayi nakti vereceklerdır. 

Maarifte 

M. Malche'in 
Tetkikatı 

Dün talebe hayatı 
meşgul oldu 

ile 

Profesör M. Malche dün •a· 
hah darülfünuna gelerek yeni
den tetkikata baılamıtşır. M. 
Malche dün hukuk fakültesin
den bir kaç talebeyi dinlemiş 
ve talebe hayatı, maişeti, aile 
ve muhit vaziyetleri hakkında 
muhtelif sualler sormuştur. 
Profesör bu hususta bir çok 
not almıştır. Talebe tetkikatı· 
na muhtelif cephelerden daha 
bir müddet devam edecektir. 

Suriyeli bir müderris 

geldi 

Berut İıliın koleji muallim. 
!eri?den Abdullah Dorboa Bey 
ısmınde bir zat memleketimiz 
maarifi hakkında tetkikatta bu 
l~ak üzere şehrimize gel
mıştır. 

Hariçte iş alan müderris 

muavinleri 

Darülfünun müderris mua· 
vinlerinden bir kısmının hariç. 
te hususi müesseselerde de mu 
vazzaf oldukları anlaşılmıştır. 
Halbuki kanun mucibince mü
derris muavinleri hariçte hiç 
bir İz alamamaktadırlar. Bu gi 
bi müderris muavinlerine darül 
fünun emaneti tarafından tehli 
gat yapılarak bu iki vazifeden 
birini tercih etmeleri bildiril
miştir. -

- - -···· .. 
Güvertede 
1200 lira 

Kaçakçılık mı, değil 
mi, t~hkik ediliyor 

Dün Ege bapuru lskenderi
yeye hareket ederken güverte
de zabıta memurları tarafından 
muhtelif ecnebi paraları bulun 
muştur. Ekserisi dolar olan bu 
paraların kıy.meli 1200 Türk 
lirasıdır. Paranın sahibi buluna 
mamıştır. Bunun bir kaçakçılık 
olması ihtNtıaline binaen tahki. 
kat yapılmaktadır. 

M. Sorbier için ayin 

. Tenezzüh İçin tehrimize gel 
mıı olan İngiliz zenginlerinden ı 
Sir Persival David, British mü 
zenin müdürlerinden M. Kap-

: son ve M. Oscar Raphad dün 

Belediyede 

Şehir 
Meclisi 

Umumi meclis bugün 

de toplanıyor 
Umumi mecliı bugün içtima e

d~ektir. Fakat ~ütçe encümeni, 
butçe hakkmdakı tahkikatına he
nüz baıladığı için, bugün mecliste 
bütçe göriifülmiyecektir. Encü
men tetkikatını ancak on bet gün 
sonra bitireceği için, bütçe müza
keratına bu ayın yirmisinde başla 
nabilecektir. 

Polis ve zabıtai belediye 

maaşları müsavi olacak 

Daimi encümen, tevhitten son
ra belediyeden polise geçen zabı 
ta memurlarmın maaf farkı olan 
37,800 lira tahıiıatı yeni ıene büt 
çeainden kaldırılmıttır. Bu va:zi
yete göre hazirandan itibaren be
lediyeden geçen zabıta memurla• 
rı, polis memurları dereceıine ine 
cektir. Kesilecek mikdar kıdem 
ve vazifeye göre 20 • 25 • 30 lira· 
dır. Maaşları kesilecek memurla
rın adedi 256 kadardır. Vilayetle 
belediye tevhit edildikten sonra 
bir kısım memurların böyle fazla 
maaş alması gayrikanuni görüle .. 
rek maaı farkı tahsisatı kaldırıl· 
mıtlır. Diğer taraftan fazla maaş 
alanların belediyede kazanılım 
bir hakkı mükteaepleri olduğu da 
ileri .sürülmektedir. Umumi meclis 
te bütçe müzakeralı esnasında 
bu noktanın münakaşayı mucip 
olacağı söyleniyor. 

lıtanbul sayfiyelerinin . . . 
ımarı ıçın 

Bir Alman İnşaat grupu bele· 
diyeye müracaat ederek lstanbu· 
lun civar sayfiye mahalleri için 
bir plan teklif etıniş ve buralarda 
asri inşaat vücude getireceğini 
bildirmİ§tir. Şirket, Münib tehri
nin civar aayfiye mahallelerini ... 
bu husu• için iyi bir model olac. 11 

ğını aöylemit ve bunlara ait kro~ '\ı 
!eri belediyeye vermittir. 

Belediye bu husuıta tetkikat 
yapmaktadır. 

Et pahalılaşacak 
Son günlerde Erzurum ve civa• 

nndan tehrimize koyun gelmeme 
fe batlaınııtır. Karabiğa ve Ban
dırmadan çok az hayvan celmek
tedir. Et fiatlerinin pahalılaıaca
fı tahmin edilmektedir. 

iki defa mezbaha 

resmi alınmıyor 
Trakya ticaret odalarının, la

tanbula gelen koyunlardan iki 
defa oktruva resmi alındığı hak
kındaki tikayetleri Üzerine bu hu 
susta tahkikat yaptık Böyle bir 
~eyin gayrivarit olduğu cevabını 
aldık. 

Kanalizasyondan 

çıkan mahzen 
İhracat efyamızın hariç piyasa 

:a.r~aki vaziyetini günü, gününe 
~akıp için yeni bir teşebbüs var· 
ır. 

Alman piyaoalarında ihraç et· 
ra.ınızın fiatlerinin günü gününe 
~t~nbul piyasasına bildirilebilme 
1 1mkanı aranmaktadır. Bilhassa 

liamburg piyasası fiatlerinin ls
ta.,bulda cünü gününe bilinebil
~<>•i biiyük faideler temin edecek 
lır. 

Cine' re 
SofY<L 

(l,18 f Bertin 

.~.:ı:.ı.s ı \'1r·o'a 
Jo,l:ı ı l'C"-Lt 

2.44,S t IHıkreş 

t>J..70 ı Hcl~rat 
J ,l. ,tıO : \lo tın J 

ôtl.50 şu kaça <çıları ya a ayarak 
mahkemeye vermişlerdir: 

Bundan iki gün evvel külli
yetli mikdarda bir tütün kaçı
rılacağı İnhisar takibat şubesi 
&mirligi tarafından haber alın
mış ve lazım gelen tedabir alı
naı·ak dört gün yapılan kontrol 
neticesinde, Hasekide şoför 
Mehmet Hıfzı Efendinin oto-

Tarihi evrakı satarak 
milyoner olmuş! 

1 
Müzeler idaresi, Çakmakçılar 

1 

akşamki trenle Viyanaya git-
miş erdir. yokuşunda kanalizaıyon ameliye-

Anıi""terd:ını • Nukut (satış) 

huru• t 
20 f. Fran ız ~4$ 1 şiho •• \,. 
1 isterlln 94 t 1 pezcta 

/~t ı nar\. 
1 dolar 21 1 ... 

t z ltı 

1\uru~ 

2S.-
lb.-

Pariste vefat etmiş olan Os- si esnasında meydana çıkan mah 
manlı Bankası umum müdürü :ı:enin. b~r krokiı~ni belediyeden 
M. Pierre de Sorbier de Poug- ıs~emı~tır. B~ledıye bu. k~okiyi he
sadoresse'in istirahau ruhu için ı bnuz yapıp gondeı:memıştır. Yalnız 
d.. b h F ef . . u sahada kanalızaıyon durdurul 

Tütün encümeni 
Ticaret odo.sı tiitün encümeni 

l'ntın hir içtİn'ln yf\(la~aktır. 

Alnıanyada ithalatın 
tahdidi 

20 hrec ı-ıo. - ı ı ptı~o 
20 !. Belçika l !ı,- :ııo le' 
2tı drahmi 4i, 2(, dinar 
2(1 ı. Jo;,·iı;rc H22, ı ~·erno\ t:Ç 

20 IC\'11 2.ı.- J AIUD 
20 florin fol~, .. ı .:'Y1ecidiyc 

50,-
28,-

22. 

24.- mobili ile dört balye derunun· 
:s, da 123 kilo yaprak tütün kaçır 

''"'-. _ mak isteyen kaçakçılardan İbra 
him, Agah, Hasan Efendiler 
gece saat bir raddelerinde yaka 
!anmışlardır. 

48,5 
2.32, 

tarihi Bulgaristana giden 
çuvallarının 

evrak 

~ sda ab. r":n~ız sh aretı klı. muıtur. Belediye krokiyi cöndc
sesın e ır ayını ru ani yapıl- rince müze tarafından tetkik edi
mıştır. Bu ayinde müteveffa- lecek ve kanalizasyon hattınm 
nın ailesi namına Osmanlı Ban n.ereden geçeceği tayin edilecek
ka11 müdürü umumi muavini tır. 
M. Reid ile banka erkanı , F ran 
sız sefareti müsteşarı M. Bar. 
bier, Fransız konsoosu M. de 
Saint • Joint ve müteveffanın 
dostları ve sefarethaneler er
kan ve mensubini hazır bulun
muştur. 

Fen kadrosunda 

tasarruf 
~(J kur (c\...) I'.!~. 1 nanknuc hihayesi ve geriye gelebilenler!.. 

Gelen nıal,·ımala nazaran 

Mühürlü telefon 
Meselesi! 

Al-

Matbuat 
Tenezzühü 

Beşiktaşta Leonun evi aran. 
m•ş, neticede üç kilo mikdarın. 
da yaprak ve kıyılmış tütün bu 
lunmuştur. 

Kasımpaşada Kahveci Ah
met Efendinin askere mahsus 

· katibi 

Okkası 3 kuruş ıo paraya sa· 
tılarak Bulgaristana gönderilen 
tarihi evrak ı 5 gün evvel geri gel 
mişti. Evrak hal~ güm~kt':n çık
mamıştır. Sebebı de muze ıdareıi 
ile gümrük idaresi arasında başla. 
yan kırtasiye muhaberatının he .. 
nüz bitmemiş olmasıdır. TeleJ l · ·· tikçe da- ı Matbuat Cemiyetı sigara sattığı haber alınmıc, ı.._ on mese esı gun geç . ,. . ..,. ~ 

'"' ayanı dikkat bir •afha arzedı- umumılıgınden: . dükkanı aranılarak 23 paket as 
Yor. Kurban bayramında cemı- kere mahsus sigara bulunmuş- Gümrükler idareıi evrakı bir 

· · f d t t" ed' türlü müzeye te;,lim etmeğe muva 
Şirket komı"serı' Fuat Bey dünkü yetımız tara ın an er ıp I· tur. be • · ak fakat etmemit, mesele nihayet 
Yanalında telefon makinelerinin lecek deniz gezintisine ıştır Haydarpa•a istasyonunda k" 1 ı· d ı '11 •· ' gümrükler v<; a e ın .. en soru mu' 

d uteharrik ka.dran~.?ynatma~ etmek arzusunda olan asli ve Sait Efendi köylüye mahsus si- tur. Vekalet ıse henuz cevap ver
/ konuşulabılecegını soylemekte ı- müzahir azanın cumadan baş- garayı lstanbula satmak üzere memiştir. Evrak bu cevaba intizar 
'· ka her gün 11 nisan pazar gü· getirirken görülmüş, 150 paket etmektedir. 
Dün bu hususta mütteki Ali Ya- nü akşamına kadar cemiyet le yakalanmştır. Diğer taraftan aldığımız ma-

v8er Beyin vekili Avukat Methi Sait merkezine müracaatla isimleri. p d"k · t d 1 . lumata nazaran, gelen evrak 53 
.•y kendisile konu~an bir muhar- ~n 1

1 
ıls asydonun a . zmtt çuvaldır. Ve çuvallar da dolu de· 

tırıınize demi~tir ki: ni kaydettirmeleri rica olunur. trenı yo cu arın an Basn Efen· _ildir. Halbuki evrak satılırken 68 
••• • · •• di 12 kilo kıyıl mı• tütünle ya. , gbalya ı'di. Şehrimizdeki tarih mu-

- Şirket komiseri Beyin ortaya y 
koymak istediği !ekli reddederiz. yal ovada Rom ahlardan kalanmıştır. tehassısları evrak mdeselke~ini Bul-
li 1 Küçükpazarda Y a•ar ahaliye garistan.da ve_ bur a ta. ıp ve tel 

Ç hır abonenin bu şekli tatbike kahra hamam k k • k'. d' t k kik etmı,lcrdır. lfııdelerıne naza-
te ezzül edeceğini zanetmeın. aça sıgara agı 1 sa ar en ran vazTyet çolt fecidir. Evrakın 
E a n şırket ilk aylar zarfında oto- Yalovada yapılan hafriyatta 18 defterle yakalanmıtşır. en kıymetlileri Bul"aristanda aa-

ik satın bozuk olduğunu iti- 1 tarihi bir binanın meydana çık- Sarıyerd Hamdi Efendi aha tılmış, bunlardan bir kıamını, Va-
r f t ktedir. tığı yazılmıştı. Bu tarihi mah· !iye köylüye mahsus sigara sa tikan, Bulgar ve Macar tarih en•· 

M:iddeıumumilikte 

Müdde:umur.:ıilik mühürlü 
1 lefon işine müteallik tahkika 
tı ik krar 

zenin Romalılara ait bir ha. tarken görülmü§ ve 100 paket-
1 

titüleri almııtır. 
marn olduğu tahmin edilmekte le yakalanmıştır. Bundan btr muddet evvel Bul-

. H 1 ·· d l" b" G 1 t k k 1 d H gariatana giden miıhend mekte-
dır. ava arın musaa .e ıd. 1ır zka . a ha a

1
. açak çı arın k~? ı·· a- bi müdcrrisleı-inden l!':alih Mnat 

manında hafriyat tevsı e ı ere yım a a ıye as ere ve oy uye B. evrakı bu» dan •atın a':ın Ya
tetkikata esaslı bir surette de ' mahsus sigara satarken göriil. ! hucli tiicrarb görl" şmü,W . Bu y,. 

bğını, bu yüzden milyon kazandı 
ğını bizzat ikrar etmiıtir. 

Evrak buradan Bulgariatana 
nakledilirken arabadan düşen bir 
kaç parça vesika bile bulanlar ta
rafından 300 • 500 lira mukabilin 
de aatılmıştır. 

O zamaıı.. bu evrakın bir kıamı 
da ehemmiyetsiz ve fazla kalaba
lık addil•• Ahırkapıdan denize dö 
külmüştür. 

Bu evrak meselesinin mea'ulü 
aranmak makıadile de bunları ıa 
tan komisyonda mümeyyiz bulu
nan bir memurun tahkikat evrakı 
Şurayı Devlete gönderilmiştir . 

Gidenler 

Çocuk bayramı 
Her sene olduğu gibi bu se

ne de yapılacak 23 Nisan çocuk 
bayramının diğer senelerden 
daha mükemmel olması için Hi 
mayeietfal cemiyeti faaliyete 
başlamıttır. 

On senelikler 
için hazırhk 

Eytam, Eramil ve mütekai. 
Zonguldakta 63 numaralı dinden olup ta yüz kuruşa ka

maden ocağında kahvecilik ya- dar maaıları bulunanların 
pan Mustafanın ikametgahın-

1

1 seneliklerinin ita edilece •· 
0

~ 
d 183 k 

. k •• d . gı cı 
a yapra .. s~gara agı ı ı- betle 932 senesı bütçesine ila-

le 400 gram tutun bulunmuş· ve edilmek üzere Defterdarlık 
tur. Mustafa mevkufen lstan. vasıtasile malm .. d .. rl .. kl · 
b J • ·ı · d"" u u u erme 
~ a getırı mış, un ~uhakeme bildirilmesini istemişti. Malmü 

sı yapılmış, f~~a netıcede Mus- dürlükleri de yekfın mikdarları. 
Lafanın kaçakuılık yaptığı sabit nı ihzar ederek yakında Maliy,. 
ol?1amış, beraatınc karar veril- vekaletine gönderecektir. Bun
m ş_ • rrevkufer. Zonguldaktan lardan 40 kuruşa kadnr man~ 
getırılen Must fo serbest hıra. alanların yekünları hesao edil· 

Tasarruf makaadile belediye he 
yeti fenniye kadroıunda 6 müben 
diı muavini hazirandan itibaren 
açığa çıkarılacaktır. 

Gazi köprüsü 

Daimi encümen Gazi köprüsü 
f&rtnamesi üzerinde mali tetkika .. 
tını bitirmek Üzeredir. Şartname 
ıs nİ•an~~ mat~uat vaaıtasile m'1 
hakkak ılan edıleeektir. 

----~·-----

Poliste ----
Sevgilisinin 
Burnunu kesti! 
. ';\eyoğlunda Abdülkerim iımindt 

bın doıtu Nazmiyeye kızmıı elin• 
geçirdiği bir jiletle kadının bu~nunu 
kesmiştir. 

Araya giren yaralandı 
Galatada Halit ve Selim isminde iki 
şahu arasında bir kavga çıkmıı,bun· 
lar biribirlerile boğuıurlarken araya 
giren Vasil iıminde biri bıçakla ya· 
ralanmı,tır. 

Zor para mı alacak? 
Beyoglu polis merkezi dahilinde, 

Firuz agada bir seyyt:ır satıcının o .. 
ni.ın c karak zorla parasını almak İS·· 
tiyer. B·tMıh v Rnf Pil znbıtaca der~ 
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MILLlYET ÇARŞAMBA 6 N1SAN 

1 
gitmileırdi. Kocasının çıplak 1 mak için.. 1 
bir kadın ensesine dikkatle Gidip ır..akası aldı ve deı-:n r 
l baktığını gördü. İçinden: 1 bir memnuniyetle fe alıarlığı · ı 

- Mutlaka bu kadın ola- yaptı. Fakat ilk tutam • ç yere 
cak, dedi. Kocam sırf onu gör diişü ce, Cav'dan H nım b ız 

RADYO _J 
l mek için beni de tiyatroya ge- gibi kesildi. Sonra ene azmi-
1 tirdi, ni bozmayarak kesm . e d vam 

İztırap kıskacı kalb.ni şöy- etti. Şimd· cıpl~k ve b mb 
le bir burktu. Maam fih san- yaz ensl'sİ e kend· si i daha 
ki hiç bir şey yokmuş gibi, ta- gençle~miş buluyordu. Her hal 
bii bir tavırla sordu: de kocas kendisini bö le görü 

urr · .idi Progr m 
iSTANBUI. (1200 m. 5 l<ilovat) 

18 .~.on, 9,30 Ce et J m , 
h Y t' 20 ') .-a, 21 Bedayii mü 
.sikiyc he)lctİ, ?·> cazbent 

1932 

• 
INEMA AR 

Bu akşam 
Baımuharrir ve Müdilr 24318 

Yazı ışleri MüdlirlU~ü 24319 
İdare ve Matbaa 24310 

j - Öyle dikkatle nereye ce beğenecekti. Pııdralandı, ko 
1 bakıyorsun? heyecr..n içide nndeta yeride 

ELCRAT (42 ,8 m.) - 19 Al
manca c! rs, Hl 30 konferans, 20 l<on 
ıer, 20,30 muht lif musiki, 22,05 sen 
fo ik konser, 22,45 Balalayka !ton· 
seri 

MELEK S 1 NEMASINDA E L H A M R A SiNEMASINDA 
J A N E T G A Y N O R WlLL Y FRlTSH Bu suali sorunca, kocası. kokulandı ve 1 ccasını tıyand:r. 

nın işi çaktıran in anlar g'bi mağa k r;n· vcrd' Y apaca" ı gü 
hafif tertip şaşıracağını, hatta zel ~ürprizi düşünerek sevinç 

Hariç için sararacağım zannetmişti. Ha. ve heyecan içinde adela yerin. 
ABONE UCRETLERl: 

BÜKREŞ (394,2 m.) - 19 kon 
fcrans, 15,40 şaı·k: 20,20 konferans 
20,40 musahabe, 21 piyano konseri, 
21,25 n~nJO. 

WERNER BAXTER'in temsili LlLlAN HARVEY 
S A A D E T G ö L G E S 1 CONRAD VE1DT Tür/tiye it;ia 

LK. 
3 aylıfi 
6 

4-
7 50 

L. K. • yır! Kocası ne §aşırdı, ne sarar de hoplayordu. 
8 - j dı .. Sük~etle ve hatta keyfi Yatağa eğildi ve yavaşça: BUDAPEŞTE (550.5 m.) - 18 

Kliıe musikisi, 19 konser, 20 konser, 
23 Cinaenc orkntrası. 

KONGRE DANS 
(Papa Longues-Jaınbes) E D 1 Y O R 

Kadın, erkek herkes tarafından beyenilecek (Le Congres s'amuıe - Der Konırre11 Tanzt) 
" 12 14 -

bir filmdir. filminde. 14 - 1 yerınde ınsanlann tebessümü - Şevki, Şevki.. Uy~.n, bir 
28 - ,

1
ı ile dedi ki: dakikacık uyan! dedi. 

----------- - Şu Yetilli genç kadına Mehmet Şevki Bey sarsıla- ROMA (20,05) 
~len evrak geri verilmez - İ bakıyorum. İkinci ıırada, dör- rak gözlerini açtı ve korku için 2C,45 opera. 

!dilddeti geçen nllıhalar 10 lt\ı. düncü koltukta oturan kadın.. de: 

Gramofon, 
Bu rn<!!l:ıur roman (Örümcek dede) naınile Türkçeye Bütün şarkıları, l:ıu Almanca kopyasına mükemmel 

tercüme edilmittir. tatbik ediliyor. 

G baa ., VARŞOVA (1411 m.J 19,35 gra İlaveten: Sesli varyeteler Paramou~t Halihazır Dünya Havadla'eri 
nıııur. a.ıete ve mat ya aı. Gördün değil mi?. Saçlarını - Ne vaı·, ne oldu, hasta mr mofon, 19,45 Radyo jurnal, 20 mu 
.şler için mlldiriyete müracaat iyice kesmiş, çıplak ensesi mey sın? dedi. siki tefrika ... 20,15 hafif musiki kon 
.dilir. Gazetemiz illnlarm mes'u- I dana çıkmış. Bak allah aşkı- Cav;dan Hanım bir kahkaha seri, 21.45 konser, 22,30 Fransızça 
·iyetini kabul etmer. na, küçük bir kıza benzemiyor salıverdi: l<onferans, 23 dans havalan. 

.,. ___________ _.,mu? Kısa saç, ne hoş şey .. ln. - Ne hastası canım .. Gözle 

BUGÜNKÜ HA VA sanı ne genç gösteriyor. rini iyice ac ta baksan ı: ... Beni 
VIY ANA (19,10) - Fransr~ça 

ders, 19,50 melodiler, 20,50 müsaha 
be, 21,20 komedi, 22,05 orkeotra kon 
seri. Y etilköy aıkeri rıuat merkezİQ· 

den verilen malılmata 2öre bu 
gün hava bulutlu devam edecek 
rüzgiır cenup iıtikametlerden c 
oecektir. 

5-4-32 tarihinde hava tazyiki 
760 milimetre en fazla aıcaklık 18 
"" az 10 aantigrat kaydedilmiştir 

Cavidan Hanım, sessiz ız· nasıl buluyorsun? 
tırabını damla damla tada ta- Mehmet Sevki Bey evvela 
da sustu ve sesini çıkarmadı. bir şey anlama an baktı, fakat ! __ Sinema - Tiyatro 
Bugün de hissine yeni bir kıs- az sonra an layaral< bir sayha 
kançlık zehiri akmıştı. r kopardı: . SÜREYYA TiYATROSU 

Sahnede dram sür'atle ge- ! - Allahım, dedı, sen çıldır- Ertuı:rnl Sadettin ve arkadaşlan 
çiyordu. Bedbaht bir çift, başı dın mı? Ne yaptık o güzelim 8 Niaan cuma ıı~~i:~~ 
endişeli aşıklar .. Iztırap çek - saçl~rı?.' . . akşamı 21,30 da ~ 
rek şevitiyorlar.. Hayatta böy · .. Soz~erını ılrnıal edemedi ve 1 ZUHAL 
le şeyler vardır. goz~erı yaşlandı. Bu sefer de BURCUNDA 

Hikaye sah~ede Cavıd~ !"lanım şaşırdı: Komedi 4 perde 
. C~vikdahn Hanım, '" - Nıçın? Begenmedin mi? Ya a · lb · 

pıyesın a ramanı olan k dına B . . · z n · nır-s U l"k .. t . d F k t , U g<.-ce tıyatrodakı kadının ref:k Ahmet açJ ZUn... ~" ı:ı gŞos ~~~or .u. a ak çıplak ensesi o kadar hosuna Nuri Bey 
Cavidan Hanım yedi sene e et . ev .1 beytin dcanı sı ı gitmemiş miydi? - · 

hyor ve pıyesın u ca ar u7un Mehmet Ş k. B 'd Aynca: Revü: Ye.kında: 
den beri evli idi. Kocaamı ilk oluşundan şikayet ediyordu. 1 hınçkırıyordu·.ev ı ey a eta l.adam o Kamelya 
evlendikleri gün kadar seviyor 1 iat-

~~ MAJİK 'te ~
SEVENLER 1 N 

GUNAHİ 
büyük a•k filmini muhakkak 

görünü;-: 

1 icaret işleri Umum 

Müdürlüğünden: 
30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanun 

hükümıerinc Öre tescil edilm • 1 o

lan Ecnebi Tütün şirketlerinden 

(Abton Tabako Kompani lncorpo
retit - Alston Tobacco Company 
lncorporated) şiı·keti bu kere mü
racaatla lstanbul şubesinin seddine 
karar verildiğini bildirmiş olmakla 
mezkur şube ile ali kası buluru.nla
rın şirkete ve icabında İstanbul mın 
takası Ticaret müdürliığüne müra~ ' 
caat eylemeleri ilin olunur. 

.ı.J, Fakat kocası Mehmet Şev Cam aıkılmakla beraber, gö- - Allahım, o güzel saçlara 
Bey, tanınmıt ressam biraz zü ~e çıpldk enCsed~dn birHtürlü 1 kıyılır mıydı? ~j.'ö~ ~~~~Y;ı;~!"!~.!~ Cenubi Anadolu Maden 
umuştu. Buna rağmen Ca- ayn ~:ııyor u. avı an anmı. Cavidan Hanım, kocasının Bu akşam: AFACAN. Türk Anonim Şirketinden: 

!"-----• Bugünden itibaren ,.. _____ 11 
ALKAZAR SİNEMASINDA 

THEODORA 
BIZANS'LI BiR F AHtŞENlN 

Cıliim maceralarını, kadim Bizanaı bütün ihtitamile canlandn-an 
muazzam tarihi filim. 

Bu şaheser 20,000 figiiran ve milyonlar ıarfile vücude gelmiş 
emaalsiz bir filimdir. 

THEOOORA Bizans tarihinin ıöhreti dünyayı tutanTAÇLI FAHiŞESi 
ve onun KiRLi AŞKLARI, ateıin iHTiRASLAR! ve SEFAHAT 

rezaletleri bütün uryanlığde bu filimde canlanmaktndır. 

Kaza ve 

Sirgortalarmızı Galatada Ünvon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

~.uan Hanım kocasını çok, pek ıse zıhnen kısa saçlı kadınlarla ı başını küçük avuçları İçine al- 11 nisan pazartesi 31 Mart 932 perşemb~ günü aaat 
çok ıeı.;yordu. Kalbinde he. uzu~ saçlı kadınlar arasında dı ve göğsüne bastı: Franaız Tiyatrosunda 15 le inikat etmek üzı- adi ıuret-. 
vesleri ve zaafları vardır. Böy mü ayese yapıyordu. Sarışın - Böyle daha gençleştim. O T E L L O le içtirnaa davet edilen ıirketimiz u-

UNVON 
le bir kalplt. başa çıkmak, is- kadınlan eır.merlerden daha gü Böyle daha hoşuna gideceğim.. - mum heyetine mensup hissedaran 
temediği z. an ondan aık ve zel ve cana yakın b~luy.ord~. , - Kabahat sende değil, ka- 14 Niaan Perşembe günü aaat 18 de . davete icabet etmemiş bulundukla. 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

ıuhabbet beklemek çok müş- Kocasının ° kadar barız bır dık bahat bende.. Tiyatroda böyle matine olarak rından, mezkur umum heyet atide-
tül bir ittir. kat ve zevkle baktığı genç ka- olacağını düşünmeden söyle- FRANSIZ TiYATROSUNDA ki ayni ruznameyi müzakere etmek 

Mehmet Şevki Bey kansı- dın Cavidan Hanıma ne kadar dim, methur viyolonist ÜZre ıirket eaas mukav lenarneıinin 
na karıı hemen hemen alaka- benziyordu yarabbi! Yukarıya Mehmet Şevki Bey hakika- Z 1RK1 NE AR N OL D 1 27 inci maddesine tevfikan, 30 Ni-
sızdı Vakı aksı·1·k ._, _ başını şöyle çevirmişti de, Ca- ten kalbinin en derin 'yerinden 

du K
• arısı nae ı'st 1s e ..... yor lı vidan Hanım yüzünü profilden müteessir olmu•tu Cavidan tarafından bir konser verilecektir. aan 932 cumartesi günü saat 15 te 

• er e onu yapı .. .. .. A . I h H T • Piyanoda: Madam ERlµ VOSCO Şirketin 4 cü Vakıf Hanındaki dai-
yordu. Fakat Cavidan Hanım g~r~uş~u. ynı tat 1 _çe re, ~y . anım da bunu anlayınca dedi resinde yine sureti adiyede akti içti-
mes• t d "'ld' K d. k d. nı duzgun burun, aynı açık goz kı: 

U egı ı. en ı en ıne 1 C .d H k• . .•. MANGAN Ez maa davet ve hazır bulunacak hiı-

1 Mayıs 932 tarihinde Ankarada açılacak Üçüncü Sanayi Ser 
gisinde teşhir edilmek üzre Ankaraya gönderilecek ve teşhn 
edildikten sonra geri gönderilecek eşya ile Ankaraya gelip done· 
cek mal sahiplerinin nakil ücretlerinden yüzde 50 tenzilat yapı· 
lacaktır. 

şöyle dütünüyordu: er.. avı a~ anım s~ 1 ay. - Ş_evkıcıgım, eğer saçlar sedaranın hi11e senedabnı yevmi 
_Acaba kocam benden naya baktıgını zannedıyordu. ayd~ bır santimetre uzana, 90 Tüı:k Anonim Şirketinden: mezkUrdan bir hafta evveline kadar 

__ .J __ sog"udu?. Koc .. ası naııl ol.muıtu da, . bu. santımetre için kaç ay lazım? 31 Mart 932 perşembe &"iinü saat 
ueueu beh d kk tirket merkezine tevdi eylemeleri i-

Evde daiına ayn 1 muşa ete ı at etmemııtı. 16 da inikat etmek üzre adi ıuret- ''n olunur. 
Tenzilat müddeti azimet için 15 Nisan 932 den 10 Mayıs 

932 tarihine, avdet için de 10 Mayıs 932 den 25 Mayıs 932 tarı. 
hine kadardır. '-akt • 1 ka aratt! so- l o.te alakaıızhgı" n bir misali da- T k · · da ec1·1 • k · "' 

I< a magaza arın a Se tren hT eşe kür le IÇllm&a Ve! 1 en flr tbınİz U• 

camekanlarına bakarak, kendi- a... mum heyetine mensup hi11edaran Ruznamei müzakerat: 
•İni süzüyordu. Madem ki bu kadın kendisi- Dayım, Orl'ÜP Tüccar Bankası davete icabet etmemiş bulunduk!a. 

müdürü Hasan Beyi en kısa bir 
Saçları yedi sene evvelki ne ben-ziyordu ve saçlanru kes- zamanda tedavi eden Pr. al'•· dr. rmdan, mezkur umum heyet atide-

gibi ipek misali ve sarııındı. tiği için kocasının gözüne daha Fahrettin Kerim Beye teıekkür ki ayni ruznameyi müzakere tmck 
Teni de tazeliğini muhafaza güzel görünüyordu.. Cavidan etmeği, gerek tahsnn ve gerek üzre tirket e1a1 mukavelenameainin 
ediyordu. Gözlerinin eıki can. Hanım da pekala saçlarını ke- da}'lm namın:ı. bir borç lıilirim. 51 inci maddesine tevfikan, 30 Ni-
lı ve cazip ıfığı ayni kudrette ıerek bu kadın gibi kocasının Milliyet muharrirlerinden san 932 cumarteıi 2ünü aaaı 16 da 
parlıyordu. gözüne daha güzel görünemez Refat Feyzi Şirketin 4 cü Vakıf Hanındaki dai-

0 halde neden? Neden ko. miydi? resinde yine ıureti adiyede akli içti-
cası kendisinden soğudu? Eve döndükleri zaman Cavi- Yeni ne,riyat maa davet ve hazır bulunacak hiı· 

Yavaş yavat içinde müthif dan H. aynanın karfısma geç- ıedaranm hisse senedabnı yevmi 
bir şüphe hasıl oldu: "Belki ti, uzun saçlarını çözdü. Daha Tavuk mezkurdan bir hafta evveline kadar 
başka birisini seviyor .• ,, birkaç sene evvelisi kocası bu tirket merkezine tevdi eylemeleri i-

Bu tüphe çok geçmeden uzun saçları ne kadar sevmiş. Tavuk mecmuasının 13 üncü ıa- lan olunur. 
bir kanaat haline girdi. ti. Yıaı intişar etmiıtir. Bu aayıaıyle ;. Ruznamei müzakerat: 

Artık ondan sonra da Cavi Şimdi 0 seneler ne kadar u- ki yaşına giren ''Tavuk" bütün kü- 1 - 1931 ıenesi muamelat ve he-
clan Hanımın rahatı kaçtı. Bil zak.. İnsanlar ve zevkler ne ça meı hayvanlanndan bahseder. Fen-

b ni tavukçuluk ve tavşancdığa me-
mek, o iti kat'i surette bilmek buk değişiyor. Kocası yatmış- rak edenler bu mecmuayı takip et-
GOU gece gündüz yiyen, harap 11 tı. O sakin sakin uyurken, Ca- melidirler. Birinci ıene kollekaiyonu 
eden bir akide olmuıtu, Koca- vidan Hanım acı hislerle kıvra ciltli olarak Ankara caddesi çikçi 
mı tarusut ediyor, en küçük nıp duruyordu. Çünkü içinde kütüphanesinde satılır. 

hareketlerini gmden kaçırmı- müthiı bir arzu hasıl olmuştu. 
Yor, bakılıarına dikkat ediyor Bu uzun saçları kesmek ve ti. 
Ye kafasının içine, düfündüğü yatrodaki kadına benzemek .• 
19ylere hulul etmek istiyordu. Sırf kocasınm hoşuna gitmek 

Bir gece birlikte tiyatroya ve yeniden muhabbetini kaazn-

Milliyet'in Edebi Romanı: 61 

GÖZYAŞLARI!. 
- Bu gece geleceğiz .• 
HaberiyC.i. ki, o tarafı ben. 

den sakladı. Kapıyı iyice öğ
rendikten sonra doğru Taksime 
çıktım, bir meyhanede dört 
beş duble içtim·, şiıeyi de dol
durttum, tekrar koJnağa gel
dim, şöyle köıenin batında O• 

turdum,mendili serdim gelip ge 
çen oldukça: 

- Verin fakire .• 
Verin babaya! .. 
On para verin!. 
Bet para verin!. 
Diye mırıldanıyordum. İfin 

tuhafı konaktan ihtiyar bir u
pk çıktı, arkasında da bir si
yahi uşak vardı. O da mendili
me bir çil kuruş attı. İçimden: . , 

1 • 

Etem iZZET 

- Adamcağız para veriyor •• 
iyilik ettim .. diyor!. 
Fakire yardım va:ı:ifesini ya 

pıyor.! 

Halbuki dilenci malına, ca
nına kasteden bir serseri! Ve •• 
kendi kendiıne bu tezattan u
tandım, acındım. Bana elini u
zatan, acıyan bir adamın elini 
kesmek için timdi dikizcilik e
diyordum, gece yarısı da gözcü 
lük edecektim. Fakat, yapıla· 
cak şey yoktu. 

Yatsıya kadar oturdum. Şi
şeyi bitirrniıtim. Mendilime de 
epeyce para birikmiş ti. 

- Dilencilik hiç te fena de. 
ğil. İnsan başı sıkılınca mendi
lini yayıp bir yere oturuverme-
li.. . 

-NBl!-

fçtihat 
İçtihat mecmuasının 342 in

ci numarası intitar etmiştir. 

durtsam mı?. 
Gidip gelinceye kadar kona 

ğa girip çıkan olur mu?. 
Sinemaya tiyatroya filan 

belki çıkarlar .• 
Ve .. korkuyordum: 

- Ben yokken bir şey olursa 
ne yaparım?. 

Bunlar sahiden adamı öldü
rüverirler!. 

İki yumruk bir tekmede be-
nim canım çıkıverir!. 

K . d 'd . 1 ım vur uya gı erım .... 
Ölümle yaşamak arasında 

benim için bir fark yoktu. Fa
kat, 

Ölüm .. 
Lafı insanı birden bire ya. 

dırgatıyor!. Yoksa benim sağlı 
ğım ne ki, ölümüm ne olacak? 

Y atsrdan sonra dolaşmağa 
başladım. Daha bu kadar sıkı 
bir i'e kendimi kaptmnamıt
tım. Küfür ediyordum: 

- Onlar çalacaklar. 
Onlar kazanacaklar!. 
Bana ne?. 
Serseri olduk ... diye esir ol 

aabatına ait idare Meclisi ve mura-
kıp r&POrlannın kıraati, 

2 - Bilanço ve kir ve :zarar he
saplarınnı tetkik ve idare Meclisinin 
ibraııt 

3 - 1 dare mecliıi aza11run yeni-
den İntihabı, 

4 - Murakıp intihap ve Ücretinir 
tayinile idare Meclisi azasının hak
kı huzurlarının tespiti. 

Artık iyice bunaldım. Gözümü 
kapıdan ayırmıyordum. Fakat, 
ne giren vardı, ne çıkan?. 

Bir aralık devriye düdük ça-
la çala geçti. Ödüm koptu. 

- Nereye?. 
Kimsin?. 
Burada iJİn ne?. 
Diyebilirlerdi! Yatsıdan son 

ra bir serserinin sokakta dolllf 
mau bir sual silsilesine pek 
haklı olarak yol açab1lirdi. İyi 
kine bir tey sordular, ne de ben 
ıüphe ettirecek bir ıey yap. 
tun. Öksüre öksüre yürüdüm 

t . 1 geç ım .• 
Her halde gece yarısı olmut 

tu. Kim bilir kaçıncı defadır 
ki kapının önünden geçiyor
dum. Sokağın başından bir ıs· 
hk sesi kulağıma geldi. Ben de 
hafif ve kısık bir ıslık öttür
düm. Yine bir ıslık cevap ver. 
di. llerledim. Yahya ile karşı
laştım. Sordu: 

- Ne var .. Giren çıkan? 
- l\"e gelen var .. Ne giden!. 
Dedim. Hem yürüdük, hem 

1 - 1931 senesi muamelat ve he. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olu
nur. 

aabalına ait idare Mecliti ve mura- (1357) 

kıp raporlarının kıraati, 

2 - Bilanço ve kar ve zarar he
aaplarmnı tetkik ve idare Meclisinin 
ibrası, 

3 - Murakıp intihap ve ücretinin 
tayinile idare Meclisi azasının hak
kı huzurlarının teıpiti. 

::J uncu ko•crdu 1 
il nlerı 

K.O. Nakliye taburunda mev 
cut hurda 67 kalem malzeme
nin aleni münakasa ile satıla
cağı ve 9-4-932 cumartesi gü
nü saat 16 da ihalesi komi.syo
numuzda yapılacaktır. Taliple 
rin hurdaları Nakliye taburun· 
da görmeleri ve münakasaya it 
tirak edeceklerin de şartname
sini alarak komisyona vakti 
muayyeninde müracaatları. 

(135) (1044) 

lık değil. 1 htiyarca bir erkekle 
haremağası çıktı. Onlar da ak
şam üstü döndüler. Başka ne er 
kek ne kadın hiç kimse giren çı 
kan olmadı. Yahya iyice beni 
yokladı: 

- Sarhoş filan olmadın de
ğil mi?. 

Dedi ve.. ilave etti: 
- İşin ayna tarafı yok dese 

ne •. 
Teminat verdim: 

-Yok. 
Bir kere daha söz almak is

tedi: 
- Fiyasko çıkarsa karıt· 

mam ha .• 
- Karışma .. 

Dedim. Kulakları beni din
liyordu amma, gözü konaktay
dı. Bu saniyelerde konağın en 
üst katında küçük bir odada kır 
mızı bir ampul yandı. Bu lam. 
ba yanar yanmaz Yahya: 

- Hah .. tamam!. 
Dedi, sevinçli bir sesle de

vam etti: 
- Doğru. Zehra parula veri 

vde ihti aı-dan ba kası 

Emniyet sandığı müdürlüğünden 
Leylinihar Hımımın 6947 ikraz numaralı borç aenedile i -

tikraz eylediği meblağ mukabilinde Sandığımız namına merhun 
bulunan Üsküdarda Muratreis mahallesinde Bağlarbaşı ı;okağ11> 
da eski 65 ve seneden yeni 87 ve mahallen yeni 89, 87 num ralı 

yüz altmış arşın arsa üzerinde ahşap üç katta yedi oda biri kü
çük olmak üzere üç sofa bir toprak avlı bir mutfak mahalli, b·r 
gusulhane ve 89 numaralısı seksen be~ arşın arsa üzerinde ahşap 
iki katta üç oda bir toprak avlı ve on arşın arsa Ü2erinde bir mut
fak ve on arşın arsa üzerinde bir ahır ve bin üç yüz otuz beş arşın 
bahçeyi ve bahçede üç kuyuyu havi iki kısımdan ibaret biı· hane· 
nin tamamı vadesi hitamında borcun iıdenmemesi hasebile mü· 
zayedeye çıkarılarak sekiz yüz yiıımi lira bedel mukabilinde müt 
terisi Kemal Bey namına kat'i ihalesi yapılmıt ise de mumaileyh 
teferruğdan imtina eylediğinden tekrar yirmi gün müddetle mü
zayedeye çıkanlarak 30 Nisan 932 tarihine miısadif cumar esi 
günü saat on beş buçukta kat'i ihalesinin yapılmaeı mukarreı 
bulunduğundan talip olanların mezkur gün ve saatta Sandık lda 
resine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Ve .. Zehranm gösterdiği ve bir hırsızlıktı. Beş on dakika 
fadan ve benim dikizciliğimden sonra Altın dif göründü. Onu 
memnun: böyle it başında görmemiş. 

- lkinizinki de doğru.. tim. Yalnız şöhretini işitiyor-
Dedi yürüdü: dum: 

- Altın dişe haber vereyim! - Yaman hırsızdır .. 
Ve .. adeta emretti: Elinden kuş uçmaz!. 

- Sen bir yere ayrılma!. Bir kere meram etmesin .. 
Ve .. tenbih etti: Açamadığı kilit yoktur!. 

- Kırmızı lamba sönerse Ne merdiven, ne duvar, ne 
hemen koş gel bana haber ver. demir, ne cam hiç bir şey tanı 
Şurada mezarhktayız. maz. Gündüzkü kılığını değiş· 

Ve .. hızla gitti. tirmişti. Tanımak için epeyce 
Canım burnuma geliyordu. zorluk çekilebilirdi. Dört kişi 

Tekrar tekrar isyan ediyor- idiler. Çipile: 
dum: - Sen burada kal .. 

- Haydi ne yapacaksanız Dedi. Ve .. ilave etti: 
bir saniye evvel yapın!. - İki kuvvetli öksürük! 

Artık ayaklarıma kara su in Ve .. bana da tenbih etti: 
di. - Sen konağın kapısı önü. 

Ortalığı yutsanız doymazsı- ne kıvrılıp yatacaksın! 
nız.. Ve .. devam etti: 

Sanki çalıp ta ne yapacaksı - Polis, bekçi filan gelirse 
nız?. 1 hiç aldırma. Sorarlarsa ses ver 

Yine üç gün sonra metelik- , me. Sızmış görün. Sıkışırsan, 
siz kalır, soyacak yer ararsı-: meyhane dönüşü buraya düş
nız !. . müş kalmıfıtn .. dersin!.. Nere

Ve .. hırsızlık hiç gÖ7ür:de ye götürüı·iecse gidersin .. Sar
clei!ildi. Halbuki, bu c dukça, ho~ lhklidir.i dden bırakma, 



Muhabir mektubu 

Geyvede icra işleri dü
zelmiş vaziyettedir 

Bu sene bir kısım mahsulün par~ 
etmemesi kazançları sarstı 

Geyve Gazi Pş. moktebi talrbesi ttrbiyei bedeniye dorsinde .•• 

GEYVE (Milliyet) - Geyve ka j borçlarını vermemek iıteyenlere kat' 
u11 mahıulit itibarile çok zengin bir iyyen meydan vermeyerek icra vazi
.Yerdir. Fakat rnabsulitm bu sene pa fesini ıureti mükemmelede tatbika 
ra etmemesi balkın ktıaadi vaziyeti- muvaffak olmaktadır. Elyevm meY• 
ni aarllllllflır. Her yerde olduğu gibi kii icrada 3000 dosya mevcuttur. 
buranın ela tütünleri satılama111Jflır· 
Burada güzel pamuk yetiıtiıildiği 
halde okkası 28 kuruta möıteri bu
lamamaktadır. Bu aene afyon bozul 
muı ve okalm 90 - 120 kuruf& düt
müıtür. Kozalar ıe 8 - 9 !raya aatıl
mıştır. Tarla fareleri çok ise de bu ıe 
ne karları nfula yağmaaından dola
yı kendi kendilerine telef olacakları 
muhakkaktır. Domuzları ahali vurup 
ıatmıılardır. Ağaçlarda tırtıl ve tar 
lalarda çekirge ve domuz yoktur.Bq 
lıca mabıuli.t !Unlardır: 

300,000 kilo tütün. 
250,000 kilo afyon 

95,000 kilo koza. 
46,000 kilo pamuk. 

Varidat 
Kazanın aenevi varidatından hü

kWrıet maliyesi 200,000 lira istifade 
etmektedir. Bu pararun 37,000 lirası 
merkeze gönderilmektedir. Bir aene 
de 150 tevkif müzekkere•İ kesilmiş 
iıe de hiç bir fert hapse girmemi' 
•e borçlarını ödemiılerdir. T absili.t 
pek yolunda cereyan etmekte~r. ı;ıu 
lUli muhasebenin senm 140 bin !ıra 
varidab vardır. 

Buraya Ali Galip Bey namında 
muktedir bir icra memuru gönderil
miıtir. Evvelce gayri muntazam bir 
halde bulunan daireyi tanzim ve def 
terlerle dosyaları hüsnü bale ifrai ey 
eıniı olduğundan icra muamelatı 

r
-oy yolunda cereyan eylemektedir. 
cra kanununun dolambaçlarmdan 
iıtifade eder<:k mallarını kaçırmak ve 

Doktorlar dava 
açb mı? 

Bazı gazeteler etıbba muha 
denet cemiyetinin pazar günkü 
İçtimamda Ankaraya bir heyet 
gönderilercğini ve bir gazete a ı 
leyhine de dava açıldığını yaz· 
nıışlardı, Bizim tahkikatımıZa 
göre, Ankaraya heyet gönderil 
nıeyeceği gibi mezkilr gazete 
aleyhine dava ikame edilıni! le 
değildir. Yalnız sıhhi müesıe
•at sahibi bazı doktorlar tara• 
fından diğer bir alqam gazetc
•i aleyhine dava açılmaıı muh
temeldir. Ticaret odası hususi 
hastahaneler, 11bhat yurtlan ve 
sanatoryomlar sahibi olan dok
torlardan Ticaret odasına kay. 
dedilmeleri talep edilmiı ve bu 
talep üzerine dotkorlar Etıbba 
odasına müracaat etmitlerdi. 
Evvelce de yazdığımız gibi E· 
tıbba oda11 da doktorlanır tüc
car addedilemiyecekleri ve bi
naenaleyh Ticaret odaırua kay 
diye vcremiyecekleri neticesine 

vanlmıftr. 

Honolulu hadisesi 

Geyveiilerin hizmetleri 
Vatarun iıtili günlerinde Geyve

liler de çok çalı.tmıılardır. Bunlar 
meyanında müdafaai hukuk · teıkili.· 
tında çalıımıt olanlardan Bekir Ef. 
ile Hafız Fuat, Sefer, Rıza ve Biir· 
han Efendiler Ankara cihetine gittik 
ten sonra saatçi Hacı Rifat, dava ve
kili merhum Haaan, Hafız Hamdi, 
Hulusi, Kudıi ve Ali Rıza Bey ya 
Efendiler 600 kitilik bir kuvvetle 
Geyve boğazını müdafaa etmiıler ve 
Arnavut K&zmı Beyin riyasetile Ada 
pazarında Y unanldarın tir enini çe
virerek Geyveye getirmiılerdir. 

Otomobiller 

Geyvede üç otomobil ve bir kam 
yon vardır. Bunlar kaaaba ile istaı
yon aralarında münakalB.tı idare ey
lemekte ve yann dahi Ankaraya ve 
her tarafa yolcu taşımaktadırlar. 

Türkçe ezan ve Kuran 
Kadir gec:eainden sonra Geyvede 

~ büyük camii ıerifte aabahi maka 
mmdan türkçe ezan ve hutbeden 
sonra da hicaz makamından türkçe 
olarak (Amme) suresi okuomuıtur. 
Aıkerlik ıube reiai mütekait yüzba
fl Münür Bey tarafından oluıııaıı bu 
türkçe ezanla Amme tu...,.i halk ta
rafından büyük bir alaka ile dinlen-
rniıtir. 

Ragıp KEMAL' 

lnhisarlarda 
Bulgar sigaraları 
Bulgariıtandan Türkiyeye 

ıon zamanlarda külliyetli mik· 
darda ıigara idhal edildiğini 
Sofyada çıkan La Bulgarie ga· 
zeteıinin neıriyatma atfen yaz 
ıruştık. Dün Tütün inhiearı u
mum müdür vekili. Hamit Bey 
bu mesele hakkında demiştir 
ki: 

- İnhisar idaresi timdiye 
kadar ne Bulgaristandan siga
ra idhal etmiş ve ne de idhaline 
müıaade etmittir. ldhal edildi. 
li .aöylenen sigaralar kaçak ola 
rak girmiı olsa gerektir. 

Kaçakçılık takibat 
amirinin telef onu yok 

Tütün inhisarı İstanbul baş 
müdiriyeti takibat tubeai imir 

Jiğiğnin telefonu elan. ~~~lı 
bulunmaktadnr. Dün bır ıt ıçın 
mezkllr tubeyi telefonla aradık, 
cevap alamayınca tahkik ettik. 
Telefonun bili açı!ınadığını öğ 
rendik. Bu tube ise kaçakçılı~ 
itlerine baktığı için inhisar takı 
bat memurları ve poliı merkez 
!erile ali kadardır. Halbuki tele 
fonun kapalı bulunması yüzün 
den işler teahhura uğramakta
dır. 

Diyarıbekirde b"r 
cinayet 

M1LL1YET 6 Nl!>AN 

Mühim Barut infilaki 1 -. 

K 
Kırldareli muhasebei bu&usiye 

ararlar müdürü A. Rifat Beyden şu mek- z 
tubu al.tık: E lnhisarların 

Nakli • 
T Gı (Ba!Jı Birinci sahifede) A •f • d " Muhterem l'a~etenizin 26 Mart ; 

daireler eski tarz rabıtalarını mu rı esın e 932 tarih ve 2200 numaralı nuıha-; 
hafaza ebnit olsaydi bile gene ya· sının ikinci oahifasında Kırklarelin-
pılacakb. [Başı 1 inci sahifede ] deki infilak eden ve bir kız çocuğu-

Hükümet eaaaen kadrolarda 932 büt · d .. zeneyi 

1 

n~n par~anm~ıile neticelenen ha-
büyük mikyasta bir taafiye yap- . • . çes_ın e muva dıaeye aıt e ıt d · · · · t d 60 ·1 n trıya a aıma ıımımın 
mağa karar vermiıti. Ben bıı iti ı ~~ ıçı!1 van atın 1 mı yon kanftmldığıru görüyorum. Kırklare
fevkalade bir itidal ile yapıyor, !ıra uzerınden teabiti kifi gel- !inde hancı Kadir Efendinin hanın
ve bu husuata mutlak aurette ada- ı mediğinden bu varidatın tezyi- da infilak eden barutla ve binnetice 
let ve hakkaniyetten uzaklaşma- di için b relere bi_r kız çocuğunun parçalanmaaile 
mağa çalıııyorum. I ba azı ça 1 k k Vazifemin ikinci kısmına, yani t vurmak zaruretı ha a 

8 
.am ~o ~ur. BArutbayii Sabri il 1 1 "l Beyın diikki.nınm araıtırma netice-

inhiaarların tevhidi mesele.ine ge 1 0 muttur. 186 mı - ıinde bulunan ve bana aidiyeti id-
lince, bu it ilerilemİ§ olmakla be- yonluk 931 bütçesinde ancak dea olunan yalnız maa dara (261) 
~a!>"r he'!üz bitmemit.~· Tevhit 16 ili 18 milyon tenzil edilerek dirhem barut için h3pıe mahküm e
ıkı noktaı nazardan luzumludur. yeni aene büt · · 168 "li 170 dilerek tevkif edilıni9tim. Bu hüküm 
Baz• servisleri daha müsmir bir ·ı ı· çesının '

1 yu"" kıek t · hk · mı yon ır d b " I emyız ma emesınce ruık-
~kle koymak için bir merkezde . . . a arasın a ag anma- d"l ~ b b se ı meıi üzerine Lüleburgaz ihti~ 
toplamak icap ediyordu, ayni za· sı g_ı ı ır mecburiyet miıvace· mah 

h d k 1 
1&• kemeunce de tahliye edilrniı 

manda bütçe dolayısile cezri bir esın e a ınmıştır. b 1 M ı b u unuyorum. ese e undan ibaret 
tasarruf yapmak ta icap ediyor- Azami tasarruf muhtelif tir. infilak eden barutla alikam 
du. borç taksiti • · t T bi ted yoktur efendim." 

lnhisarlarda teknik servialer b " l I ennın ecı ı gı 
gibi bazı servisler vardır ki bun- ır ~r e ancak böyle bir netice 
lar tevhit edilemez. Fakat bunla- temın olunabilmiştir. Bu vazı 
nn yanmdc tevhidi kabil olan ba- yet karşısında muayyen vergı 
zı serviıler vardır. Bu suretle bir kanunlarında tadilat icrası, ba. 
muhasebe ve bir vezne bütün İn· zılarında isf 1 ·ı ba 
hisarlara kafi gelebilir. MüfettİJ· z l d ısna arın 1 gaaı, 

lstanbul S<kizinci icra: Bir dey
nin İstifası İ~İn tahtı hacze alınan 
Beyoğlunda Elha.mra sineması civa
rında Oluvu hanında terzi Hıristo

nun nezdinde hulunan terzi masası 
ve muşamma ve soba ve 3aİ.re 11-4-
932 tarihinde saat 15 den 18 kadar 

ler de inhisarlar ve gümrüklerin 1
, a_rın a . da nisbetlerin tezyidi 

bütün şubeleri ile meıaul olabilir- gıbı tedbırlere tevessül zaruri 
)er. Maliye müfettitlerinin vasi o- görülmüttür. Verilecek olan bu 
lan faaliyet aahalarını bilirsiniz. nevi kararlarda tam bir isabetle satılacağından taliplerin mczkii.r gün 
Bu müfettitler intihaplanna YOrİ· hareket olunm h•k" bir ar· de ve mahallinde hazır bulunmala
len. e_hemmiyet aares~de vazl!e- zu halinded' ası a ım rı ilin olunur. 
lerını f&Y&nl takdır bır surette ifa • • ır. 
ebnektedirler. Gümrük ve inhisar Dıger taraftan henüz teyit 
müfettitleri ayni vu:ifeyl daha edilmeyen bir rivayete göre Usküdar ı inci sulh bukuk mah-
mahdu! bir ~hada ıı~rüyorlar; . masraf bütçesinde ehemmiyetli lnbi.aar ıdarelerının tevhidı bir mevki . ) ed 'h kemeainden: Uıküdarda Hamza Fa-
kadrolan baaitlettirecek ve mü- m hk el ı~ga • en. 1 tisas kih mahalleıinde Kaptanpaf& soka
him bir tasarruf temin edecektir. a em en teşkilatı ılga olu- ğında 65 No lu hanede ıakin iken 
Yeni teıkilltm haıırl tarihte n.zl· nacak ve bu mahkemelerde gö 
feve baılıyacaiı henüz malUın de- rülecek davalar mahakimi idi- 30-3-932 tarihinde vefat eden ve te
.. ·ıd· T • • • ed d ha ed · rekeıint: mahkememizce vazıyet edil 

bgı ırt. f an~ımı ıardcap eKn d a
1 

y e niyet olunacaktır. azı e erruat Y ır. a ro ar, Dev • bü , mit bulunan lbrabim efendi hali 
B . M. Meclisince taıvlp edildikten h aır tçelennde yevmiye hayatında emvali menkule ve gayri 
sonra kesbi kaıtiyyet edecektir. ve arcırah fasıllan da aıgari k 1 • 
Bütçe zarureti bizi kadroların hadde indirildiğinden müfettit- :.e\ ~ ."".ni bakmak ve beslemek tar 
tanzimini tacile mecbur etmiıtir. ler için mıntakalar tayin ed'l e ınncı kan11 Saadet Hannna bi
Bu kadrolar bize yeni mali aene- cek ve kendi! • . 

1 
e- . be ve temlik ve ferağ eyleınit oldu

ye tam bir cihaz Ye daha az mas- ·ı b" ~nne yevmıye nak ğu ve müteveffadan alacak ve borç 
rafa mal olan bir teıkilat ile cir- : eR ır tazmınat verilmeyechide . iddasmda bulunanlann bir mab ve 
mek bnki.nını bahtetmittir. • • • esmt matbaalann tev ı ıçı d b" l• Yeraset vesaire iddaıında bulunanla-

• " n e ır ayiha hazırlanma-
Hüsnu Bey temaşlanna ğa batlamı't F k da nnda üç mah zarfında senedat ve 

d d
. T ır. ır a grupun .k. k . 1 . evam e ıyor cereyan edecek olan müzakera vesaı ı anumye enle birlikte Uıkü-

ANKARA, 5 - Tütün inlılaan tm cumartesiden salıya kadar dar ikinci sulh hukuk mahkemesine 
umumi müdür vekili Hüanü Bey dev~m .~eceği ve bütçe encü- müracaat eylemeleri ve akıi taktirde 
gümrük ve inhisarlar vekaletile men~ butçeyi bayramdan sonra kanunu medeninin mevadı mabsuaa
temaslanna devam ediyor. Hüanü tetkıke b 1 I I " ahkamı tatbik olunacağı ilan olu-at ayacağı an aşı ıyor. 
Be~ inhisar idaresinde mücadele Esasen:. bütçe encümeni şimdi· nur. 
tahkikatından bazı memurlara ya den. mulhak bütçeler üzerinde ------------
pılan tevziat hakkında vekilete tetkikat yapmağa başlaınıtbr. lat.5 ci icra memurluğundan: Ma
izahat vermiftir. Bu tahkikat he· Tetkik edilen ilk önce E..-kaf dam Sofyanın mi faiz ve saire ile 
nüz ikmal edilmemİ§tir. Vekalet bütçesi olmuştur. bq yüz lira borçlu Baba0$ki Kuleli 
tahkikatını bir an evvel ikmalini * * * köyünde mukim Mehmet Asını efen 
neticenin bildirilmesini emretmİf<' ANKARA, S A.A. - C.H. Fırka· dinin mahcuz olup paraya çevrilme
tir. 11 Grupu umumi heyeti bugün öi· ıine karar verilen Topanede Ciban-

Hüanü Beyin lstanbula avdetin! leden ~ra mutat veçhile Afyon Kar h meb' Al" girde atik tavuk çıkmazı cedit tavuk 
müteakip bir kısım inhiaar me- a ıaar usu ı Beyin ri-yasetinde içtima ettı' G yokuıu atik 2 cedit 20 No. lu 126-50 
murlannm Ankaraya nakilleri ·· . . . · rup mali encumenının tanzım ettiği rapo- metro terbiinden ibaret mi bağçe bir 
mukarrerdir. Gelecek memurlar run eVYela peroembe gun" u" frrka ı· y bab ahf&p haneye 2337 ıra taktiri 
burada vekaletin tütün inhiaan divanmda tetkik edildikten ·-n-• ~ kıymet edilerek üçte iki hissesi açık 
merkez kalemini tetkil edecekler- ra cumarteaı günü saat 10 da fır-dir. ka grupu umumi heyetinde miıza arttrrmağa konulmuıtur 9-4-932 ta-

Falih Rıfkı Beyin en çok beğenilen eseri 

~EYTiNDAGI gazetemizde intişar eden 
tefrıkalara yapılan birçok ilavelerle bir misli 
daha büyünıüş ve aynca kitaba merhum 
~emal Paşa'nın papyekuşe üzerine basılmı~ 
hır fotoğrafı ile memleketi terkederken Falih 
~!fkı ~e~'e yazdığı bir mektubun kopyeıi 
ılave edılmıştir. 

Zeytindağı Muallim Ahmet Halit kitaphanesinde satılacaktır 

Fiatı 125 kuruştur. 

Cihan park gazinosu 
. . Kiraya veriliyor 

C_~hangır'de Boğaziçine fevkalade nezareti olan "C ln Park" 
~amı e ma~uf 3210 metre murabbaı gazino mahalli bır seneden 
uç •eneye adar kiraya verilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye 
konulmuş~ur. Talip olanlar tartnameyi almak için her gün Le
:V~zıma m':1racaatlan ve müzayedeye girmek için de beher senesi 
ıçm. 67,5 !ıradan teminat makbuz veya mektubunu teklif mektu 
~u_ıEle b~_raber 28-4-93_2 .Perşembe günü saat on beşe kadar Da~ 
ımı ncumene vermelıdırler. ( 1361 ) 

1 ~stanbut lieledıyesi ılanıar• 1 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına 

alınan Ze~ra. Hanıma ait Buik markalı 1389 No. lı otomobil Ni· 
sanın yedıncı pertem~ günü Taksimde Ayaapafa caddesinde 
37 No. lı Jozef Ef. nın Garajı önünde saat 11 de bilmüzayed 
satılacağı ilin olunur. ( 1364) 

. Beti~tat Belediyesinden: Beşiktatta Abbasağa mahallesinde
~ ı;n~truk mezarlık derununda mevcut otlara verilen fiat hadd" 
layıkınde görülemediğinden dolayı tekrar pazarlık suretile satı'. 
!~cağından t_aliplerin 21 / 4/ 932 PerfCDlbe günü ıaat ikide Be. 
şıkta, Beledıyesi Encümenine müracaatları ilin olunur. ( 1362) 

Fatih Belediyesi Müdiriyetinden: 
Fatih Hafızpafa caddesinde Belediye binası mevkimde 26-4 

932 salı günü saat 14 te. -
Fener Abdisubatı mahallesinde Patrikhane sokağında 2 N 1 

baraka mahalli salı günü saat ı 4 te. o. 
1 

Küçükmuatafapaşa Tekke Sokag· mda mutbak -hali' 1 ···· 14 - ısaı 
gunu saat te. 

Kasap llyas mahallesinde tramvay caddesinde 33 N dük" k" 
. . I' d 'k f 1 o. an ıttıaa m e tarı az a11 salı günü saat 14 te. 

Balada mevki ve nevileri ve ihale tannleri yazılı mah ti . · ·ı _. d ı· 1 · a e• ı~ara ven ~gın en ta ıp enn vakti mezkurda daire encümenine 
luzumu muracaatları. (1363) 

Hüınü Bey burada bir kaç gün 
daha kalacak ve hazırlanmakta 
olan yeni inhiaarlar bütçe.ile kad 
rolan hakkında vekalete lüzum 
ıörülecek izahab verecektir. 

kere edilmesi bakkmda Ba,vekil rihinde ıartnamcıi divanhaneye ta 
lımet Pa9a Hazretlerinin izah bu- lik edilecekti .. 26-5-932 tarihine mü· r:..~~~ıan mütaleaları tasvip.... ..dif perıembe günü 14 aaattan 16 Maden Kömürü işleri 

Kı ki ı · b' kadar dairemizde açık arttırma ile • 
ve ar~ada:;ı~::~n ';;::U~~ef 'Et},.':· aablacaktrr. Arttırrnağa iştirak için Türk Anonim Şirketi His;edarlarma ve müessis hisse 

Bundan baıka Höanü Bey tü
tün inhiaannda taıfiyelerine lü
auın görülen bir kısmı memurine 
ait muamelelerle de metırul olu
yor. lnhisarlarda bulunan bazı 

mütekaitler Millet Meclisi azalan 
na mektuplarla müracaat ederek 
yapılacak tasfiyede hiç olmazaa 
iki amir tarafından verilecek ra
por Üzerine muamele yijrütülme
si, tek amirin raporu çok defa bi
taraf olmıyacağı mülihaza•mı i
leri sünnüılerdi. 

M. W ebermann 
işinden alınıyor 

[Başı birinci sahifede J 
rafından te.iı edilen Balıkçılık 
enstitüsü de müımir bir netice ver 
memittir. 

Dün M. Webennann ile görüı
tük, bu hu•uata bize dedi ki: 
"- lktıaat vekaletinden, hükü

metin mukaveleyi feıbetmek ute
diğine dair bir mektup aldım. Bu 
mektupta mukavelenin feshi için 
gösterilen sebepler, hiç bir eaaaa 
istinat etmemektedir. Bugün el'an 
hükümet hizmetinde addedildi-

çocuk bayramı haftasında melet yüzde 10 teminat akçası alırur, mü- senetleri hamillerine 
ve telgraflara birer fi• yap tınulp terakiın vergı· ,· ıe beledı"ye r-imlerı· . Maden Kömürü lıleri Türk Anonim Şirketimızı" ·n, 31 Mart 1932 tarih-

h kkı d y lf • -maaı a n aki takriri fırka""' ve vakıf icareıi mü9teriye aittir.Hak ı lit .. ~~eyeti um.uıni_yesinde it_tih_az olunan karara tevfikan, 1931 aenesi teme-
punca taıvip ve bir kanun I"' ·h 1 k b h &mm ih:rarı için Dahiliye Vea~ a- lan tapı sicillerile oabit olmayan i- ~-u ~ ~a ır ıue •enedtmıze (6) numerolu kupon mukabilinde (102) 
tine tndii eaası kabul edildi .• e- potekli alacaklılar ile diğer alikadar yuz ıki. ~uru4 ve beher mii .... ia biaae aenedimize (6) altı numaralı kupon 

lann irtifak hakkı sahipleri bu hak- mukabilinde (3) Üç lira tem edilecektir. 

Tazim telgraflarına 
gelen cevaplar 

. liima?'ei etfa~ kont!ftai rnünasebe
tile çekilen tazım telgraflarına 
len cevaplar: ııe-

Kongra münasebetile bakkınıda • 
bar olanan aanıimi hislere teıeı.ı.: 
ederim Efendim. 

Rei•İCÜmbur Gazi 
MUSTAFA KEMAL 

Kongranın hissiyatına teıekkü 
der muvaffakiyetler dilerim Efr e
dim. en-

Başvekil 
iSMET 

Kongra münaıebetile izhar olunan 
lıiaaiyata tetekkür ederim Efendim. 

B. M. M. Reisi 
KAzlM 

Muhterem kon!'ranın kıymetli te
veccühlerine teşekkürle hönnetleri
mi takdim eder muvaffakiyet dile

lannı ve faiz ve masrafa ait olan id- Tev~ia~ l5 ~i'"". 1932 tarihinden itibaren Türkiye lı Bankıuı Ankara 
dealarıru ilin tarihinden itibaren 20 merkezı gışelerınde ıcra edilecektir. . 
gün zarfında evrakı müıbitelerile bil tlGi~edmemurilmlarına. kuponların hiıae senetlerinden ve müessia biaae ae
clirmderi lazrmdır. Akli takdirde ta- ne erın en kes emıı olarak ibraz olunmaaı rica ve ilin olunur. 

pu ıicillerile aabit olmayanlar aatıı Maden Kömürü itleri Türk A. Ş. 
bedelinin paylaımasından hariç ka
lırlar, Ali.kadarların yeni icra ve if
li.s kanununun 119 üncü maddesi 
mücibince tevfiki hareket etmeleri 
ve daha fazla tafıilit almak iıteyeo
ler 930-3913 No ile betinci icra me
murluguna muracaat etmeleri ili.n o

lunur. 

lıtanbul s•kizinci icra dairesin
den: Bir borçtan dolayı mahcuz bu
lunan bir koltuk iki kanape 12 niaan 
1932 tarih"ine müaadif ııalı günü 13 
ten 15 kadar Taksimde Taksim lıah-
çesi kar1111nda Muhliı Beyin apartı-

PERUKAR 
· ESNAFINA 

İstanbul ticaret müdürlü
ğünden: 

Sirkeci' de Sueu aokaimda ki.in 
dairei mahıuaada (lstanbul perukir- 1 

lar) cemiyetinin yapılan idare heye
ti intihabında ek.aeriyet olmadığı ;. 
çin 9-4-932 cumartesi cününe tehir 
edildiği ali.kadarana ilan olunur. 

Türkçe ve Almancayı mükemmelen 
bilen bir Türk 

DAKTiLO HANIM 

Ter~bane Nakli 

H E u M manında 3 cü katta paraya çevrile-
. . . F~~ı;;:i Reisi ceği ilan olunur. 

rım. 
aranıyor. Teklifin her iki liaanda ya
zılarak lıtanbul 176 numaralı posta 
kutuıu adresine (C W. 35) rumu· 
zile gönderilmesi . ı 

liONOLULU, 5 A. A. - Ma· 
daırı Maaaie'nin katlinden maz· 
Qllll olarak beraet eden bir yerli
ııiıı ölrürülmesinden dolayı itham 
al~ına alınmıt olan Amerikalı 
Mıatrea Forteacu ile damadı Ame
~ka bahriye zabitlerinden müli.· 
zırn Maaaie ve cürüm ortakların· 
dan iki ki§inin muhakemelerine 

ğim için bu meseıe hakkında faz- Otobu··sıerle rekabet 
la bir ~ey aöyliyemem. Ben hükü-

Oiyarbekirden bildiriliyor: Bu- · k J metin reaen mu aveleyi feobede- yapı mıya<'ak 
rada, cür'et k&rane ve feci bir cina- miyeceği kanaatindeyim. Muka-

lıtanl.ııl 5 inci icra memurluğun
dan: Bir borçdan dolayi fııruhtu mu-
karrer gaz aobaaı d tı Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 

' uvar aaa ' ayna, · mahk · d Olba taki iza1 · · 
masa, ve sair e4ya 10-4-932 1 emeoın en: p "' .,. 

Ahter terzihane
si sahiplerinden 
ve müdür (Mus
lu Baş oğlu Şev
ket ) Bey Yeni 
postahane karşı
sında 36 nume
roda yeni bir ter
zihane tesis et
tiğini ve badema 
müşterileri ora
ya davet eyledi-
ğini ilan eyler • 

dün ba,lanmııtır. 
. V AŞ NGTON, S A.A. - Cema 

hıri Müttahide müddei umumi 
tnuavini ya:rmıt olduğu bir rapo~~ 
da kanunu hakir gören Havay hu 
lı:!iınetinin ıiddetli ithamlarını 
l"eddetnıekte ve Massie meaeleıi
nin zuhurundan beri Cemahiri 
Müttabide kadınlarını Havay üze 
l"iııe aaldmnağa aevkeden emni· 
Yetaizlik hareketine karşı cephe 

yet itlenmiştir. Bir kı11m cahil halk vele ancak bir mahkeme kararile ANKARA, 5. - Elektrik ve tram 
araamda ''kan gütme" davasının bir feıhedilebilir. va~. şi~keti otobü~ imtiyazına talip 
tezahürü olan bu cinayet, berkesin Hükümet mukaveleyi hitamın- degıldır. Ancak tırket, belediyenin 
gözü önünde ve çarşı içinde işlendi- dan evvel feshedecek olursa ben bu .imtiya:tı işletmek suretile tram. 
ği için uyandrrdığı aksi tesir o nİı· de mahkemeye müracaat edece- vay işine ıckte vermesine de ta.raf ... 
pette büyük olmuıtur. ğim. O :raman serbestimi muha- tar olmadığını muhtelif veıilelerle 

Licenin Haz"'o r..ıthiyesinden Ce- faza etmit olacağımdan bu husuı hükUmetimize bildirmittir. 

·· ·· 
1 

12 d p al d H pazar yu bükmiıne tevfikan bilınüzayedc 
gunu ıaa e an1r h e amam 1 . 

k
.. • d t 

1 
- d tal" satılmaaına karar verilen Kuruçeı-

oşeıın e ıa ı acagın an ıp olan- · ı ah 
11

. mede Tramvay caddesınde atik 4 
ann m a ınde hazır bulunmalan i 15 15 15 15 .. k .' ıo_ 1 ı , , mu errer ve cedit 
uuı o unur. ______________ I 25,27,34,36 No. !arla murakkanı kıı-

Doktor 

Hafız Cemal 

l men kömür depoıu ve k11men fabri 
ka ve arazi açık arttırma ile paraya 
çevrilecektir. Mu.,...n tamamının kı 

. h y 
metı mu ammenesi (10.696) liradır. 

1 ıtanbul • k" . . . . . e ız.ıncı ıcra daıreıinden: 

alınaktadır. 

mil Ağa zade on sekiz yaşında Sıd- ta ai:re daha fazla bahat verebili- Onun içindir ki aalahiyettar ma
dık, üç arkadatile beraber Diyarbe- rim. Şimdilik lktısat vekaletine kamlar otobüs imtiyazının lstanbul 
kirin Kuyumcular çarıısında dola- gönderdiğim cevaba verilecek ce- belediyeıi tarafından bilfiil İşletilme
tırken, yine Hazro köyünden ve Di- vabr bekliyorum. sinden ziyade bu imtiyazın otobüı 
yarbekirde eanaflık eden Ali, bir kan Ben ıimdiye kadar bu memle- itinin bir intizama aokulmaaı ve bil- Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
s 

davası münasebetile pe§ine takrlmıf, kete pek çok m<'..,faatlar temin hası;a vesaiti nakliye şirketleri le-
İlah abhrsa korkmayın yavat, ya•&§ yaklatmq bir adun ka- ettim. Gördüğüm ;,ıer meydanda- hinde tedbirler alınabilmesi icin be

la tabancumı çıkararak biçarenin dır. Mevcut miqkilata rağmen bir lediyenin dinde bulunmasına- lüzum 
Eminönü kaymakamlıemdan: batına iki el kurşun sıkmıftır. Vak'a çok islerde muvaffakiyet göster- göstermektedirler. Cumadan maada hergün öğleden Ayaıofya Camii ö:ıiyle sair bazı dan on dakika aonra katil evinde ve dim. Bugünkü 9eraite göre elde et Otobüsler ~ehrin vesaiti nakliyesi l aonra saat (2,30 dan Se) kadar lı

t>ahallerdcki ağaçlara konarak cad- 1 yatağına girerek uyur bir halde ya- tii{im neticeler memnuniyeti mu- olmıyan yerlerinde iıletilecek, vesai- tanbulda ~iv~ny~lunda 118 numa
~elen telvis eden K?.rııalarm itli.fı kalanmıştır. Katil, cinayeti işledik- ciptir." ti ı:ıaklireıi buluna~ .!;ısımlara mÜş · ralı husu., daıresınde dahili haıta-

Şartnamesi 4-4-932 tarihinde ıa~ 

memuru odaarna talik edilmiı olup 
muıa 8-5-932 tarihinde pazar günü 
aaat 15 il8 16 ela açık artırma ile 
•atılacağından artn·maya iıtirak et
mek İstiyenlerin % 7 1/2 teminat 
irae etmeleri ve fazla malümat al
mak istiyenle-rln SAtış memurun!'\ mü 
racı.atları lüzumu il.in o•unur 

Bır borçtan dolayi hac:>: olunan bir 
adet bölme bir adet yazıhane iki adi 
dolap iki koltuk iki adet ıigara is
kemleıi 12 nisan 1932 tarihine mü 
aaclif salı günü saat 10 dan 12 ye ka 
dar Galatada Omer Abit harunda 4 
numarada paraya çevrileceği ilin o

lunur. 

ıçin aabah aktam münasip zaman 1 ten sonra evine gider ve yatağına gi Balıkçılık müfettiıi bulunan terı getırm.1< suretıle bu eibi ıirket-_~..._~_.___,~..,;;.;.;..;;.;;;.::.;;;;.;;..;.;;.;;;;;;;;;;.;:;..:::.;:.::.J....;.;....;.:.,..ıı.-..ı.anı~;:..;&iı'~;İı;ııJüİ" iu;u~za!k~JM~e~h~m~e~t~A~li~N~as~f~e~t~B~.~d~e:._:va!z!i~fe:-~~le~.n:·n~.~~:k:ı~~~v:a~•:•t~al:ari!~na:.y~a:r~d~ım~cı:::va~- lıklarımuayene vetedavieder.Te-j 1-J: ___ • •• ">">:;\qR 

7.A YI - Galata l lhalit Gümrüğıi 
nün (6372) beyannameye ait 
(231970) numaralı ma.kpu:ru uıyi 
ettiğimden hükmü yoktur. Mehmet 
Sabit Biradcrleı·. 

1 



Bu sene haşerattan ve 
kurtulmak için şimdiden 

bilhassa tahta kurularından 
bütün haşeratın yuvalarını FA DA il tahrip ili • 

ınız. 
EN UCUZ KUVVET 

erli mahrukat il işle~n 
En soıı 8ls1eRı 

MOTORLA 

Nafia Vekaleti 
Ankara şehri içme suyu komisyonundan: 
1 - Hiıarda İll!B edilmekte olan su hazinesinin kosunlar ve 

tehir borularına raptedilmek üzere yapılacak kanalizaeyouu için 
lcraıı 16 Mart 932 tarihine muallak bulunan font boru, dirsek, 
vana, au saati ve teferrüab ve yangın muslukları gibi malzeme 
ve ilit ve edevat münakaaaıı bazı esbabı idariye ve kanuniye se
bebile 9 Niıan 932 cumartesi gününe temdit ve talik edilmit ol· 
makla taliplerin mezkôr günde saat IS te lşıklar caddesindeki 
İçme Suyu komisyonundaki daireiı mahıusasında münakasa l•o
miıyonuna müracaatla tekliflerini vermeleri, 

2 - 336 numaralı kanunla gümrük resminden muaf ola.ı mü. 
nakaıaya mevzu mezkôr mevat ve malzeme için verilecek teklif
lerin gümrük resmi hariç olmak üzere tanzim ve tertip edilmesi 
ve ıayet bunlar arasında gümrük resmine tabi olan, bulunduğu 
takdirde müteahhidin istihkakına ilaveten komisyonca verilece
ğinin nazan dikkatte bulundurulmaeı tavzih olunur. 

3 - Şartnamede birinci guruba dahil boruların akaamı husu· 
ıiyeaine ait tafıilatlı listenin behemehal fen heyetinden alınarak 
tetkik olunması. (1228) 

Nafıa Vekaleti 
Ankara ıehri içme suyu komisyonundan 

9 Niıan 932 de münakaaaeı mukarrer olan font boru ve aair 
malzemenm Gümrük muafiyetinin taliplerce nazarı itibare alın
ması lüzumu tavzihan ilin edilmitti. Bazı firmalardan alınan 
mektuplarda bu muafiyetin Okturva ve muamele vergilerine de 
ıamil olup olmıyacağı sorulmaktadır. Gümrük resminden muaf 
olan mevat kanunen muamele vergisinden de muaftır. Okturva 
vergiıi için dahiı Ankara belediyesi muafiyet kabul etmi9tir. 
Devlet demiryollan nakliyatı bu kabil mevat için hus•ısi tarife 
ye tabtdir. Tekliflerde bu cihetlerin nazan dikkatte tutulması 
tevzihan ilin olunur. (1338) 

~DOKTOR~ 

Nazını ;aktr 
A vırup~dan 2vdet 

~tmiştir. ---

lıtanbul !kinci Ticaret Mahkane
sinden: Ereğlide mükim Kazez ve 
~ürekiaı ıirketi vekili Sadettin B. ta 
rafından Ereğlide mukim tüccardan 
Hacı Molla Zade İsmail Ef. emrine 
,-erilmek üzre Galatada Çinili Rıh
tım Hanında mukim Kzez ve Şüre
kiıioı ııirketine keıide olunan 4-11· 
931 tarihli ve 296 No lu üçyü2 llra
yi muhtevi bir kıt'a çekin zayi oldu 
ğundan balı.iıle iptaline karar itası
nı mümaileyh lımail El. vekili Va· 
silaki Ef. tarafından mahkemeye mil 
racaatla talep edilmiş olmakla mez
kur ıenet kırk bet gÜn zarfında mah 
kemeye ibraz edildiği veya muhtevi 
yabnın mahkeme vezne.ine tevdi o
lunmadığı takdirde oenedin iptaline 
karaı· verileceği ilin olunur. 

Devredilecek ihtira 
. , Tel ile rapt ve tahtim huıuıun- ı 

da ve bu ıuretle mühürleme usulin- \ 
de bazı faideli tadilôt" hakındaki i- 1 

cat için Sina: müdn:iycti umwniye
ıinden istihsal edi~ olan 7 Nisan 
1924 tarih ve 139-141 numaralı ih
tira beratı bu kere ferağ veya İcara 
verileceğinden mezkür ihtiray:İ satın 
ahnak veyahut iıticar etmek arzu
ıunda bulunan zevatın lıtanhul Bah 
çekapı Taı Han No 43-48 de mu- ' 
kim vekili H. W. !STOK Efendiye 
müracaatlan . 

Yah aranıyor 
Denize nazır hahçdi, mobilyalı ve 

Mübayaat zamanı 
HulOI etti 

B E Y O G L U' nda 

VE 

Müessesatı 

Malların 
TenezzUIUnU 
İhbı:ır edea ilk mağazalardır. 

Ahval ve ilcaat, yakında malların 
Terefuu zannını vermektedir • 

\) halde, şimdiden 

iıba 
EDiNi 

Mallarımız eskisi gibi mükemmel 
ve iyi cinsten olmasına raAmen 

FIA TLARIMIZ DAİMA AYNIDIR 

Çimento, Demir, Kereste 
münakasa ilanı: 

Istanbul Vi'ayeti Nafia Başmühendisliğinden 
Silivri köprü ve menfezlerinin emanet inşaatında kullaml

mak üzere 70 ton çimento, 20 ton demir, 30 m3 kereste ayrı ayn 
aleni münakasaya konmuş ve 10 Nisan 932 tarihinde saat on 
bette ihalesinin icrası mukarrer bulunmuş olduğundan taliple
rin tafsilat almak üzere her gün ve münakasa~ a iştirak etmek 
üzere de mezkôr tarihte teminat akçelerile lstanbul Vilayet Na· 
fia Başmühendisliğine müracaat eylemeleri. (1326) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 
Mevcut nümunesi veçhile bet bin adet kilimin münakasası 

21 Nisan 932 pertembe günü saat on birde yapılacaktır. Taliple 
rİD nümune ve şartnamelerini görmek üzere her gün ve münaka· 

1 

saya ittirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkur gün 
de muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatlan. ( 1262) 

,,~OfJJlill QO ~~~ü 
• ,.'::'- NEBATI o VıfG~'ii'A\ft.J YAGLARIN 

~ ~-~:.- En Saf V-'l Halisidir 
.~ Bilumum yemeklerde, ıaılt-

larda, böreklerde ve kızart· 

malorda tereyağyerine kul
lanınız. Heryerde arayınız. 

Sipariş için: lsıanbul, 
Bahkpazarı, Mıksu

diye han 3 iincü 
k1t Tel. 2Cl280 

Gedikpaşa' da Jandarma 
sabnalma komisyonundan: 

D • H O R H O R U N I müstakil bir hane kira ile aranmakr -:1 tadır. Arnavutköy . Bebek ve lalin 
Züh i ha t 1 ki h ye - Büyükdere arasında olması fBri 

ve rev s a ı arı muayene an~ tır. istiklal caddesi sı numarada 
Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak N o. 41 1 ikinci kat, Kadri Beye müracaat, KARON ALMAN K1TAPAANES1 

Beyoğlu Tünel meydanında 523 

74 parçaya baliğ olan 24 kalem baytarlığa ait ocak edevatı 
pazarlıkla aatın alınacaktır. Pazarlığı 9 Nisan 932 cumartesi gü• 
nü aaat ondan on bire kadar yapılacaktır. Taliplerin ,artnameyi 
ııörmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak için mezkılr günüıt 
muayyen aaatlerimle komisyonumuza müracaatları. (13S2) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~...!.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

BAYRAM MÜNASEBET l LE 
Galata'da 

Karaköy'de 
klinmeshur 

Mağazası 
diğer 

mağazalardan 

o 
o 

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

Hanımlara, Beylere ve Ç_ocuk!ara mahsus ı<.ostüm, Pardesü ve T rençkotlann mütenevvi ve müntahap çeşitleri mevcuttur 

X~~:dere Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müessese için 1 mayıs 932 tarihinden 3 tetrinisani 932 tarihi

ne ve 1 tqrinisaniden 1 mayıı 933 tarihine kadar olmak ve altı. 
tar aya münkaaem bulunmak üzere iki nevi fiat üzerinden iktiza 
eden 50.000 yumurtanın kapalı zarf uıulile münakaaaıı 18 ni
san 932 pazartesi günü saat 13 te icra edilecektir. Taliplerin 
yüzde yedi buçuk temina.t akçelerile müracaatlan. (1188) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyc u ı dan: 

21/Nisan/932 perıembe günü aaat on bette kapalı zarfla mü. 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: lslan~ul Evkal ıııD~iriyetin~eu: 
F ıkara imaretleri için lüzumu olan dört yüz çeki kesilmemit 

gürgen odunu aleni münakasaya vazedilmi§tir. Talip olanlann Kıymeti muhammeneııi Bedeli müzayedesi 
teraiti anlamak üzere her gün Levazım idaresine ve ihale günü Lira Lira 
olan Nisanın otuzuncu cumartesi günü aaat on bqte İdare En- 4125 2000 
cümenine müracaatları. (13SS) TamMl!I 18 artın 63 aantiın terbilocle bulunan ve 1 Hazlnn. 
~-----------------------·ı 931 tarihinden ı;nayıa 933 gayesine kadar icarede olan Karaköy· 

de Tramvay durak meydanında ve börekçi fınnı hizaaında kain 
Galata ithalat gümrüğü 

müdürlüğünden: 
Adet Nev'i Marka No Saf kilo 

1 s. MZS 827 50 Sellüloit biıezik. 
24 bağ bili. bili 144 Haeır sandalye. 

1 paket adres bili 0,350 Deri evrak çanta11. 

sekizde üç hissesi vakfa ait 20 No lı dükkimn icra kılman mü· 
zayedesinde talibin verdiii bedel baddi Jiyıkmcla görülmedifin
den müzayedeainin bir hafta müdetle temdidine karar veriimiı
tir. Fazlaıile talip olmak iıtiyeoler 11 Niaan 932 pazarteai gü. 
nü ıaat IS te kıymetin yüzde yedi buçuAu nisbetinde pey akçele
rile birlikte latanbul EYkaf Müdiriyeti binaıında mahl6lit kal~ 
mine müracaatlan ilin olunur. (1351) 

PERTEV Şuruı:ıu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

nakaaaar yapılacağı 1/Nisan/932 tarihinde ilan edilen on bir ka Gedı.kpaşa'da Jandarma 
lıtanbul ticaret müdill'lü"''-deO' lem mutabiyeden 9S20 adet fırçanın mübayaaaından aarfı nazar .. -

1 k d lttanbul teker, ,elrerleınec:i ve h; 

2 s. AH 1/2 170 Heli kağıdı. 
1 ' SJC 4344 75 Galalit tarak. 

" 
edilmiı ve 2500 adet keçeli bellemenin ıuıfmın mübayaaaile ikti- satına ma omisyonun an: vacılar eanafı cemiyetinin idare bl' 
fa zarureti hiııl olmuş bulunduğundan 1250 keçeli belleme ile yeti intihabı 10-4-932 pazar gİİl'f 
7149 gebre, 9S27 kaıağı, 4766 sünger, 2383 kıl kolan, 2383 bez 993 parçaya baliğ olan 16 kalem ıpor malzsmai pazarlıkla -t 10 du 15 e kadar TahtakaleÔ' 
ıu kovası; 2383 kayış yular baılığı, S98 yem torbası, 2383 İp • aatrn alınacaktır. Pazarlığı 9 Niıan 932 cumartesi günü ıaat on M-.e Hanındaki cemiyet merk"' 
kolan ve 4268 yular zincirinin münakasası mezkôr 21 /Nisan/932 mesı. bqten on altıya kadar yapılacak ve fiat haddi liyik görüldüğü zı·nde yapılaca&ı a'~kadarana ili' 

Yukarda evsafı yazılı e~ya ecnebi memlekete gönderilmek 1 1 edil ek · T l•pl • e "' perıembe günü saat on bette yapılacaktır. Ve her kaleme ayn • takdirde iha eıiniıı lcraıına teveaıü ec tır. a ı enn ıart. olunur. 
ayn talip olunabilecektir. Taliplerin nümuneleri ve şartnameyi şartile ve yirmi gün müddetle bilmüzayede satılacağından taliple nameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa ittirak için mezkôr 

1 
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görmek üzere her gün, ve münakasaya iştirak için mezkur gün- rin 23-3-932 tarihinoı;n 12-4-932 salı günü saat 16 ya kadar sa· günde muayyen saatlerde komisyonda pazarlığa iıtirakleri ı• 
~~~~..de-.muaıır.ıctn..ıuıale...kaıılıu:..kıımi01&YJWUllDJ!,l.U~™Üc!'..M:AlltU@.ıı:ı...,.J,.l;~il..!.J!§~oın!JLU:,ı~~n~a~m!!!.!!ür~a~c~aa~t~la~r~ı.~~~~~~~~~..LlUl~2~8i)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~l~343~~) .!,_~~Jlıf~1LLJYETllıfATBAASJ 

1 • WCP 3427 84 Müs,elbise,yorgan v.ı ,, 
1 " 

JR 1 25 Deri çanta. 
8 çuval • 188 Kuru faıulya. 
1 paket 1,480 Kehruber te11bih ima-


