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Türkiyede politika işlerine gayri 
mes'ullerin karışması efsanedir .. 

Un muamele vergisinin yüzde 20 
ye çıkarılması ancak bütçe 

noktasından iyi bir tekliftir .. 

Köylüye yardım ve buğdayı kıymetlendirmek 
hedefi ve ona vasıl olacak 

tedbirleri ayrıca mütalca lazımdır .. 
. ~zmir Ekmekçileı Cemiyeti 

reısı _Ahmet Ziya B. in Ankllra
ya gıderek lamet Paşa Hazret
leri tarafından kabul buyruldu. 
ğu ve müşarünileyh Hz. ne buğ 
day unundan alınmakta olan 
yüzde altı muamele vergisinin 
yüzde yirmiye iblağını teklif et 
tiği haber verilmekted:r. Ah
met Ziya Beye g r , yüzde 6 
olarak timdi alınan ve 4 milyon 
lira tutan muamele vergisi yüz 
de 20 ye çıkınca 11 milyon lira 
farkla 15 milyon lirayı bulacak 
buna mukabil ekmek fiati d; 
60 para yükselecektir. Şehrimiz 

(Devamı Altıncı sahifede) 

Kapıcılar cemiyeti dün intihap yaptı. Resmimiz bu intihaotan bir intibaı 
tesbit ediyor .• 

Gümrük umum kumandanlı 
ğının teşekkülünden ve yeni ka 
çalçılık kanununun tatbikından 
beri, her tarafta kaçakçılıkla 
şiddetle mücadele edilmekte ve 
bunun netayici peyderpey istih 
sal olunmaktadır. Az zamanda, 
muhtelif mmtakalarda derdest 
edilen kaçak eşya yekUnu külli , 
yetli bir yekuna baliğ olmuttur • 
lhtiau mahkemelerinin teşek
külü ve kaçak davalarının sür. 
atle rüyeti sayesinde de, birçok 

(Devamı Altıncı sahifede) 

--········--···········----·-·····-·· 
Yeni Amerika 
Sefiri 

Mr. C. H. Shcrill 
yakında 

memleketimize geliyor 

-- -· 
Koca Sinanrn Süleymaniyesi, Selimiyesi, tOrbesi v" lıendisl 

Mimar Sinan için bu 
gün ihtifal var 

Büyük san'atkarın 344 üncü yıl 
dönümü münasebetile 

hatırası yad ve tebcil edilecek 

1 

Büyük Türk aan'atkiirı mi
mar Sinan için bugün Halkeri 
tarafından üstadın taheaeri o
lan Süleymaniye camii avlusun 

da muazzam bir ihtifal merasi
mi yapılacaktır. Sinanm büyük 
eserlerinden olan Selimiye ca· 

Yeni Sefir Mr. Sherill 

Amerikanın Ankara aefirliii· 
ne tayin edilen Mr. C. H. Sberill, 
yakında Türkiyeye gelecektir. 
Bildirildiğine göre, Mr. Sberill, 
evvelce Amerikanın Arjantin ae
firliğinde bulunmuıtu. Fakat 
1911 senesinde Japonyaya tayin 
edilmitti. Mr. Sherill, sıhhi aebep 
ler dolay11ile Tokyoya gitmek İste 
mediğinden iatifa ehniş ve o za
mandan beri Hariciye ile menau· 
biyetini kesmişti. Mr. Sherill, A
merikanın muvaffak olmu§ ıefirle 
ri arasında sayılmaktadır. Bilbaa 
aa ticari münaaebata ehemmiyet 
vermektedir. Arjantinin Amerika 
ile olan ticaretini sefirliği zama
nında iki miıline çıkarmışb. 

Mr. Sherill ve refikau son ae
nelerde Pariate ikamet ebnekte 
idiler. Ve fran11zcayı kendi li
sanları gibi tekellüm ederler. Ço
cuklan yoktur. Olimpiyat komite 
sinin azasındandır ve kendisi de 
gençliğinde sporcu idi. 1887 aene 
ıinde 100 metre koşuda Amerika 
ıampiyonu olmu,tu. Spor faaliyet 
leri ve tetkili.tile münaaebatını 
daima muhafaza ebnittir. Bilhaa
aa Amerikada Darülfünunlar ara 
aında aipor harekatını teıvik ebnit 
tir. MiateJ' Sherill ayni zaman
da Maarif ve ıanayii nefise İf
lerile alakadardır. Nevyork Da
rülfünununun meclisi idare a
zaııdır. Ve bu Darülfünunun 
aanayü nefise fUbeaini teaia 
ebniştir. Yeni •efirin seyahat ve 
sanayii nefise hakkında bir takım 
eserleri vardır. 1908 de Fransa 
1909 da lngiltere, 1913 te İtalya: 
1924 le lspnnya ve Belçika ve 
1927 senesinde de Almanya hak
kmcla kitaplar netre-İftir. 

(Devamı Altıncı sahifede) 

Cevdet Mollayı vuran 
dün mahkum edildi 

Bir sene, iki ay yatacak ve 500 
lira tazminat verecek 

Carih Hamdi B . muhakeme huzurunda 
Bundan 3 ay evvel Nitanta. 

tında bir vak'a olmuı, sabık di
vanıamedi hülefaaından Hamdi 
B. enitteıi eıbak meıihat müı
teıan Cevdet Mollayı tabanca 
ile vurmuıtu. Dün ağır ceza 
mahkemesinde bu hadisenin 
muhakemesine batlanmıt ve 
muhakemıe neticelenmittir. Mu 
hakemede evveli son tahkika· 
bn açılmasına dair müstantik 
kararnamesi okunmut ve Ham 
di Beyin 448 inci madde bük-

( Devamı Altıncı sahifede) C:..vd<!t JlloJ/a B. 
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Gandhi'ye ve kongreye 

1 / karşı alınan 
tedbirler fayda vermedi ' 

Bilhassa Tuna itilafı Japonların çekilmesi 

meselesi görüşülecek meselesinde 

PARIS, 30. A. A. - Havas A-1 bir türlü uyuşulamayor 
janoı bildiriyor: 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Her vekalet bütçesini Heyeti 
V~lenin karan dahilinde yeniden tanzim etmekte ve ~at, üc· 
ret'. lllfe faadlarından maada diğer fasıllarda yüzde yirmi dere
cesınde bir tenzilat teminine çalıtmaktadır. Her vekalette bu 
hususun ihz~n için birer komisyon te,kil etmitfu. Bütçelerin 
yarın Heyetı Vekileye tevdii ihtimali kuvvetlidir. Bu suretle hü. 
klimet ~ümüzdeki salı gününe kadar Fırka grupunda izahat 
vermek uzere hazırlıklarmı ikmal etmİ§ bulunac:aktır. 

~01.U., il 

--..: :F. "'-.............. • 
~24-~ ... :,:.\::.'!.;. ~. ~,.~~\ ·~·· .. ~ 

BOMBA Y, 30. A. A. - Bidayet
te Gaodbiye ve kongreye kartı mu
vaffak olacağını zanneden hükiimet 
hali bazırda muvaffakiyetsizliğini 
görmekte ve bir çıkmaz içinde bu
lunmaktadır. 

Hariciye nezareti, M. Tardieu i- · CHANGHAI, 30. A. A. - Bu sa 
le M. Flandin'in pazar ırüoü öğle- bahki içtimadan aonra bir mütareke 
den sonra Londraya hareket edecek akti İçin toplanmıt olan konferans 
!erini ve salı eünü Paris'e avdet ey- t~hir edilmittir.Çünkü bu sabahki iç 
leyeceklerini tebliğ ediyor, timada Japon kuvvetlerinin Chang-

\ : So ı ddq ,,.: 

~-"7..ı:"'"'-"1.#;~~e~....._0"Çukurh;~~·•••" 11"''"{ 
Sulh müzakerabna giritmesi ken-

. 3.5.t' •• · 

T una devletlerine gönderilecek da baidan çekilmesi hakkında Çinlilerle 
vetnameyi tanzim için Fransa, in- Japonlar arasmda zuhur ebnİf olan 
giltere, ltalya ve Almanye arasmcla ihtilif halleclilememqtir. 
akdolunacak içtima'a gelince; vazi

Bir katil daha yakalandı 

·~ t . ,,.s-f· -

disine tek:if edilmit olan M. Naido 
vashru tetkik ettikten sonra kongre 
nin memldı:etin sulh ve sükünunun 
tesisi lehinde bir bankette bulun
mak arzusunda olmadığını anladığı· 
ru beyan etmittir. 

yet ıimdiki halde ıudur: 
Bu davet prenıip itibarile mütte

hiden kabul edilmittir. Fakat halen 
mevcut kararsızlık haoebile, davet 
tarihi henüz tesbit edilmit değiltlir. 
Franaanın bu baptaki ba,lıca teldi
fi, medtezi Avrupa devletlerine gön 
derilecek davetname metninin taıu:i
mi hususunda evvela dört büyük 
devlet araamda bir mutabakat ve ı. 

Bu ihtilif, konferaıuta tanzim e
clilmiı olan ve bu ..,,m dördenberi 
bilfiil terkedilmit bulunan mulıue
mabn terkine mutealik bulunan muJı 
tıranm ilk maddesini t....reynin ka. 
bul ebnİJ olmalarmı tam.mile ma
nuız bir ,elde aokaktadır. 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Fahreddin Efendi ile zevcesi
nin katillerinden. olup firar etmit bulunan Salih oğlu Dursun 
Erzurumda yakalanmıttır. Dursunun Erzuruma İ~tanbul tariki• 
le gittiği anlqılmıftır. Buraya ııetirilmesi için emiır verilmittir. 

·- - c 
Jl Mart 1921 vaziyeti Müdiimanlar, lngilizlerin kendi

lerine kartı fena ,eyler beelemekte 
olduklanndan gtııide daha zi)"lde 
tüphe ebnektedirler. lngilizlerin a
kalliyetler meselesinde müslümanla
ra gayrİmÜf&İt bir hakem karan it
tibaz etmeğe azmetmiı olmalan ha
ber ibu fÜpbeleri kuvvetlendi~
tedir. 

llkmekteplerin kraat kitapları 
Türk cümhuri,.eti, Türk inkdi. 

bı hiç sarulmaz, ula yılulmaz 
dört temel üzerine kurulmutturı 

Birinci lnönü, ikinci lnönü, Sa 
karya ,,. Dumlupınar zaferleri. •• 

Bugün bu saraılmaa dört temel 
den,. ikinci•inin, lkinci lnönü'nün 
on birinci ,.ı1mı bitirerek on ikin· 
ci yılma bubiı c\indür .. 

ikinci lnönü, milli tarihimizin 
o kadar ağır, o kadar çetin o ka· 
dar kanfıl< bir devrine ve o kadar 
buhranlı bir anına rutgelmiıti ki, 
dünya tarihinde bir misline daha 
tesadüf etmek mümkün değildir •• 

ikinci lnönü, zamanında Türk 
milletinin, içinde bulunduğu ıiya 
ıi, iktısadi Ye mali buhran o kadar 
11kmblr idi ki; bugün bütün dün· 
yanm içinde feryat ettiği ( lktısa• 
di buhran) onun yanında devede 
'wlak kabilinden kalır •• 

......... 
Siyasi iç vaziyetimiz, sarayın, 

Babıili.nin sakinı ve bot inatlan 
yüzünden barice kar§ı ikilik göate 
ı·iyordu. Birinci lnönü zaferile, 
bütün dünyaya kartı artık kudret 
ve ehemmiyetini .iabat etmit olan, 
Anadolu bükılmetini, Avrupa dev 
!etleri resmen de saygıla· 
mağa bafladıklan Ye Londra 
konfenuıuııa çağırdıkları halde, 
b" fırsattan istifade ederek, lotan 
bul bükümeti namıru tapyan Ba· 
bıalinin artık aradan çekilmea.i i· 
cap ederken, İnat ve ura.rda d ... 
vam ederek, milli mücadeleye mü 
teveccib harici düımanlardan zi· 
yado zarar vermekte deYam ecfi.. 
}'Otdu-

Çünkü iç siyaoetiminn göster• 
di&i bn vaziyetten istifade eden, 
o :ıamanki itilaf devletleri, (Birin 
ci l.nönli) ünde mağlup ettiğimiz, 
Yunan ordusunu, bütün kuvvet· 
lerile yeniden siliblamak. giydir· 
mek. kutabnak Ye çoğaltmak için 
zaman kazanıyorlardı.. (Londra 
konferaDll) nı da; en zi,.ado bu 
maksatla ileriye SÜl'IDÜflerdi ... 

"' . "' 
Siyaıi aahada bu zaman kazan

ma politikasile,(Bursa)ve (lzmit) 
mıntakalarmdaki 4 ve (Utak) 
mrntakasındaki 4 ki cem'an tam 
aeferber mevcutlu 8 Yunan hrka 
smı mükemmelen bazırlam.ı,lar· 
dı .. 

Bn kuvvetlere kartı, bizim de 
(Eıkİfebir) mmtakumda 4 ve 
( Afyonkarah;..,.r) mmtakaaında 
4 ki ceman 8 fırkalık kuYVetimiz 
vardı .. 

Fırka adedi itibarile iki taraf 
hr i11irine müsavi görülür: Fakat: 
Cümhuriyet ordusunun çekirdeği· 
ni leşkil eden bizim bu 8 frrkamız, 
bcniiz tetekkiil hıılinde idi.. En 
kuVYetli fırkalanmız, seferi mev· 
cudunun ancak yaruına. Yar&• 

bilmiıti .. Bir kısmı ise henüz o de 
receyi bile bulmamıftı-

Tüfek, makineli tüfek ve top 
itibarile ise umumiyetle dÜŞma11ın 
,.aroma Yaraınamıf bir halde idi. 
Fırkalarmuzm hareket lrabili,.eti 
de henüz hiç yoktu; çünkü: · 

Kıt'alannın:, (muharebe afrr
lıiı), ( e,,.a afırhiı) ve ( ia~ ağır 
lıfı) dediğimiz •e dofrudsn doğ
nıya kıt'alum e,,.a, ,-i,.ec:ek ve 
cephanelerini tatfJ'acak olan ha. 
yati vıuıtalardan hemen tamamen 
mahrumdu.. 

Kıt'alarmıız, bu ihtiyaçlarını, 
kocalannı Ye,.a oiullarını muba. 
rebe cephesine ,.oııa,.an Ye kendi 
!eri de betikteki çocuklarını sırtla 
rma sararak kailru arabalannm 
basına geçen, Türk kadmlarnım 

tqıyabildikleri erzak ve cephane 
ile temine çallfl)'orlardı .. 

Tahkikat komisyonu 
PEKiN, 30. A. A. - lnclo-Pad· 

fique Ajan11nm vercfiii bir habere 
göre Cemiyeti akvam tahkikat ko
misyonunun 3 Nisanda Pekin'e gel. 
meai bdı:lenmekteclir. Komisyon Pe
kinde on gün kalacaktır. 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Maarif vekiletinin önümüzde. 
ki den senesine yetitmek üzere ilk mektepler kıraat kita}'.llarmı 
yeniden tan:zimı ettirmekten sarfınazar ettiği haber verilmektedir. .. "' 

Şu müka,.eaeden çıkan netice 
fU oluyor ki, adet itibarile o za• 
man bir Yunan fırkası, liakal iki 
Türk fırka11Da miiaavi idi.. itte 
va7i,...tleri ve aralanndaki maddi 
niabet bu halde olan iki ordu, 27 
ınart sabahından 31 sabahına ka
dar ikinci defa olarak tam bet 
gün bet gece lnönünde boğuşmut 
!ardı .. Adetçe üstün dütman ta· 
arruzu kaqıamda, (lnönü) cephe 
mizin sol ve bilhassa aağ cenahla· 
n, tehlikeli surette geriye krrvrıJ. 
mıılardı. Fakat bir çelik yaym iki 
ucunun kıvrılııı gibi, yalnız kıv
nldı fakat asla kırılmadı. Niha· 
yet, dü~manm Uşak grupunun 
Paaaif hareketi karfıaında cenup 
cephemizden alınıp lnönüne tev
cih edilen 23 üncü, ve 8 inci fırka 
lar ile meclis muhafız taburu
nu, ismet Pqa tam yerinde ve za 
manında kullanmıt ve düımanın 
taarruz kudretini kmnıt idi .. 

Bu sırada cenuptan gelen ikin 
ci süvari fırkası da (lnönü) cep
hemizin sol cenabma ulatmıfb. 
Artık (mukabil taarruz) sırası bi 
zim tarafa geçmiıti.. Düşmanın 
istila hını, Türk azminin çelik ka 
ya11 önünde parçalanmııtı .. 

"' "" "' 
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manm geriye kırdığı cenablarda
ki mevziler istirdat edilmİfti. V-e 
öğleden itibaren de ismet Pata 
umumi mukabil taarruz emrini 
vermişti .. Taarruz akıam karanlı
ğı tamamen bumcaya kadar de· 
vıun etti .. Ve düşmanı maddeten 
ve mi.nen çok aarımıştı .. Düşman 
artık Türk savleti karııaında dire· 
nemiyordu .. llihayet, gecenin ka
ranlığına aığmdL. Ve binlerce ölü 
aünü muhabere meydanında bıra 
karak geceleyin gayri muntazam 
bir surette ikinci defa olarak çe
kilmeğe mecbur olmu,tu .. 

Bu muharebe de tekrar göster 
mitti ki, "Bir Türk birliği (cüzü ta 
mı) muadilini behemehal- yener; 
iki mislini de behemehal karıısın 
da durdurur." (Gazi) •• 

"' "' "' lıte bu suretle, bu kadar ağır 
siyaıi, mali, ikbaadi emaalıiz ıart 
lar albnda idi ki, bugünkü cünı. 
buriyet ordusunun çekirdeğini tef 
kil . eden, lnönü kahramanları, 
Türk cümburiyetinin Türk inkıli 
bmm, i'·inci temel direiiini kur
mutlardı •• 

Jnönii muharebelerinin ve onu 
müteakıp kat'i zaferi temin eden 
(Sakarya) ve (Dumlupınar) bü· 
yük zaferlerinin ne gibi emaalıiz, 
ıiyui, ikt.uadi, ve mali ağır ıart 
lar albnda kazanıldığını bütün 
vüzub ve §ÜIDuli]e cözünün önü
ne getirecek. her Türk. Türk 
azminin, Türk iradesinin önünde 
,.enilemeyecek aiyui, içtimai, ik· 
tuadi ve mali biç bir güçlük ola. 
ma,.acağına iman ebnekte zerre 
kadar tereddüt ebnez •.• 

(ikinci lnönü) zaferinin, bu 
yıldönümünden alacafmıız dera 
Ye intibah ta budur .. 

BOMBA Y, 30. A. A. - Mahalli 
~azeteler, lngilizlerin gecu•İ bintJi. 
!eri teskin ve Gandhi taraftarları a
rasina tefrika ilka ebnek için akal
liyetler me, eJesinde müslümanlanı 
gayri mesait bir hüküm karan .e
recekleri soylenmektedir. 

Müslümanlar, intihabatrn ayn a,.. 
rı yapılmaımı istemekte, mecusiler 
de buna ıiddetle muhalefet eylemek 
tedir. Hükümet, bu esaslı noktada 
kendilerine ihanet eylediği takdirde 
müılümanların filiyata geçmekte te 
reddüt eylemiyecekleri söylenmek
tedir. 

Hüküm.etin, pek te gibte edile
cek bir vaziyet almamış olduğu sö,. 
lenmektedir. Mamafih balkm bir 
kısmı nikbin davranmakta ve lngi
liz kiyasetinin mfüküliıtı i.ıale ve 
maniaları iktiham ederek işi iyi bir 
nf>ticev_. isal edeceğini ümit eyle
mektedir. 

Hala 
Bulunamadı 

Çocuğun kaçırılmasın

da dalavera mı var? 

SAINT LOUIS, 30~ Kanaclanm 
Saint Louis tehri polisi dün saat 3te 
eski mal-kümlardan ve lllinois eya
ı~ti kaCPkc•lftnnın şeriklerinden olan 
bir zenciyi isticvap eylemiştir. 

Merhum, Lindbergh'in çoçuğu
nun kaçırılmaamdaki beılıca amil'in 
kaçakcı Alcapone'nin tabli,.esi için 
hükumeti icbar eylemek olduğunu 
beyan ebni~tir. 

Hambourg'ta gizli 

matbaalar 

BERLIN, 30 A.A. - Polis bir 
takım gizli komünist matbaalan 
meydana çıkarmış ve bu ,.üzden 
bir taknn tevkifat icra edilmİ§tir. 

"Polia memurlan gazeteai'' ve 
0 Hücum bayrağı" ismindeki pro
paganda mecmuaoı müsadere edil 
mi,tir. 

Bu matbalann sahiplerinden bi 
risine birçok kimseler t .... kif edil· 
miştir. Matbaa. sahiplerinden biri· 
ai fira .. muvaffak olmU§tur. 

Mal~ga'da tahrikat 

MALAGA, 30 A.A. - Ziraat 
ameleai, umumi ve ibtililciı,.ane 
bir grey ilin etmişlerdir. Bunlar 
bir zavi,.eyi alete vermiıler ve i· 
kinci bir zaviyeyi de yakmaiia te
ıebbüa ebni,lerdir. 

Y aklan zaviye civarmda ıırizlen 
mit olan grevciler, kendilerine 
yaklaflUllk isteyenlere ateı açmıf 
!ardır. Şiddetli bir tüfek ateıi tea• 
tisinden sonra polis, asileri dağrt· 
mıttır. 

tilif'm tesisi idi. 

Neler görüşülecek 

LONDRA, 30. A. A.- Remıi ln
giliz mahafili, bu ıabab geçen hafta 
tatilinde birbirine kantbnlmıt olan 
iki bavadisi yekdiğerinden ayırt et
meğe ga,....,t eylemektedir. Bu iki 
havadis fUdur: 

Ilgası 
İstenen yemin M. Tardieu'nün Londrayı ziyare. 

ti, Tuna meselesi ile alikadar 4 dev 
Jet murahhaslan tarafından bir kon
ferans akti. De Valeraya göre mu

ahedeyi ihlal etmez 

LONDRA, 30. A. A. - Even
ning Standard krala sadakat yemi· 
Dinin İlgasından İrlanda için tevel
lüt edecek mahzurlan tadat etmek
tedir. 

Hariciye nezareti, dün ne Fransız 
başvekiline ve ne de l tal yan biikii
metine reımi bir davetname gönde
rilmi, oldufunu beyan etmektedir. 

4 ler konferansının akli ihtimaline 
gelince bu ihtimal, Romada müsait 
bir telakkiye mazhar olmuıtur. Di
!ier taraft11D, Almanyanmda bunu 
şimdiden kabul etmiş olduğu söy
lenmektedir. 

Bundan ba,ka, Fransız sefirine bir 
nota verilmiştir, bu notada Tardieu, 
projesinden biri tetrih edilmemiş o
lan Tuna meselesi hakkındaki lngi
liz noktai nazan izah edilmektedir. 

Bir gümrük içtimaı aktine dair o
lan ilk lııgiliz plinı, tamamen ter
kedilmittir. 

Fransa baıftkili, lngiliz başveki
li ile görütrneie mütemayil oldufu· 
nu beymı "l'lediğinden kendiaine res 
mi bir iavetftame cönderilmiı ve 
M. Tardieu'nün ıe,.abati artık ka
tiletmiıtir. 

M. Tıırdieu ile M. Mac DonaJd, 
4 ler konferan11ndan evvel Lonclra
cla telaki edeceklerdir. Hiç ,üpbeıiz 
iki devlet adamı arasındaki miiki
lemelerin batlıca mevzuu Tuna me
selesi olacaktır. Fakat mümaileybi
manın tamirat ye tahdidi teslihat 
meselelerini de görüımeleri muhte
meldir. 

Ham illerle 
Müzakereler 

Comtede Chambrun'ün 

beyanatı 

Periste bimillerle müzakereden 
dönen S:vaçoğlu Şükrü Beyle bir
likte avdet eden Franoız ıefiri 
Comte de Chambrun, buradan An
karaya gidip gelmittir. 

Pariıte cereyan eden müzakere
lerin iyi aafbada bulunduğu haber 
verildiği ~u oınllerda, bu mlizııke
reler etrafında Fransız aefirinin ele 
fikrini öfrenınek iıtiyen Aktam re
fikimize aerır ~plan rakamlar et
rafında bir ıev aöylemenıekle be.... 
ber demif tir ki: 

Bu gazete sadakat yeminin ilga
., takdirinde bunun ilk neticesinin 
lngilterede oturmakta olan lrlanda
lılara ecnebi muamelesi yapılması 
olacağını yazmaktadır. 

lngilterede takriben 350 bin lr
lanclalı oturmakta ve bunlardan 100 
bin kadan itıizlere muavenet tedbi
rinden iıtilacl"e eylemektedir. Bittabi 
lngiliz tabiiyetinin zev•me bu men
faat ta kaçmlmıt olacaktır. 

Serbest lrlanda hükumeti kabine
si lngiliz notuma verilecek ceTabr 
teobit etmiftir. Bu cevabı ,._ ak. 
§ant Dominyonlar nazın M. Tbomao 
a tevdi olunacaktır. 

M. de Valera'nrn verdiği 
cevap 

DUBLIN, 30. A. A. - Salabi,.et
tar mahaf'ıl, M. de V alen'nın Bü
yük Britanya bükümetine vermi, ol 
duğu cevapta, sadakat ,.emininnin 
ilgaaınm muahedeyi ihlal eder ma
hiyette olmadığını t<krar ve yemine 
ait maddenin basit bir tetrifat cÜm• 
lesi ve binaenaleyh fasit bir farllan 
ibaret olduğuna iddia ettiğini zan
nebnektedir. 

Mümaileyb bundan başka ceva
bında, parlamento, açdınca derhal. 
yeminin ilagsını talep eden bir ka
nun projesi vermeği kararla,tınnıı 
olduğu huıuıunda nazarı dikkati cel 
beyliyecektir. 

Senelik taksitler meselesine gelin
ce, mümaile,.h bunların şimdilik 
mevzu harici olcluldan mütaleasıru 
muhafazada israr ed~ektir. 

60 kişi idam 
Edilecek 

Bunlar ihtiya:r bir 

kadını öldürmüşlerdi 

NAIROBI, 30. A. A.- Kampala 
mahkemesi, ibtiyar bir kadmı ..,_ 
birbazlık yapmakta olduğundan fÜp 
lıelenerek öldürmüt olan ve idama 
malıküm edilen yerlilerden 60 kiti
nin temyiz, iıtida ve layibalannı 
reddebniıtir. Bunlar, pek yakrnda i
dam edileceklerdir. 

O milli, kurtuluıun ikinci te
melini kuran, Ye bize, bu derin ve 
aldanmaz deni verenlerin tehitle 
rine nihayetsiz takdisler, bayatta 
kilerine de bin bir minnet ve tük· 
ran aunalım" 

Y eşilköy: A. R. 

17 kiti tevkif olunmuftur. Bir 
maktıil 'l[e iki mecruh vardır. Ti. 
carethaneler kapanmıştır. 

" - Ankaradan lstaııbula yeni 
geldim. Fakat iki üç güne kadar tek 
rar Ankaraya gideceğim. Cereyan et
mekte olan miizakerabn iyi bir ne
ticeye iktiran edeceğini kuVYetle Ü· 
mit ediyonmı. Saraçoğlu Şükrü 
Beyle ayni zamanda avdetim, mÜfA
rünileybin giriştiği müuokerabn mü 
veffakiyetle neticelenmesi husuıun.. 
da ayni arzuyu perverde ettiğimizi 
gösteriyor. 

idam cezaamın bu kadar vasi bir 
mikyasta icraoı Kenya tarihinde ilk 
defa vaki oluyor. 

Kitapçılar heyetinin temasları 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Kitapçılar heyeti hükumet ve 

fırka erkanı ile temaalarma devam etmektedirler. 

Ziraat Vekili izahat verecek 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Ziraat Vekili Muhlis Beyin 

Millet Meclisinin yarınki in'ikadrnda Kocaeli meiı usu Sırrı Be
yin ~.eriyatını teksir ve taminı için bu sene ayçiçei!i tohumu zer' 
ve zurraa tevzii hakkında ne dütünülmekte olduğuna dair bulu. 
nan sual takririne c:evap vermesi muhtemeldir. 

Tabiiyet muameleleri 
ANKARA, 30 (Telefonla) -Tabiiyet muamelelerinden alı

nacak harçlara dair olan kanuna atideki maddenin tezyiline dair 
olan layiha Mecliste ruznameye alınmıştır: "Türkiyeye muva· 
aalatlan tarihinden itibaren bir sene müddeti geçirmi, olan mu
hacir ve mültecilerden fakirliklerini bulundukları vilayet veya 
kaza idare heyetlerine tasdik ettirenler bu kanunda musarrah 
harçlara tabi değildir." 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Gümriik ve İnhisarlar vekili 

Rana Beyin İıtanbula hareketi bütçe müzakeratı münasebetile 
teahbura uğramıştır. Rana Beyin nisan ayı ortalarmda hareketi 
ıım.ıkarrerdir. 

Tahsil edilemeyen borçlar 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Esbabı mücbire ve zaruriye 

dolayısile takip ve tahsiline mahal veya imklUı görülmeyen borç 
lann terkini hakkındaki kanun layihası bütçe encümeninde mü. 
zakere ve kabul edilerek heveti umumiyeye tevdi olunmuş, J'\1%· 

nameye alınmıştır. 

inhisar beyiyeleri hakkında 
bütçe encümeninin tefsiri 

ANKARA, 30 (Telefonla) - İnhisar bey'iyelel'i üçte birle
rinin harp malullerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine da· 
ir olan kanunun dördüncü maddesindeki "dağıtılmai'ar bayat 
kaydileQir,, kaydı bundan evvelki "her sene toplanan paralar o 
ıene mevcut olanlara aittir." hükmünü tasrih aJen bir kayıt te
lakki edilmiş ve sene içinde ·yaşamış bulunanların vereae'i'ine tev. 
zi yap!lamayac:ağı ve yaşamış olanların baklannrn hiç bir suret. 
le sakit olamayacağı hakkında bütçe encümeni vaki müracaat 
üzerine bir tefsir fıkraaı hazırlamıttır. 

Nuri Beyin meb'usluğu 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Merhum Dr. Refet Beyden in. 

hilal eden Bun~ meb'usluğuna sabık Kütahya meb'uau Nuri Be
yin namzet gösterilmesi takarrür ebniftir • . 

Yunan istikraz/arının faizleri 
ATlNA, 30 (A.A.) - Ethnos gazetesinin verdi.ji bir habe. 

re göre Yunanistanın mali itlerile metgul beynelmilel komi"yon 
Y unanistanm harici iıtikrazlanna ait faizlerin İngiliz albru ile 
tesviyesinde ısrar edecek olursa Yunan hükUmeti hakeme mü. 
racaat edilmesini teklif edecektir. 

Tren kazası 
VANCOUVER, 30 A.A. -

F eyezanlar neticesinde tebre ya· 
kın bir köprünün çökmesinden 
dolayı yuvarlanan bir lokomotif 
ve 4 vaııon içindeki yolculardan 
üçü ölmüt ve birisi de yaralanmq 
br. 

Meb'usluktan istifa 

ANKARA, 30 (Telefon) -

Utak teker fabrikası müdürlü· 
ğüne tayin olunan Gazi Antep 

meb'usu Remızi Bey meb'uıluk 
tan istifa etmi,tir. 

Haftalık Edebi Mu!!ahabe 
arzumuz, "hüınü niyetimiz., , doğ in, Goethe'yi inkir ve tahbndan 
rusu inkar edilemez. insanın, cin· devinnek arzusu ile batlıyan )'a• 
sin şerefini temin etmiş fertlere zısmı yan yolda değiftirip GO<'t· 
hürmet etmesi, onların ne yapbk be'nin yanında birer gölge bile 
lannı, ne bırakbklannı öğrenmea.i sayılanuyacak iki tairin methine 
şartile ve ancak bu sayede yükse· e.iritmeıi ne oluyordu? Hem bu 
leceğini anlıyoruz. işe milliyet kanşbrmaoı, benim gi 

lerle ,.anmq, Comeille ııibi onun. 
kinden büyük bir ruh kuvveti ııöı 
tennif, Byron gibi ondan daha 
kahramanca yaşam.ıf tairler gel· 
miştir. Fakat Goethe'de, onların 
hiç birinde olıruyan bir insan bili 
vardır. Onlann hepsinde, teaadüf 
ten doğmuı gibi görünen bir deha 
vardır. Eshilevı'i Shakeıpeare'i 
Dante'yi okurken onlardaki bü· 
yüklüğün ilahi bir mevhibe oldu· 
ğu hissine kaplıveririz, onlan bi· 
rer ilah gibi görmeğe baılanz. 
Goethe, dehasını kendi azmi ile 
kurmut. Prometevs gibi gökten 
ateti kendi eli ile çalımı gibi gö
züken Goetbe, insanlar araıına 
inmit bir ilah değil, ilahlar aruı· 
na yükııelmit bir insandır. O, her 
çarpıfbfmı yenmif, her tuttuğunu 
kopannıı bir pehlivandır. Her t'" 
yin, inıanlann, ilahların, hatti. 

kendi kendisinin fevkine çıktı. 
'·Deha, sebat ve dikkatle çalıt
maktan ibarettir.,, Bu, insan oğlu 
nun terefini en ileriye götüren aöz 
dür. Söylemek belki kolay, fakat 
Goethe iıbat da etti. Werther ııibi, 
ancak sentimental romanlam en 
güzeli, yani yine bayağı addolu. 
nabilecek bir eıerle baılayıp ikin 
ci Faust'a, tiirle fikrin en ahenk· 
tar ıurette birl"ltiği, insan aeki 
ve aezi,i.nin belki en muazzam abi 
deai olan ikinci Faust'a yükael. 
mek, itte o sözün isbatı. 

CervantC. de Goethe gibi, İnsann 
bütün yarattığı mefhumlardan, ha 
yallerden daha asil olduiunu anla 
mıf ve onu aö,.lemittir. Bunun için 
dir ki büyük Alman tairinin 
çok andırdıfı efsaneYi mahlük 
Prometevs ise en çok benzediği in 
aan, büyük lspanyol muharriridir. 

Fikirler ve insanlar 

Bir •ht•f } •• ı da Gazi Terbiye Enatitüsü'nde ) ) a MUna• Halil Fikret, Bedi ve Cevdet Bey 
· •} ler birer konferaıu verdi ı Halil Sebetl e Fikret, ~tbe'yi en çok okumuı 

ve en ıyı anlamışlanmızdandır, 

Bu senenin 22 martında, mede 
ni alemin her tarafında olduğu 
ııibi bizde de, Goethe'nin ölümü. 
nün yüzüncü yıldönümü ihtifal· 
ler, konferans1ar, makalelerle tea 
it edildi. lsta<1bııl Darülfünunu'n 
da Yusuf Şerif Bey, fa.İrin eserini 
ve hayatını anlattı, Orhan Sadet
tin Bey, Fawt'tan parçalar oku· 
yup terdime ve izah etti. Ankara 

bundan on iki sene evel neşrettiği 
Goethe "" Faıut isimli kıymetli 
"etude., ü, büyük Alman tairi için 
yazılmıt ilk türlı:çe kitapbr. Hasan 
Ali, Bir dehanın romanı isimli bü 
yükçe bir kitap çıkardı. Darülbe· 
dayi St.:lla'yı oynadı Ye bu dramı 
tercüme eden Seniha Bedri Hanım 
o akşam bir konferans verdi. 

Büyük insanları tebcil etmek 

Vakıa içimizde, Coetbe için bi kendisiı•İn de pek anlayıp tada 
ihtifal yapdmaaına itiraz edenler, madığı Yunuau göklere çr!carmaaı 
sinirlenenler oldu. Hatta Selami da yine taaalluf hanesine geçirile 
izzet, Namık Kemal'den Yunus cek f")'lerden değil midir? 
Emre'den esirgenen merasimin, Dünyaya Dante Aligbieri gibi 
kendi milletine bile biraz istihfaf· Goethe'den daha lirik, Firdevıi gi 
la balanıt bir Alman tairi için ya· bi hayli onunkinden daha geoit. 
pılmasmı garip gördü, bunu da ta Sbakeapeare ve Dostoyevski gibi 
•allüf ba:ı~sine ,reçirdi. Ne yalan insan ruhuna nüfuz etmekte on· 
ıöyliyeyim, Gocthe'yi sevmeme dan çok daha ileri gitmif, Baude
r:ığmen Selami lzzet'in o ,.azı•m&. laire gibi marazi hillerimizi on• 
sevindim; alkıtlar ara11nda bir ele 
•1• • • • k ı • 1• d dan daha anlayıp göstenni1,Sofok 
ı ıraz &e5ınm yu ~ meıı azım r~ . . . . _ 
Hürmetaizliiin, tahrip arzusunun, lıs gıbı onunkılerden daha ııuzel 
inkinn da zıtlan kııdar velUt oldu , ve temiz f"kİller yaratmı1, Pascal 
ğuna kaniim. Fakat Selami izzet'· ! gibi onun belki hic bilmediği ateş 

Goethe'den evel de inaanm bü 
yüklüğünü, hem bütün acizlerine 
rağmen büyüklüğünü aöyliyen bir 
eser yazılmııtı: Cervant~'in Don 
Quichotte'u. Fakat Doktor F auat, 
kelimelerin manuıru anlıyan, ihti 
raılannı kendine eair edeD bir 
Don Quichotte'tur. Maamafıh 

• • • 
Büyük adam.lan tebcil ıı.rzu. 

muz, "hüınü niyetimiz" ink&r edil 
mez, dedim. Goetbe için m rasim 
yapmanız, ihtifaller tertip ebne
miz de doğrudur, çünkü büylik 
insanlar milliyetlerden üatünd .... 
dir. Bü,.ülı: adamlar içinde de bil 
haaaa Orta - Zaman'dan sonra 
gel nler aramda - Goethe, Roua 
-u ile beraber, nüfuz •e tesiri 
memleketler hududunu en fazla 
kudretle qmıf olanıdır. Johamı
Wolf ganır Coethe, kelimenin ea 



Sehri • 
ız· 

' Ekonomi 

Afyon tüccan Oda' da 
vaziyeti görüşecek 

Bu içtimaa lzmirden gelecek bir 
heyette iştirak edecektir 

Bir ı:amandan beri, afyon sa· 
bt ve ihracatının inhisar altma 
alınacaiı hakkında deveran e
den haberler memleketin her 
tarafında afyon ticareti yapan
lar arumda endite uyandırmıt 
tır. 

l:mıir afyon tacirleri bu ha· 
ber üı:erine bir içtima ~apmıt.: 
lar ve bu içtima neticesınde bu 
kUmetle temaa etmek üzere A· 
liiyeli ı:ade Halim Beyin riya· 
seti altında bir heyetin Anka· 
raya gitmesine karar ve~~
lerdir. Diğer taraftan ıehnnıu 
deki afyon tacirleri de cumarte 
si günü Ticaret Odaıında b:'1 
husus için goriıımek üı:ere bır 
içtima yapmağa karar vermit
lerdir. lı:mir af yonculan heye
ti de ıehrimize gelerek bu içti· 
ınaa iştirak edeceklerdir. Bu 
İçtima oet;cesinde ıehrimiı: af· 
Yon tacirlerinin de Ankaraya 
gi.tmek üı:ere bir heyet intihap 
etmeleri muhtemel görülmek
tedir. 

İnhisar haberleri afyon fiat. 
leri üı:erincle müıbet veya men 
fi bir tesir yapmamııbr. Y.al~ 
piyasaya durgunluk vermııbr. 

Liman fiatlan 
Dünkü akıam gaı:etelerin.den 

biri bazı tüccano Liman Şırke 
tinin mavnalarda ve aai.r kısıdm 
larda faı:la ücret almu~~an ° 
layı Ticard odasına tıkayette 
bulunduklar:r.ı yaı:ıyordu. 

y aptığıınız tahkikata naza· 

BORSA 

SO Mart 1932 
Akşam Fiatlan 

istikrazlar Tahvillt 

lst. dahlll 95.50 
Şark d. yolları 3.25 
D Muvıhhlde 50.75 

Elektrik 4,90 

Tram••J 4.91 
Tünel 4,00 

Gümrukler 7,511 Rıhtım 16.75 

Saydi mahl 6.-
11.agdat 6.;o 

Anadolu 1 tıı,!5 

T. a.<lerlye 6~0 

rn 21.
• Mümessil 22,15 • 

Esham 
1' Bankası 10.· Tertos 16,70 

.Anadolu. ış,Sn Çimento Ar· 9,10 

Reji 4,10 Onyon dcy. t3,!!5 

Şir . hayrly• 14,·. Şark dey. 2,60 

Tramvay 54.- 8ılya 2,20 

Umumlslgorıa 11;25 Ş:ırk m. ecu s,-
Bom on ti 24.~5 Telefon 15,25 

Çek fiatlan 
Par!• 12.nıl i Prı~ 15,90 

Londra 788, 112 Viyana a,g1,s 
~uyork 41,45 MaJrit 6,26 

llliı.no 9,17 - herlln 1,98,3/4 

Bru~ .. tl 3,3'1.l/2 Varşovı 4,22 

Atına s:.ııs Pt,te 3,71>.5 

Cinı-,;·rc 2.44,1/2 BukrCŞ 82,1)6 

Sof ya t.,.J' Bclıı:rat t7.-
\nnstcrdAm ı, IO".J/8 .ı\1nı.tovı 1094,-

Nukut (aal;If) 

!\uru> ! Kuruş 

20 f . Fran~ll 17ö.İİ4 1 şl'.in. Av. 28,-

ı isıcrlin i~"l.5 1 pt:z.cta 16,-

1 ı mart 50,112 
1 dolar 21 ı,ı · ı 1 . 28,-1 zo tı 
20 liret ~:ZH.- 1 pcngo 32,-
2o 1. Belçika ili,- 20 ley 24,-

l!ıı dr.1hml 42.- 2~ dinar 75,-
20 l. I•\ içre ti:!.!.- l ÇcrD•lVC~ 

iO 1Cva ~s.- ı Alun 925,-

to florin 8S. ı Mecidiye 4H.5 

~tur Çet) 12~.- 1 B>nkDOl !13!,-

ran Odaya böyle bir mu~t 
vaki olmamıtlır. Eıuen Li
lllaD tirketi ücret tarifelerinde 
liman tarıfe komisyonunun son 
istimamda esaslı tadilat ve len 
si.lit yapılmrtb. 

ispanyada pamuk 
lıpaoya pamuk ziraatinin hi

mayesi ıçin bir kanun tatbikine 
batlamışbr. Bu kanun mucibin 
ce her pamuk tarlası için hek
tar batma yüı: peçete yardu:n 
edilecektir. 

ispanya, pamuk ilıraç ettiği· 
miz bir memleket olduğundan 
Ticaret Odası lapanyadaki 
membalardan malUınat istemi• 
tir. 

Hamburg fındık 
piyasası 

Berlin Türk Ticaret Odası· 
nm ıon geien raporu Hanıburg 
frodık piyasası hakkında ıaya· 
Dl dikkat malUınatı ihtiva et. 

mektedir. 
Rapora oaı:aran: Hambure 

ve bılumum timali Avrupa li
manlarında mevcut mal son 
derece azalmıtbr. Bunun ıebe 
bi Türk ihracatçrlannm kriı: do 
layııile mallanoı Türkiyede 
ıatarak Avrupa piyasalarına 
göndennemeleridir. Arada is· 
pekülasyon yapan müesseseler 
bu vaı:iyetten istifade ederek 
paskalya bayramiarından ev· 
vel Avrupada mevcut malın fia 
tını yükseltmiılerdir. Elyevm 
Hamburgda mevcut emtia ile 
Türkiye'den yüklenilen mal a
rasında 100 kilo batma takri
ben 10 Türk lirası fark vardır. 
Bu fark 10 tonluk bir vagon 
mal için 1000 Türk lirası gibi 
büyük bir ~ebl~ğ. t~kil eder. 
İhracat tacırlenmıı:ıo bu fa.rk· 
!ardan istifade edememelen ta 
yanı teessüftür. 

Oda tütün encümeni 
toplanıyor 

Ticaret odası tütün encüme
i aı:ar günü toplanacaktır .Bu 

!1 t? da encümen azasından 
ıçım• . 1 . 
b k alakadar tütün tacır en 
aş,eahrimizdeki tütün üzerine 
ve~ b kal ·· it yapan alakadar an ar ru-
esası da bulunacaktır. . 

Bu içtimada .od• .. t~~~kat ve 
istihbarat şubesı muduru Hak. 
kı Neı:ihi Bey Balkanlarda şar~ 
·•t" .. bakkmda yaptığı tetki· 

tu unu ed 1 . . anl ta 
kata ait müıah e ennı a 

caktır. 

Almanyada müstamel 
makinalara resim 
Almanyada 27 Marttan iti· 

haren müstamel makine aksa· 
mı için çok ağır bir r~im .k: 
nulmuştur. Bilhassa tnkotaJ v 

1 • " konu mensucat makine en ıçıo 
lan resim bu makinelerin ibra· 
cma imkan bırakmayacak ka· 
dar fazladır. 

Bir şirketten şikayet 
Ecnebi limanlara seferler ya 

--- -Ô.;-;:.-a§ağı yukan biliyor; içlerinde 
-_ıil mana11 ile AvruP~.'~ We.t kı• hafızası kuvvetli ol"."~ar G~the'• 
lıche Diıcın "ııı Haem ıb~- "':aan ııin uvdiği kızlann ısıınlerını ıır;ı 
lanın vatandaşıdır. O, u und' b ile aayıyor. Chorloıte Buff'u bı· 
lan, uin.unı,, anlamak iıte ı; a l~ı fakat Werther'in Charlotte'· 

d ken• ıyor, hi 
«iin bütün insanların a ~ou hak sini bilmiyor. ~emen hemilen k ç 
dıleriııden sayıp aevmelerıne biri Faust'tan bır aahne b e o u· 
lı.a:randı. mamıt-

Fakat biz bütün arzumuza, Kabahat onlarda mı? H~yır. 
bütün "hüsnü' niyetimize., rağmen Okumak istiyorlar; fakat kıtap· 
Ona layık olduğu hürmeti göote_re· darda ne Haaan • Cemil Be~n 
lnedikı göaterebilmemize de un· Jphigeni• te~ümesı, ne de ~lı~ 
lıan yoktur. irfan itlerinde, hiç Bahtiyar Beym Faud tercumeaı 
bir "bil.nü niyetin., affettirmiyece bulunuyor. Bunların birini Seroeti 
ii bir laübalilik göateriyoruz. Mu• Fünun, öbürünü Hayat mecmua• 
•ilim olduğum için birçok gençler lan iliı.Ye olarak n.,.retm.iılerdi. 
le konuıuyoruz; Coethe ihtifalin-
d - Büyu .. k eserlerin hakkile anla· en oonra gayet garip ,eyler gor-
dünı: O gençlerin çoğu Alman p.· ıılmaaı için muharrirlerinin hayat· 
' • bab !arını da bilmek lazaodır derler. !>inin nerelerde okuduğunu, • I" 
aının ana•ının göbek atlarım, :ıai· Bu, yanlıt değildir; fakat nve a 
tin allllUJ ,....,da kaç diti kaldığı eaerlerin bilinmesi :ıarttır. Onlan 
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• • n a ır r 
Maarifte 

Muallimlere 
Kıdem zammı 

.350 mualJim için 
on bin lira 

tahsisat kondu 
btanbul ilk mektep muallim

lerinden 350 kadan haziranda bir 
derece kıdem zammı alacaklar
dJT. Bu huauı için 10 bin lira tah· 
aisat koomu4tur. Zam ,örecekle
rin kumı azamı 927°928 aeneain· 
de mezun olup mealeke ıirenlerin 
vazifelerinde muvaffakiyet ıöa
tenoit olanlandır. 

Zaın ıörecek muallimlerin lis
tesini maarifi vekaleti teabit ede 
rek yakında latanbul maarif mü• 
dürlüiüne bildirecektir. 

Muallimler b1rliğinde 
toplanb 

latanbul muallimler birliği 8 
nisan perşembe ıeceıi birlik bina 
aında yalnız muallimlere ınah~ 
olmak üzere bir toplantı tertip 
edecektir. 

Fen fakültesinin 
müsameresi 

Darülfünun fen fakültesi tale 
b~ cemiyeti nisanın 7 ainde Halk· 
evinde bir müaamere verecektir. 

lstanbul lisesinde 
müsamere 

lıtanbul lileai bug-ün talebe ve 
)ilerine mahıuı olmak Üzere sene 
lik müaamereaini verecektir. 

Kocataş Suyu 

Londra'da mükafat ve 
madalya kazandı 

Necmeddin Molla Bey tarafın 
dan teıi• edilen Kocatat suyunun 
Londra "Cüzelev'" serııiıinde hi· 
rinci büyiik mükafab ve altın ma 
dalya kazandığı bildirilmektedir. 
Sergi 25 Şubattan 5 Marta kadar 
Londrada açılmııtı. Ve sergiye 
Kocataf suyu ıönderilmitti. Ev· 
velki g-ün serıi katibiumumiliğin· 
den ,u mektup ıelmi9tir: 

"Sergi jüri heyeti tarafından 
yaptınlan tahlil neliceıinde Koca 
tat suyuna büyük mükafat ve al
tın mad,.Jya verildiğini tehrikatı• 
mıza terdifen arzeyleriz efendim" 

Bir Türk suyunun Londra .er· 
giıinde mükafat ve madalya ka· 
zanmaaı memleket namına da ta
yanı memnuniyettir. Necmeddin 
Molla Beyi tebrik ederiz. 

Mahkemelerde 

Kaçakçılık davalan 
Dokuzuncu ihtısas mahkemesinde 

dün de bir kaç 
maznun mahkiiw oldu •. 

l>iin dokuzuncu ibtiaaı mahke ı 
meı~de iki dava rüyet ve intaç 
edilmif, bir de istinabe yapılmıt· 
br. 

istinabe Kilia ihtisaa ınahkeıne 
ainden ıelmektedir. 

Müskirat inhisan meımırlann
dan Cihangirde Yuda apartıın•· 
nında oturan Halil efendi Kilise 
müakirat inhisarına üzüm müba. 
yauı için gitmit, fakat orada ken 
diıi için de bir kaç tite kolonya 
mubayaa ebnittir. Kiliı ınahkeme 
ıi dokuzuncu ihtiaaı mahkemesin 
den Halil efendinin beyanname 
harici 12 tife Flördamur kolonya· 
aını, kimden, nereden, kaç kunııa 
aldığını, üzüm mübayaaaın• me
mur iken neden kolonya mübayaa 
ettiğini, bu mübayaada kendisine 
kimin yardım ve delalet ettiğini, 
g-ümrük muaıneleıi :;oal)ılrrkeı'I mu 
amelesini takip eden muhafaza 
memurunun kim olduğwıu ..,,.... 
yordu. 

Halil efendi bu kolonyalan 
Kilisde tüccardan KalJDI efendi· 
den aldığı faturayla beraber Ki
lis giimrüğÜne beyannameaini ver 
diğini, muameleaini Kilia müski· 
rat memuru Ziya Beyin takip e~· 
tiğini, alııta kendisine kimsenın 
delalet ve tevauut etmediğini, 
hepsine 43 lira para verdiğini, ko
lonyalann kaçak olmadığını aöy· 
lemiıtir. 

lıtinabe evrakı mahalline iade 
edilecektir. 

DaYalara gelince bu davalar
dan birinin maznunulan kaçakçı 
Berıamalı Y aıar zade Salim ve 
toför Ömer efendilerdir. 

Bu iki zat bir otomobille Ban• 
dırmadan Buraaya 25642 defter 
derununda 1741810 yaprak siga• 
ra kağıdı kaçmrlarken yakalan
ınıtlardır. 

Kaçakçı Salim yakalanan siga• 
ra ki.ğıtlannm kendiaine ait ol· 
madığını, toför de nülettiği :zey• 
tin yaiı sandıklan meyanında Iİ· 
cara kağıdı bulunmadığını söyle· 
mit, fakat ikiıin de akıi aabit ol· 
mu.ş, her iki maznun sekizer ay 
hapse ve 17418 lira 10 kuruş para 
cezaımı mÜ§tereken ödmeğe mah 
küm olmutlardır. 

A/tı sya mahk(Jm o/an Hanif~ H. 
tutmut. batı önünde evine ı:itmit
tir. 

MühürHi telefon 
meselesi 

Belediye müfetti§lerinden Ali 
Yaver Beyin bir cürmü methudu 
ile ortaya çıkan fazla telefon Üc· 
reti tab&ili meaeleıinin müddei u .. 
mumilikçe tahkikına devam e
dilmektedir. Müddei umumilik u
mumi telefon aantralinde tetkikat 
ve makineler üzerinde ketif yap
tınnıt. telefon müatahdemininin 
ve telefoncu kızların ifadelerini 
almıt ve daha ziyade tenevvür İ• 
çin hadisenin tamikına lüzum ıör 
müştür. Tahkikat ve tetkikat de
vam etmektedir. 

Gizli morfin yapanlar 
Beyoğlunda gizli morfin fahri 

kası işletirken yakalanan maznun 
!ar dokuzuncu ihtisaa müddei U· 

mumiliğine verilmi§lcrdir. Fakat 
dokuzuncu ihtisas müddei umumı 
!iği bu me•eleyi vazife harici gör· 
mÜf, evra'? Ye. maznus;ıl,":'? Cum
huriyet mudde1 umumılıcme ..... 
ketmiştir. 

iki esrarkeş mahkum 
oldu Diğer davanın maznunlan bir 

ev halkıdır: Hüaeyin efendi, kan· 
11 Hanife Hanım ve üç çocuktan. Haaan çavut ve Süle"'!an ismin 

Hanife hanımın Ahırkapıdaki de iki kişi dün esrar keı~ıkten do
evinde 3648 yaprak sigara kağıdı layı ağırceza mahkemesınde mah 
bulunmuştur. lcra edilen nıuhake· kUın olmuşlardır. Bunlardan Ha· 
me neticeıinde de kaçakçılık yap aan çavuş: 
bğı ıı.nlaşılmıftJT. _ Ben tiryakiyim, esrar kulla· 

Halkevi tiyatro şubesi Neticede Hanife hanım s ay nırnn, diye cümıünü itiraf etmit, 
hapse 36 lira 48 kurut para ceza- Süleyman da: 

Halkevi tiyatro tubesi C\I" aına mahklım olmu,, Hüseyin e· _ Baıka biriıinden aldım, de-
ınartesi günü içtima edecektir. fendi beraet etmiştir. mittir. 
Bu içtimada idare komitesi in- Mahküm ana jandanna muha- Muhaket!le neticesinde maznun 
tihap edilecektir. Geri kalan fazaaı altında hapiaancye götürü !arın her ikisi de iki,er ay hapse, 
köycülük, müze ve ıergi, ıpor !ürken bedbaht baba da iki kız beşer lira para cezaaına mahküm 

ve bir oi,Jan çocuğunu ellerinden olmı.~~ nrdrr. 
ıubelerinin idare komitalan da · !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-il!!!!!!!!!!!!! 
nisan içinde seçilecektir. Evin 
umumi idare heyeti teşekkül et 
tiği cihetle öoümüı:deki hafta 
toplanarak hazirana kadar olan 
muvakkat bütçeyi tesbit ede. 
cektir. 

Yetiştirilen fakir ve 
kimsesiz çocuklar n~
relere yerleştirilecek? 

dün kDn-Himayeietf al cemiyeti 
gresini ve intihabını yaptı 

pan bir Türk vapur kumpanya 
u Ereğli kömür tirketinden şi. 
kiyetle alakadar makamlara 
müracaat etmiıtir. Bu tikiyet 
eğer doğru ise çok haklı ve ye
rinde bulunmaktadır. Vapur 
kumpanyası Ereğli kömür şir
ketinin Türk vapurlanna ecne. 
bi vapurlardan daha çok paha· 
lıya ibrakiye verdiğini delaille Himayeietfal cemiyeti kon· 
iıbat etmekte ve bunun sebebi- gresi son içtimaında 00 be.t kişi 
ni de sormaktadır. Alakadar den mürekkep olan heyetı mer 
makamlar bu müracaatı tayam • keziye azala~ intihal? etmiş· 
dikkat bulmuşlar ve tetkikata ı tir. Yeni heyetı nıerkezıyede fU 
başlamışlardır. ı:evat vardır: 

Şemseddin B., Şakir P,., 
Tevfik Amir 8., Tevfik B. (Be 
lediye müfettişi uınumisi) Em 

oiyetsandığı müdür muavını 
Reşit 8., Evkaf müdür muavini 
Sabri B., Dr. Hikmet B., Mu. 

yazanın bayatını bilmek, faydalı 
olmak fÖyle dursun, muzır oluyor. 
Mesela Goethe, elinden Wilhelm 
Meiste~, Faust, lphigenie kaldm· 
lınca bir düzüneden fazla kadın 
sevmit bir ıaray dalkavuğu haline 
düşüyor. Doğrusu bu husustaki 
büyüklüğü, i:zam edilecek ıeyler• 
den değildir: Caıanova'nın yanm• 
da, kundaktaki çoculkar gibi aaf 
kalır. 

Goethe'nin -bütün tairlerin
hayabnı g-ijzel kılan, eserleridir. 
Evvela onlan tanıyalım, onlan ta· 
nıtalnn. Bu, almanca veya franaı:z 
ca üç bet kitabı, seki:z on makale 
yi kanıtınp konferans vermekten, 
kitap, makale yazmaktan elbette 
daha zordur. Ama ne yapalım 7 
inu.n ancak bu sayede medeni o
lur. Coethe için yazılan bütün 
makaloler, kitaplar, Yerilen kon-

feranelar yeriJ?-e ~ir tek eıeri t~r· en kururauz bir surette "adap. 
cüıne edilseydı, hiç olmazaa yuz ter'' edilmesinden daha hayJTlı• 
sayıfalık bir müntehabatı ne§ro- dır, çünkü bizi onu kendi kendi· 
!unsa idi, elbette çok daha iyi o- mize anlamağa, tecessüse aevke
lurdu. der. Fena lercüıne tenkit edilir, 

Biz fani Goetho hakkında der- ÜZPrinde tashihler yapılır, aaıl 
mc çatma malumat ediruneği, yal metin üzerinde çalııılmağa sebep 
ruz ve yalnız kitaplannın aa:vıfa· olur. 
!arı arasında gizli olan ebedi Goe- Tembeliz, korkulacak bir IU• 

the'yi öğre~e~e t'.'rci~ ediyoruz. retle tembeliz. Okumağa üteniyo
Bildiklerimizı bilmıyelım, daha nız, yazmağa üteniyoruz, ten:Ü· 
iyi! .. .. . meye ü~eniyoruz. Her i§i çabuk 
Ge~n yazıında, buyük :ıaırler bitirmek arzusundayız. Fc.,ut, el· 

hakkında hocalarımızdan öğren- bette çalakalem tercüme olun· 
diklerimizi tekrar ile iktifa etti· maz; onun için kimse onu ten:Ü· 
ğimizden ~ikayet ediyordum. Coe- meye yanaımıyor. Yeniler daha 
the'ye kartı da yine o teceuwüz kolay geliyor, 
Jüğü göateriyonız. Ama Faust'u Tembellik; hiç bir iJ gönoiyen, 
hakkile tercüme etmemiz kabil ID'l.Üstü yabp uyuyan adamın tem 
değilmit ! Öyle olsun; onun en fe- belliği, günde kırk elli aayda t .... 
na tercümeıi bile bizim için, Goe- cüme ederek faaliyetin aaealıı ze. 
the hakkında en g-üzel makalenin 1 vabirini ıö.terea aAlamıa t-••ı 

opla 
Villyette 

Terfi 
imtihanı 

Dün defterdarlıkta 
imtihanlar yapıldı 

Defterdarlık memurlan ara1111 
da dün terfi imtihanı yapılmıttır. 
Bu imtihanlarda muYaffakiyet 
ıö.terenler münhal TUku bulaeak 
mafevk memuriyetle.. aıraaı ile 
tayin edilmektedir. 

Bahçevanlık sergisi 
Vilayet bahçeıinde açılacak o

lan kümeı hayvanatı. babçevan
lık, meyvacılık urıiıi için ziraat 
oda11 eaaılı surette me4gul olmak 
tadır. 

Bu huauıtaki nizamname alaka 
darlara bildirilmiıtir. Bundan bat 
ka da bu aerıiye ittirak etmeleri 
köylere tamim edilmittir. 

Yaz saati 
Yaz aaatinin 1 nisandan itı'ba

ren tatbik olunacağını yazmıttık. 
1 nisan cuma g-ününe tesadüf el· 
tiği cihetle, cumartesi ıününden 
itibaren tatbik olunacaktır. 

Yeni tramvay 
Arabaları 

Şirketin getirmekte 
olduğu yeni 

arabalar bambaşka .. 
lıtanbul Tramvay tirketl, Eıni· 

nönü • Bebek ıibi uzun hatlarda. 
daha ıeri ve muntazam surette 
seyriiaeferi temin için timdiki va· 
conlan deği,tirmeğe karar Termit 
tir. Öğrendiğimize ıöre, tirket, bu 
hatlarda çift araba yerine uzun, 
timdikilerden daha genİ.f ve tek 
vagonlar işleterek nakliyatı temin 
etmek istemektedir. Bu yeni va· 
gonların muhtelif aksamı pevder
pey gelmektedir. Yalımda bunla· 
rm tecrübeleri yapılarak muvafık 
netice alınırsa tatbikata baılana· 
caktır. Yeni vagonların yansı bi· 
rinci ve yansı ikinci mevkidir. Ba· 
tamaklan otomatik olup yolcular 
bindikten sonra mevkiflerden ha. 
reket edilirken kendiliklerinden 
kapanacak tekildedir. Bu suretle 
yolcularm hareket eanaımda atla 
malanna imkan kalmiyacaktır. 
Yeni vagonların kapılan ortalarm 
dadir. Bunlar 100 kiti istiap ede· 
bilecek ve makineleri kuvvetli ol· 
duğundan Eminön;\ • Bebek ara
sındaki mesafeyi ftzami yarım aa• 
atte katedebileceklerdir. 

\ 

Kapıcılar, odacılar 
Kapıcılar ve odabatılar ce 

miyeti idare heyeti intihabı dün 
cemiyetin Galatadaki merkezin 
de yapılmıştır. 

-·---···-······-·····-···---···-·-
harrem Nail B., (dava vekiJi) 
Aıi kıı:a B. (poliı müdürü), 
Limia Refik H., Refika Hulu· 
ıi Behçet H. (tehir meclisi aza 
11ndan), Atıfet Nazım, Hakkı. 
ye Emin, Atıfet Kapancı Ha. 
rumlar. 

Himayeietfıılio yeni heyeti 
merkeziyesi dün ilk içtiınaını 
yapmıştır. İ~timada yeni sene 
ı:arfında yapılacak itler görü
tülmü§tür. Himayeietfa1, bun
dan sonra bilhassa fakir ve kim 
ıesiz aile çocuklarile meıgul o. 
lacakbr. Bunun için mahalle 
aralarında huıusi bir teşkilat 
yapılması dütünülmektedir. 
Bundan maada Kalenderdekiı 
Himayeietfal yurdunda tahıil 
gören gençlerin nnıbtelif san' at 
müesseselerine yerleıtirilmesi 
için icap eden teşebbüsler yapıl 
lacaktır. 

liğinden daha asil bir teYdir. Bn 
zahiri çalışma, acele İf bitirme ar
zusu dımaidan değil, aç mideden 
ıelen bir gayrettir. lnaanm kar· 
nını doyurmaaı laznn olduğu için 
bu gayreti büabütün hakir gÖrmÜ· 
yorum; fakat onu, ancak mükem· 
mel i§ler gönoeğe ıevkeden di
mağ faaliyetinden, aaıl çalıtma· 
dan ayırmalıdır. Bunlan biribirin 
den ayırdığımız gün senede on 
sekiz cilt tercüme edenlere hay. 
ranlığmıız nihayet bulacak ve gü. 
zel ve doiru tercüıneler bekleme
ie hak kazanacağız. 

On yedi sene sonra Coethe'nin 
doğumunun iki yüzüncü yldönü
mü için yine bütün dünyada bay· 
ramlar yapılacak. Faıut' un tercü 
meaine timdiden batlıyacak tiirk· 
çeıi de, alm&DCall da kuhetli bir 
Tilrk bize 1949 -aind• ..... 
llıir ........ rebi.lir. H- •rn'ı•ı 

1 
Limon 
Fiatları 

3 

r 

Ticaret müdürlüğü 
bu vaziyeti 

tetkika başladı .. 
Son bir kaç ıündür limon fiat

leri gene alabildiğiıw yükselmeğe 
batlamııtır. Limon tücıcarlarının 

bir tek kelime ile kontenjana bul. 
duldan kabahat limoa f"ıatlerinia 
.aünden, güne yükaelnıeıine sebep 
oluyor. 

Daha bir ay evvel 60 para iki 
kunı:ıa aahlan limonlar bir kaç 
ıünden beri 4 • 5 kuruta satılmak. 
tadır. Duna, bir müddet sonra ti. 
IDOll bulunamayacağı tehdidi de 
iliı.Te edilmektedir. Ticaret müdür 
lüğii esasen limon fiatlerinin ı•Y· 
ri tabii ve aebepıiz yülueldiğini 
Ye bunu yüluelt~nlerin iaimlerini 
teabit etmiıtir. Müdiriyet bu vazi
yet üzerine de tetkikata batl.a.ııuf 
br. 

Ankara telefonu 
tamir edildi 

Son fırtına ve fena havalar. 
dan dolayı bozulan telefon ve 
telgraf hatları tamir edilmiıtir. 
Ankara telefon hatları da dün a 
çılmışlır. 

Bir ltalyan profesörü 
geliyor 

İtalyan profesörlerinden M. 
Mariotti cumartesi ıünü tehrimi
ze gelecek ve paz&r ıünü Caaa d' 
İtalia'da bir konferana verecek· 
tir. 

Halkevi kütüphanesi 
lıtanbul Halkevi kütüphane 

ve neıriyat tubesi idare komi· 
lesi içtima ederek baı:.ı mukar
rerat ittihaz etmittir. Evin 
kütüphanesi için bütün noksan 
lartesbit edilmiıtir. Kütüphane 
ye muntaı:aman gaı:ete ve meo 
mualann temini çareleri düaü. 
oülmiiftür. 

M. Y ansen geliyor 
ANKARA, 30 - Mimar 

Yaosen birkaç güne kadar teb 
rimize gelecek ve Ankara pli. 
runın tatbikına ait iıle:rlt< aoq· 
gul olacaktır. 

Aşk yüzünden cinayet 
Alaiyeden yazılıyor: - Kı· 

zılağaç oahiyeainde Kırbacı oğ 
lu l:.min isminde bir köylünün 
üzeyi oğlu ayni nahiyeden Ay
şe isminde genç ve güzel bir 
kızla ıevi9iyorlarmıt. Bu ma. 
sum aıkın meşru bir bayat tek 
!ine bürünmesi için kızın baba 
sı izdivaca razı olmuıtur. Fa. 
kat ayni köyden Hacı Kerim 
oğlu Mehmet iıminde bir delr.. 
kanlı da güzel Ayıeye • göz 
koymuş ve bir fırsatını düşüre 
rek kızı cebren kaçınnıtlır. Bu 
küıtah delikanlı birkaç gün 
sonra kızın oiıanlısınıo babası 
Emin Ağaya giderek aradaki 
nitarun bozulmıasını kızı kendi 
ıi alacağını söylemit, fakat E. 
min ağa buna nı:a göaterme
mittir. Mehmet, bu cevap üze
rine geri dönerken birden bire 
silihmı çıkannlf ve ı:avalh ih. 
tiyarı birkaç kurşunla kanlar i. 
çinde yere sererek kaçmı~hr. 
ihtiyar ölmüıtür. Katil Meh
met takip ediliyor. 

le hizmet etm.it olur, hem de k.,... 
eli iıımi.nin bekaaına çalııır. Bun
dan baıka on yedi sene dünyanm 
en akıllı adamlanndao biri ile 
koou§Dlut olur. 

Nurullah Al A 

T aahih- Geçen yazımda t
tip yanlııı olnıU§hı. Taahih ediyo
rum: 

Bir yerde: "Okutmak için aat• 
mak" ile caatmak için okutmak• 
arasında Molienı'in "yaf'llll&k i
çin yemek" ile "yemek için Yata· 
mak" arasında ,ördüğüne benzer 
bir fark "ıJardrr'' demittim, cyolı
hır• djxiJmif 

8afka bir ywnle: cA""11P& -: 
deniyetinde tarilı bir deiil. -bt· 
liftir• cle•it';... dariA· ..... 
- biitÜll _ .......... , ........... •·""""·....... . .. 
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JIJtilliy~t 
Aarın umdesi "MiLLiYET" tir 

31 MART 1932 
ldarehane: Ankara caddeei, 

100 No. 
Telıraf adresi: İlt Milliyet 

Telefon Numanları: 
Batmubarrir ve Müdür 24318 
Yuı i§leri Müdürlüğll 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

MiLLiYET PERŞEMBE 51 MAPT 1932 

37Mart 
Perşembe Hafta Sohbeti Bıırlıan 

Cahit 

Edebiyat ticaret oluyor! 

1 
Resim, Musiki, ve t~maşa da edebiyatia l 
yan yana alış verıı alemine giriyor .. 

'- ~ 

sahife olsun, hangi sınıfı tut
sun. T ahı da hesap ediyor: 

- Eser harci alem bir ıey ol 
sun, çabuk satılsın, pek pahalı 
olmasın. Ve muharrir hemen 

1 kaleme sarılıyor, bir günde bir 
piyes, bir haftada bir roman çı 
karıyor. 

San'at mütefekkirin haya
linden çıkmış, kesesiıne girmit· . 
tir. Bestekar, tango besteliyor, 
mevsime göre, yazlık tango, kıt 

Harp, bir '.~lin~ir gibi ins~n 1 ~.ki dip!omatlar tarihe gömül- lık tango.. ilkbahar için bir 
tahakalarm~n uzennden geçtı. du.er. !2ımdi en yüksek dıplo. (Rumba) sonbahar için bir 

Sersemlıkten kurtulduktan mat en kurnaz simsardır. vals. Tıpkı elbise modası gibi. 
Hariç için sonr~ ~endimizi tamamile ba§· Artık (Metternich) gibi, Bizim artık pek kötüleşen 

ABONE 0CRETLER1: 
Türlıiye için 

LK. L K. ka bır alemde bulduk. (Talleyrand) gıbi d.plomatıara · şarkılarımız gibi. Bir gramofon 
3 aylıfi 
6 

4-
7 50 

a _ Devletler batmış, milletler ihtiyaç yok. En büyük siyasi şirketi bestekarlardan birine iki 
14 - karışmış, hudutlar değişmiş, es bektep borsadır . . bin lira vermiş, yirmi tane şar· 

" 14 _ 28 - ki nizam alt üst olmuş ve yeni • Bundan sonra hariciye neza. kı ısmarlamış. Şımdi bestekar 
---------- haritalar çizilmiş, yeni mefku. retleri ticaret ve zahire borsa- harıl harıl •arkı besteliyor. Va-

" 12 

Gelen evrak geri verilmez - rel d im 1918 d f ki I ~ er pey a o Uf-· sene- sın an ar · ı o mayacak!. kıa iki bin lira şu sırada mühim 
Müddeti geçen nllshalar 10 ku- · "b ta "h" · d"" ·· kt sı cı an n ının onum no a * * * bir ilham membaıdır. Fakat ne 
ruştur. Gazete "" matbaaya ai: 1 • ·· h k O t · s· · · 1 1 b st o acagına §Up e yo • arı- ıyası ış er e eraber edebi- kadar olsa süfli bir memba •. 
işler için müdiriyete müracaat h k d (A h ) d · · "k e a ar sn azır eyıp ge yat, resım, musı i ve tema-a Ressamlara gelince, onların 
edilir. Guıetemi:ı: ilinlarm mes'u- • 1 d T ·h ·ı b d ~ 
'iyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y etilköy aıkeri rasat merke

zinden verilen malümata ıöre 

bucün bava kısmen bulutlu ola
cak ve riizıir mütebaYYiI olarak 
esecektir. 

30-3-932 tarihinde bava tazyiki 
764 milimetre, en çok 11caklık 7, 
en az - 2 derece idi 

çıyor ar ı. arı ü eması u ye a ayni tesir altında kalmıştır. çoğu şimdi (Aftiche) yapmağı 
n) devre yeni bir isim bulsalar Şimdi İsveç, Norveç gıbi li- daha karlı buluyorlar. Omür es 
gerek! . . • . . .. sa~ı .z~ngi1:': ve ha~e gırmedik- kiten tabloların bugünkü cemi. 

1 Fran~u: ıht_ılal~den ~~ ~.u~ lerı ıçın bunyelen bozulmamış yet nazarında bir kıymeti kal. 
y~nın bunyes~ sakı~, _ta~ı~ goru memleke~ler _müs~esna olma~ ü : madı. ISunu gören san'atki.r fır 
nuyord';'- Meger o ıçın ıçı": top ı· z~re fıkır alemı beynelmılel çasnu hayalinin renklerine de
layan hır çıbanmış. Kaysenn. ~ ş':'hret ka~anmış y~r~erde ede- gıl doğrudan aoğruya paletin
lıcı dokununca patladı. Hala j bıyat, resım ve musılcı artık es- aeki has boyalara batırıyor. 
~rahat akıyor .. 1914 ten evvel l ~i san'at manasını terketmiş- San'at alemini kontrol eden 
kı su~, arkasın.d~ t~fan sakla- ; tır. . . Critique'lerde komisyoncu va· 
y~n bır bent gıbıydı, yık~~ı~ca I Yanı_ feraga t hıssi ve san'at zifesi görmıeğe başlamışlardır. 
du~ya!.ı __ sel .. bastı. Neler suruk- , heyecanıle çaıışmak keyfi~eti Şimdi Avrupada eserler para 

1 
. . led~ g?turdu ve neler kopardı · u~utulmuş~u~. (~ser), san at- ite tenkit edilir. Pazarlıkla gök 

~~ getırdı : . , _ _ karın zevkı?ı, ciuyg':'sunu ve . lere çıkarılır. 1 

tELEK . Yem yen~ vak~lar hal~. dal. ~eyecanını ıfade e~mıyor. Para Ha at de"i ·ti. 
- __ ga dalga gelıp geçıyor. Muvaze ıh tıyacına vası ta oluyor. ~ g ~ • 

Lokanta bahsi
.!.. j ne bozulcıu v~ ~ala duru~madı: H aliii daha i,eri giderek san Eskıden. ~a? atkarda feragat 

• lktısat ılmının nazarıyelen at (Commer,e) manasile bira- var~ı. Eserı ıçın çalışırken mah 
cemiyetlerin ruhuna taze bir iış veriş olmuştur elemek müm. rum~yete k~tla?ırlardı. . . 

Bazı memleketlerde halle din azametile hulül etmeğe baş. kündür. Fakat şımdı mahrumıyetın 
-Evli olsun bekar olsun- lo- !adı. Eğer •İmal memleketleri e- manası sadece aç kalmaktır . 
kantalarda yemek yer. Evde ı r 
yemek pişirenler pek azdır. Me Devletler arasında bile ar.

1 
debiyatı ımdada yetişmese (No (Balzac) gırtlağa kadar borç 

tık siyasi notalar yerine iktısa- bel) mükafatını !cazanacak eser içinde bir tavan arasında çalış
sela Ati.nayı, Parisi, bu meyan-

Muhtefem 

Fevkalide 

SiNEMALAR 

BU AKŞAM 

ARTiSTiK 
SİNEMASINDA 

feerik mı:ıansen - Müteaddit şarkılar -

temaşa - Yerlerinizin evvelden 

rica olunur - Tel. B. O. 2851 
temini 

SARI 
VESiKA 

Sinemacılı2ın bir şahe~e~i 

RADYO 
Bugünkü Program 

) 
I ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 

18 ııramofon 19.30 Studyo saz he
yeti, 20,30 Mimar Sinan hakl.ında 
konferans, 21 Nebil oğlu lsmail Hak 
kı Bey heyeti, 22 orkestra. 

1 
BELGRAT (429,8 m.) - 19 

. Fransızca musahabe, 19,30 jimnas
tik, 20 tıbbi musahabe, 20,30 caz
bant, 21,10 konser, 22,45 radyo or
kestrasr. 

BOKREŞ (394,2 ın.) - 19 kon
Ceran.s, 19,40 cramofon, 20 kilise 
muıikiai. 

BUDAPEŞTE (550,5) m.) - 19 

1 

lngilizce ders, 19,30 ltalyanca ro
mans, 20 komedi. 

1 ROMA, (441,2 m.) - 22 gramo
fon ve haberleri 20,45 konser, 21,45 
komedi. 

VARŞOVA (1411 m.) - 19,35 
gramofon, 20,15 hafif musiki kon
seri, 21,35 Radyo jurnal, 22.30 elanı 
muıikiıi. 

ViYANA, (517,2 ın.)- 18,15 
musahabe, 19 Nevyork telsizi, 19,40 
Faust, 20,SO orkestra, 22,30 dans or
kestrası . 

da sayabiliriz. Bizim memleket di mukavele. teati edıyor . 1 pek güç bulunacak. Harp sonu mış. Fakat hiç olmazsa hem ya 
le bunun tamamen aksinedir. d 

1 
Yüke~ hey;tleri ticaret o- devri cemiyetlerin fazilet hisle- zı yazar hem de börek yennıiş. Salihli icra memurluğundan: Sa

Bizde hatta bekarlar bile evde a a~ına. enz~ i. . rin.i körlettiği gibi mütefekkir- Şimdi börek değil peynir ek- Bu akşam A S R İ SİNEMADA Birinci defa olarak lihlinin sabık hazinedar çiftliği sa-
yemek pitirir .. Om.m içindir ki; Sıyası entrikalarıle mıeşhur l~rın .. d~- fe~~g~.t duygular:nı si- mek güç yeniyor. H 1 C R A N Ç İ Ç E G 1 bibi Tavaalı zade Ahmet Beye: Mü. 
bizde lokantacılık büyük bir in ·······-····-·······-· ............ , .. ______ ...... lıp(SSUp~rm)u~tur.b Onun için muharrir, musi- (Fi v· ) tekait kaymakam Ali Şükrü Beye 0-

kişaf arzedemez ve en çok itle. lamız, ne bütün şeraiti haiz an at esa ına çalışanlar ki . (H .• 1 ) eur du ıce lan 12000 lira borcunuzdan dolayi 
1 k 1 1 Otelı.mız" var •. Sonra ı"sterı"z ki·, gittikçe azalıyor şınas, ressam arcı a em ~ k ·beı· ··k 1 1 b d ARZU iHTiRAS ZEVK yen o anta ar öğ e zamanları · •eylerle ug"ra•ıyorlar ç··nkü bu ~0 cazı ı ve mu emme 0 an u eser e • • yapılan takip üzerine ikametgahıru-

yazıhanelerde ve İş merk.,.,Ie- alem gelsin, bize para bıraksın! Fransız edebiyatının (Ro • • · u ve AŞK ÇILGINLIKLARI serbeıt olarak cereyan etmektedir. 
. Ne bı"r beynelmı"lel •ergı·, ne mantique) !erindeki san' at aş= ı _gü_nün bayatı İnsandan çok şe.y j M ·· ·ıı . B.. .. kad 1 d"•· "k 1 1 zın meçhul bulunmasına binaen öde nnde çalııanlara yemek veren . 0 ıs tıyo y k d h ki umessı en: utun ın arın sev ıgı miı emme artist LLOYD me emri tebliği mümkün olamadı-

bl·r beynelmı"lel mu .. sabaka, ne kı nerede? Hani o (Musset) gi r. aşama a. a zev 1
' HUGUES ·ı ·mı d'lb td MAR yerlerdir. Buna mukabil bizde dah tat! 0 d Geçın k ·· 1 ~ ıevı i ve 1 er Y1 ız Y ASTOR, sonderece ı ğından ilanen tebliğine karar veril-

d b bl·r.beynelmı" lel ala"ka tevlı"t ede bi kalemini kalbine takıp ag"us- a_ 1 1 u. me g_uç ·· ı ı · "f b" ünyanın ütün büyük ve bü. oldug-u kada h t k c guze ve ati ır eıeı·dir. miı olduğundan işbu itanın neıri ta-
k h. 1 · d Idu cek gezinti yok ki·, alem merak tos böceği gibi ter~üm eden .r. ay~ ç':' az_ıp. 1 yiıce şe ır erın e o ğu gibi Ve para tarıhın hıç bı devı Perde aratımnda: PARLAK VARYETE NUMARALARI. rihinden itibaren onbeş cün zarfın -

hiç olmazsa bet altı yüz kişiye etsin de gelsin.. Lokantacılar, şairler.. ·· ·· • ~ ın- 1 
r c1a borcu ödemeniz ve borcun tema 

d · ek bü cemiyetinir., yabancılara lokan Geçen asrın batında kendi de bugunkü kadar hakim olma- ---------------------------aıma yem veren "" yük lo· mı•t mma veya bir kıımma veya takip 
tacılık ettirilmemesi hakkında kendilerine bir san'at inkılabı • ır · kantalar mevcut olmadığı gibi N h d nlarınd ki Bu aL--am yoluna bir güna itirazınız varsa ye-

T bir t-ebbüste bulunacaklan yapan ressamlar tablolarına e arp . mey ~ . a . ~ ürk yemeğini tam manaaile -• f 1 t 1 d k di 11:ün zarfında bildirmeniz. aksi tak 
hakındakı" havadis beni bu satır mevsimlerin, yıllann emegını za er er, ne sıyase a ~mm e _ı 1 M ""k Sı"nemasında ve bütün inceliğile en ciddi 1 bel b d a11 dirJe icraya devam olunacağı ilan o-

temizlik şeraiti altında hazırla- lan yazdırmağa sevketti. Lo- dökerlerdi. (Girodet), (Dau. g~ h er paran.ın u~un, vte~ ı- lunur. 

Yan müesseseler de yoktur.. kantacılığımızı ıslah için ilk a- mier) (Delacroix) gibi san'at- gı azz_ı veremıy?r. ana ~- ' FEVKALADE GALA OLARAK 
d 1 k • J • • d b" · ·· · d yecanı ıse en bakır aşkların hır 

Memleketimize bir ecnebi tdacak adım bu eği dir. "k~r ar ıçıl e 1 ır esenb uzenn e çek imzasile satın aldığı bu t\.. I SEVENLERİN GÜNAHI 
ld·-- T'" k •. p k l wl ı ıyılçaışanarve una mu- d . d .... 11 h IAI 

ge ıgı zaman ur yemegı ye as a ya eg ence- kabil mahrumiyet içinde yaşa- cedaret evnbn. ehgonu
1 

er
1
de u u ı' Sinema· Tiyatro 

(PECHE D'AMOUR) n .!k ıçin Beyazıtta bir lokanta- lerinde... yanlar vardır. emeyen ır aya o u . . 
ya gidiyor. Bu lokantanın sahi M .ki d bö" I B" (B Avrupa, kadın ticaretini me 
l..i vakt;ıe ya tesadüfen yahut Malum ya! Paskalya demek usı e Y e.. ır ee-

ı tb ) R hl h .. k nedeli çok olmuştur. Fakat bu. eseri zeki olarak ismini seya- (Hazreti sa) nın dirilmesini oven varmış. u ara u • 
d • 1 · t t · gün (A•k) bilakaydü•art borsa 

Bir çok harp sahnelerini havi muazzam bir aşk filmi. Bu filmde obüsler, 
Şarapneller, bombalar ve el bombalarının dehşet saçan harp sahnelerini 

göreceksiniz. 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 
Şebzadebaır 

Bu Akşam 
saat 21,30 Ja 

AFACAN 
Komedi 4 perde 

Naklecle.., : 

hat rehber kitaplarına yazdır- tes'it etmek demektir. Pariste me en nagme er ıca e mış. • • 
ı O h k B. · b" muamelesi gören esham ve tah 

mış, hemen hemen bütün ecne. bu paskalyada Hazreti sa di· na acet yo · ızım ır 
(ıt ") ded · b" z ki ded vilat meyanındadır. bıler oraya giderler. Fena de- rildi diye bayram edilirken 19 rı emız, ır e e. 

$imdiye kadar bunun kadar mükemel bir film 
çevrilmemiştir. 

ğildir. Değildir amma daha kişi ölmüş 60 kişi yaralanmı1..• miz, bir Hacı Arif Efendimiz Aşk ta, san'at ta ticaret ol- 1 1000 FlGORAN 
iyi olabilir. Bu bahis bertaraf.. Ben Mesih'in yerinde olsam ta- varmış. San'atin beklediği en muştur. Ye onlar da ticaret gi· 
Lokantacılıkta olduğu kadar 0 1 

bii böyle kazalar olacağım ev- genit bir feragat ve cezbe için. bi ayni buhranı geçiriyor. 
Mümessilleri: Douglas Fairbanks Jr. ve Roıe Hobart. 

ilaveten: P D. C. Halihazır dünya havadisleri. Mahmut Ye
sari B. 

telcilikte de yeni tedbirler alma velden kestirir hiç dirilm"2dim. de eserler meydana getirmişler. Burhan CAH1T 
mız lazımdır. _lstanbula ecnebi Kömürcü dükkanına Temaşa da böyle! Şimdi 11-
seyyah gelmesı mevzuu bahso- lustration'un her nüshasına 
!urken hatırımıza gelmeyen bir ithaf kuyruk gibi takılan bir piyesi 

Tel. lıt. 22053 den tiyatro gişe.ini 
isteyiniz. -

mesele Vardır lstanbula Sey • görünüyor. Fakat ömürleri su • - Bi kariim benim cumartesi 
y~h gelmiyor değil, geliyor .... , günü ~ıkan ~e şarkılardan il· çiçeği gibi ancak bir mevsim 

Bugün de 
Diyorlar ki. .. 

•• 111 Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 
ECONOMOU OPERET HEYETi 

Fransız Tiyatrosunda 
Bugün saat 17 de tenzilitlı fiaılarla 
matine SATANERIE. Akf8Jll ııaaı 

21.30 te LES AP ACHES D' A THE 
NES. Cuma ııünü birinci matine 
saat 14,30 te LES APACHES 
D'ATHENES. ikinci matine saat 18 
de TRIS AGAPES. Cuma akf8ID· 
KORITZI TIS YITONIAS. Pek 
yakında GIGOLETTE. 

--
Lakin va!'~runda yatıyor, va. ham alan yazıma ilave olarak sürüyor. Bir daha bahsedilmi-
purunda ıçıyor, vapurunda kalı k"" .. .. d""kkA · · - yor. Sahneyi İşgal eden eserle- Edebiyat Anketleri 

A.N A.r>C>L lJ 
. . omurcu u anı ıçın şunu ya. k"I [B h yor .... Bı.zım şehre bıraktığı ye rine es ı er.. a sin burasm-

zıyor: d S 1 1 B b gane para şoförlere verdikleri a sözü e ami zzet eye ıra 
S!GORT A ŞİRKETİ 

'<!uharriri: Hikmet Feridun 
bir kaç kuruş, Hacı Bekire bı· Aşıkı çeşmanın oldum fut- kırım] salahiyettardır. 

Neşreden: Remzi kütüphanesi 

Yakında çıkıyor. 

Te.şkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 
Telgraf: raktıklan bir kaç lira ve kapa. fona bel bağlarım. Velhasıl netice şudur kişim 

lı çarııda sarfettikleri beş on Kare yüzlüm kareler giydim di muharrir eser yazmadan ev. 
ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 İn: ti yaz 

paradır. Ne eğlence yerimiz, ne seninçin ağlarım.. vel tabıe soruyor: 
şayanı arz ve (orijinal) lokan- FELEK - Nasıl bir §ey olsun. Kaç J 

-ı.:_ - . . . . . 
. . . 

Milliyet'in Edebi Romanı: 55 miş, bulutlandırmıştı. Saraybur / dişine bıraktur ~ Senin gibi sokak ortasında 
nu fenerinin yanıp sönüşü, Kız- * * * kalan kim vardır? . 
kulesinin kırmızı lambası bile Tünelin arkasındaki aokak- Herkes bir delik bulup başı 
göze zor görünüyordu! ta bir çöp arabası gördüm. nı sokmuştur .. , 

Şaşırdım, titredim, sarsıl- 1. Sevindim. Beceremediğin işe ne diıye 
dım. - Boştur, ı burnunu soktun?. 

GÖZYAŞLARI!. 
her gün biraz daha genitlelip 
büyüttüğüm bu sevdaya nezey. 
!edim!.. Onun ıçm yatı· 
yorum, onunla yatıyorum. Bu 
ıevdada cisim yok, madde yok, 
ıah11 yok, tekil yok, hat yok, 
hudut yok! .• 

Kah avuç içine sığabile
cek kadar küçük bir dava, kah 
okyanuslardan daha aşkın ve 
taşkın bir hududa sığmayan 
bir dava!. 

O halde ben benim A; ken 
di varlığımda, kendim ıçın, 
kendi hüviyetimle yaşıyorum!. 

'i- 'i- "" 

Kar, soğuk, rüzgar, ayaz!. 
(-1.aliç iskelesi sarmadı. 
Ümitsiz: 

- lbhbh .. burada harmama· 
dık!. 

Dedim, yürüdüm. Çok yor-

Bu ande sanki biri kulağı. İçine girer yatarım!. * * * 
ma eğildi, sealendi: Dedim. Hırsla, hızla yürü. Galataaaraya zor geldim. 

gundum. P-emen bir yere yıkıl - Ne dütünüyonun be ah- düm. Dizlerim artık tutmuyordu!. 
mak, uyumak iıtiyordum. Ken mak?. At kendini fU denize kur - Bu geceyi buı·ada geçirir Ayaklanm donmU§tu. 
di kendime sordum: tul!. nm.. T okatlıyanın önünde dur-

- Nereye giderim?. Fakat, bunu yapamadım. Yarına Allah kerim!. dum. Sağı, ıolu dikiz ettim: 
Ve •. beni barındıracak bir Rüzgann önünde ıavrula aavru Sabahleyin nasıl olıa dola- Kimseler yok. Kepenkler indi-

dam altı dütünemedim! la yürüdüm. §Ir, gözüme bir yer kestiririm!. rilmitti. lemin katının hava ız 
* * * "" " " Diyordum. Arabanııı kapa· garalanna baktım. Açıktı ve.. 

Etem iZZET 

Köprünün üzerine çıktım. Karaköyde durdum: ğını kar kapatmıştı. Karları e- mükemmel sıcaklık geliyordu. 
KiımAıecikler yoktu! - Kapı içine doğru mu git. !imle sıyırdım. Bir taraftan da - Buradan daha iyisi yok-
Tipi batladı. ıem?. İp Ömere küfür ediyordum: tur! , 
Kulaklarım, yüzüm kar ta- Yüksek kaldırıma nu vursam - Sanki gece yarısı beni so. , Dedim. Yerde de az kar var 

nelerinin çarpııından hatlanı- Karar veremedim. kağa atacak ne vardı? dı. Olanı da kürüdüm. Asfaltın 
yordu. _ Baloz kapılannı dolat· İşine gelmedim galiba?. /üzerine boylu boyuna uzandım. 

Ellerim, ayaklarım dondu. sam, belki birinin antresinde pi Bende umduğunu bulama- , Arkamı mazgallara dayadım. 
Gözlerimi açamıyordum! neklerim!. dm!. Biraz ısındım. Ondan sonra da 
İstanbul; Yenicamiiın arkası- Diyordum. Fakat biç ümi· 1 Karları iyicıe kürüdüıı:ıı. Ka- 1 rahatladım. Kuş tüyünden ya. 

na sığınan bir iki ıııklı uzun, dim yoktu: ' 1 pağı kaldırdım. Fakat, içini 1 tak ta bu ' dar enfes olabilirdi! 
darmadağın bir harabezar gibi _O 1 rd k arlar• ı tıklım tıklım çöp dolu >ulunca, I Sonra uyumuşum! • 
duruyordu. . ra .a an ov ·· . bütün bütün lı.-ızdıın. lC1JDdimc " 41 "" 

Beyoğlu tipiden hiç gözük· Dılencı .. ~anıp kapı da bıle i de küfür eltim: 1 8ilmiyonmı ne kadar ıon-
.. d 1 ı tutmuyorlar.. 1 _ Seı-· ... -füı;;,~ .u..ıru ·,.,. .»ah •aydı? muyor u. J .. ._. .. .. .: ı · • 
Kar fırtınası denizi sislendir Dedim. Ayaklarımı kendi ı?İ vettiıı7 ::uyı:ı'.IJDdaki bir el yoklama -

sı ile uyandım. zar nuyıını?. Fakat sen bunu a~ 
Gözlerimi hafif kıstım. Gör lına nasıl getirdin söyle baka. 

memezliğe, aldırmamazlığa gel yım?. 
dim. Hiç tanımadığım biri, ben Ayağını bırakmıyordum. Ve 
den daha dütkün, daha beter .. ili.ve ettim: 
bir serseri usul uıul koynumu, - Kork1119 maraza çıkarma-
ceplerimi, ceketimi arqtınyor- yız?. 
du. Arattırdı, arattırdı. En ıon Ve.. ayağını biraz ııkıtbrı. 
ümidi keati ki galiba yürümek verdim. Yumutadı. Açıldı: 
İçin kalktı. Ayağından tuttum. - İtin ucunda mariz yokıa 
Ve •. ona onun dili ile ıordum: peki.. 

- Ulan seneri nereye?. Dedi. 
Ve •. ilive ettiın: - Gel otur .• 
-Tırtıklanacak bi.r fey bula Dedim. Yanımda yer gös· 

madın galiba?. terdim . 
Beni azılı, bir yumrukta bey 1 - Namuıum hakkı için aöy. 

nini delecek biri sandı ki, lüyorum. Hani aklımdan kötü 
- Vallahi tırtıklamak değil bir fey geçmedi!. 

bey ağabey.. Dedi. 
Diye devam etti: - Haydi haydi haspi geç-
-· Hani her tarafı kar kapa· me. Ben yutmam!. 

mış ta, affedersin, belki altında . Dedim. Ve.. §Öyle bir kımıl. 
izmarit vardır .. Diye bakındım! dandım. Ondan sonra döküldü. 

Kendi kendime: tık sozü: 
- Heygidi dünya hey .• Kim - Adın ne be moruk?. 

kimi soyacak?. Oldu. 
Dedim ve .. aklımdan geçeni - Çamur .. 

ona da sordum: Dedim. Sordum: 
- Keratalık etme şimdi.. - Sana ne derler?. 

Bende metelik olsa burada sı- Devamı var 



MiLLiYET PERŞEMBE MART 1932 
-· -- ----· ·--

• 

Aç;( mektupla cevap 1 Mesafe mefhumu kalkıyor mu? 

Y enigün spor muharriri Ahmet 
Ihsan Beye 

Çabuk, daha çabuk olmak için motörler yarışıyor! 

Bir zaman gelecek ki saatte 1000 kilometre mühim 

Bir kaç gün evvelki Yeni ı Çocuk buraya gelmiş ve tah-
bir sür' at telekki edllmh e-:ek ! 

~ün gazetesinin spor kıamında silini .bitirdikten s?nra mem- Son beş on senenin tarihine 
Ahmet İhsan Beyin bir yazısı leketıne avdet ~tm~~· .. ·. bakarsak, "Sür'at,, in ruhları 
~ıktı. Günlerden ~ır gun ummı ba saran bir nevı hastalık haline 

B • hafta ba ile alim ogul tarlalarında geldig"ini görürüz. Zaman ve 
u yazı guya geçen · 1 ç cu "un aklına 

benim spor sayfamda çıkan gezıyor armış. 0 g . mesafeyle mücadele mukave-
. ed. b b ·1e alay etmek gelmı~ ve ed 1 b" h ki. d Yazıya cevap tetkil ıyor. a ası .. . ~ . met i emez ıır ın te ın e 

. tesadüfen onlerıne çıkan bır devam edip gidiyor. Modem 
Şur":s~ muha~ak kı makale tırmığı göstererek demiş ki: sporda sür'at canla başla )>res. 

llıuharrırı bey kehme oyunları· _ Baba bunun ismi nedir? •. 
ıı · ıı f 1 k tiş edilen bir ilah oldu. . I a ve vırgü ere aza mera • ümmi olmasına rağmen Birkaç hafta evvel Florıda 

da rakiplerini geçmi' vaziye-1 senesinde 249 kilometre 820 
tindedir. metre, 1930 da ise 157 kilomet 

Otomobilde böyle •. Bir de re 682 metre, 1931 de 175 ki
göğe bakalım. Tayyarecilik lometre 574 metredir. 
daha yakın zamanlara kadar Dünyanın en İyi Kano oto
bir nevi "Rüşeym" halindeydi. mobilcisi olan Kaye Don 177 
Bleriot Ma.n,ş denizini tayya- kilometre 440 metreyi bulmut· 
resile geçtiği zaman bütün dün 
yanın nasıl hayretler içinde kal .---~
dığı hala hatırlardadır. Ble-

ı. son derece arif olan babası da: da Daytona plajında lngili:ı: 
1ıte bu merakı dolayısiledir - Kolayı var oğul, sapına Sir Malcolm Campbel'in · ·~ .' 

ki. yazımın manasını anla~•- bas ne olduğunu görürsün.. r 
~ış ve tah~r müdürümden ıs· Demiş. Oğul babasının de- ,. 
hındat etmıf. . • diğini yapmış ve basit bir ma ı W-

Hiç bir teknik kıymetı h~~ nivela hareketile tırmığın de
olrnıyan bu yazıya herkes gıbı mir taralı gelip çocuğun alnı
bir gö:ı: atıp geçtim ve acıdım. na çarpmış ve kanatmış. Son 

Bu münasebetle birden bire derece canı yanan oğul: 
ilklırna gelen bir fıkrayı anlat· - Hay gidi uğursuz tırmık 
llıağı münasip gördüm. Arif hay ... demiş.,, 
0 lan anlar: Ne yapalım ki ortada tır-

"Köylünün biri tahsil için oğ mık yok! •••. 
lı.ığunu lstanbula göndermiş. Muhtetem Özdemir 

Yaklaşan Los Ange
les olimpiyadı 

ciddi Bilhassa yüzmede çok 
çarpışmalar olacağa benziyor 

" h ket işareti beklenirken 
~on yapılan beynelmilel yüzme yarışlarında are 

. Los Angeleı'te yapılacak ~lim· 
l>ı:ıraı günleri yakla§tıkça, mıllet• 
ler araaında yüzme müsabakaları 
•ıktaştı. Bu müsabakalar devanı e 
~;~ken de, bir çok rekorlar da bir 
•rı arkasına kınlmaktadır. Fran 

'-da aenebaşından beri şimdiye 
lto.dar on rekor kırılmış bulunu
~or. 

I Geçenlerde Strazburğd!' ya!''" 
an beynelmilel apor şenlıklerın

den aonra olimpiyat hazırlığı ola 
"ak yapıl~n bir mitingte Pariı Va 
1•rpolo takunı Belçikawn ekaeri-'. . 1 beynelmilel oyuncu olan tarun-
!tıı~ elemanlardan mürekkep 
~a"l>hin takımını yenmiştir. Paris 
:!ler böyle bir galibiyete hiç te in-
1ıar etmiyorlardı. 

D. - taraftan Almanlar da 
ıger .. "k b" f 

son müsabakalarda !>uyu ır 1 a• 
'k' t go"sterıni.•lerdır. Fransız ar 
ııye ' ... 1 . d Taris'e guvenıyor ar. 
en zıya e l'kl . d Al Fakat Strazburg şen ı crın e . 
man Deiters 200 met~ede k~ndı· 
sine kuvvetli bir rakıp oldugun~ 
gösterdi. Diğer taraftan lsveçlı 
Siven Pettersoa .d\~tansız ,ampı 
yonunu dütündiıre ı ır. . 

Fakat mevsim bidayetınde! ge· 
lecek ay için şimdiden i•8,be!~ 1 t.8.h 

• 1 d bulunmak muşkuldur. 
mın er e d' r 
Fransızlar Taris'in iki aene ır e ın 
de bulundurduğu 400 metre •er· 
best yüzüş l·ekorunu mub~fada 
etme!~i için, formunu d~~~ zıya e 
ıslah etmesi lizım geldıgı kanaa
tindedirler. 

1 

\ 

( • 
iV. 

riot bu suretle zamamn mesa· 
fe ve devam rekorunu meyda
na getirmitti. 

Motosiklete gelince, Arka
sından salıverdiği duman ve ko 
pardığı toz, çıkardığı gürültü 
ile ıoıe kenarlarında oturan 
köylülerin azraili addedilen bu 

l 

ettiği rekorlara bakınca, insan Halbuki timdi gazetelerde 
gayri ihtiyari sür'ate karşı bir mesela Stain forth iaminde 
incizap duyuyor. bir İngiliz mülazımınm havada 

Evvela Cambel'in "Mavi bir ok gibi saatte 657,076 kilo. 
kuş,. ismindeki otomobilinin metre sür'atle gittiğini okudu
saatte elde ettiği sür'atlere ba-

1 
'iumuz zaman, hayret bile et-

kalım: 1 , ,,, 

Mil 408 kms 639 · ,. './' ' 
Kilometre 404 kms 406 
5 kilometre 394 kms 909 
5 mil 390 kms 586 
10 kilometre 384 kms 401 

Son dokuz sene içinde oto
mobil ile elde edilen dünya re
korlarını da şu suretle sıralaya 
biliriz: 

l 923 Cııpitaine Campbell 235 557 
1924 Capitaine Campbell 241 953 
1926 Parry Thomas 275.139 
1927 Capitaine Campbell 280.320 

• 

1927 Major Segrave 327.898 
1928 Capitaine Camphell 329.612 
1928 Ray Keech 333.947 
1929 Major Segrave 372.258 
1931 Sir Campbell 395.380 
l 932 Sir Campbell 408.634 

Bu tabloya bakınca, Camp. 
bel'i "bir rekor kıncı., olarak 
tavsif etmek lazım geliyor. Zi 
ra üç defa kendi elde ettiği 
sür'atleri ıslah etmis 'ki defa 

lin."I 

miyo.ruz. Belki niçin 700 kilo-1 
metreyi bulamadığına şaııyo
ruz. 1931 eyliilünde elde edi
len bu sür' atten evvelkilerine 
bakalım: , 
j 1927 de azami sür'at 512 ki J 

. 
"1 

~~~~~aE~i~ii~ ı makine ile saatte 30 kilomet: 

1 
re gidenler, eskiden yıldırım gı 

- b i gittiklerini söylerlerdi. 
lometre 466 metre idi. 19~ 1 H albuki Wright ismindeki 
d e bu miktar 514 kilometre r bir İngiliz r.ıotosikleti ile 242 
187 metreye, 1929 da ise 572 kilometre -~7~ metreyi bulmuş-
kilometre 539 metreye çıktı. tur. 

Bir de suya bakalım: Görü- Ya lokomotif? Londra - E 
rüz ki in sanlar karayı ve bava dim.burg hattında vasati 130 ki 
yi olduğu gibi, suyu da esir et lometre 329 metre sür'at temin 
mişlerdir. ettiı. 

Son senelerin rakamlarına Hülasa görülüyor ki aın· 
göre, suda elde edilen sür'at , mız zamanı, mesafeyi ve aikle
dereceleri şunlardır: ti hapteden bir asırdır. Fakat 

1927 senesinde 104 kilomet bu dereceye varmak için de be 
re 585 metre, 1928 senesinde şeriyet az kurban vermediğini 
112 kilometre 630 metre, 1929, de unutmamak lazımdır. 

t ·:. , .. ,,..~,_~ .... ~· "),. . . - • 

• • n e ı 

Sabırsız ıkla bekleyiniz.& 

8 Nisan birinci atle
tizm bayramı 

8 nisan 1932 tarihinde Fener- laıacak. Tam aaat iki buçukta, 
bahçenin Kadıköyünde inıa ettir· rellll.İ geçitle atletizm müaabaka· 
diği yeni stadında aenenin ilk at• lan baılayacak. Müsabakalar 
letizm bayramı yapılacaktır. Bu §unlardır: 
müsabakalar memlektimizde 23 (100X4), (..tOOX4), (1500X4) 
aeneainden beri baılayan atletizm gülle atma, diık, cirit, tek adım. 
hayatında yer alabilecek bir kıy üç adım, irtifa, 11rıkla irtifa, ı.-.. 
meti haizdir. l 927 aeneıinden be zii mükafat saat 5,5 le yapılacalıı 
ri Türkiye birinciliklerinin yapıl- tır. 
maması böyle bayram ııeklinde bir Müsabakaların 100, 20tı 
atletizm hava11nm doğma11na ae- I feklinde yapılmayıp ta 
bep olmu§tur. Arada mevcut bu ko§uları feklinde yapılması . 
bet aenelik fasıla içinde tahsi ve rak eden koıuculanmızın fao:ıa 
klüp çahımaları gözüktü. Ancak •Ür'at koıucuıu olmayıp, c...,.. 
bunu bütün Türkiye atletizmine Country koıuculan bulunma11dır. 
leımil etmek kabil olamadı. lıte Bu tarzın Crou Country'ye daha 
bu oekiz niaan bayramı bu azimle elveriali olmasıdır 
iler.i .atılmıt bir adım telakki edi- PUVANLAR NASIL 
lebilır.. VERiLECEK 

1 inci 7 vupan, ikinci 3 puvan. 
her klübün yalnız iki atleti pu
van alacak dördüncüye kadar o
lan dereceleri bir klüp kazanaa 
da, birinci ikinci puvan alabile
cek her şahıs ancak üç müsabaka 
:ra girebilecek. 

HAKEM HEY'ETI 
Müsabakaların tam bir ahenk 

le icra edilebilmesi için şu zevat 
hakem olarak davet edilmiştir: 

B lı 1- Ahmet F etgeri B., 
Mr. Kil' et Kollej) Va-
mık B y 

<"MI 

Her ay yapılacak olan, hu te
~~la~ a~letlerimizin kabiliyetle
rmm ınkıtafna müsait bir zemin 
olacaktır. Bu bayrama Fenerbah
çe ve latanbulapor atletleri iıti
rak edeceklerdir. Bir zamanlar 
memleketimizin yegi.ne atletizm 
takımına malik olan Calataaaı-ay 
nedendir bilinmez bu son aylar 
zarfında pek sönük bir vaziyette· 
dir. Yine mme!P.ketimizin kuvvet 
li atletlerini ve uzun mesafe birin 
cilerini havi olan Betiktaı klübü 
koıucu1arının bir kıam.ının h:ıst 
olması dolayıaile bu yanşlara b 
zarur giremiyorlar. Gönül isterdi Mr. 1 
ki atletizmimizin inkiıafına betik 1 Ali ey ( G 
olacak bu ilk bayram daha fazla Her A.braham, 

7, Mehmet 
m antrenörü 

atletin iştirakile yapılmıt olıun . ATMA HAKEMLERi 
Fakat yine kendi kendanizi te- Ahmet Bey, Vamık Bey, M 
oelli edecek bir nokta var: Bu Piaamidio. 
bayramlann her ay teken-ür et- ATLAMA HAKEMLERi 
meıidir. llhami Bey ( Y. M. C. A.), Ziya 

O günkü programı şöyle yaza
biliriz: 

Öğleden evvel ve aonra olmak ı 
Üzere lıtanbulopor ve Fenarbah
çe 1-2-3 üncü takımları karı•· 

Bey, Ekrem Bey. 
PROTOKOL 

ilhan Bey, Kemal Bey, Tahir 
Bey. 

SAHA KOMİSERi 
Fenerbahçeli Galip B .... 

Kadınlar Cross Countrysı başladığı za.nıan 

Altı milletin Cross Countrgsi 
25 inct (Altı millet Crou'u ı da yapılan bu beynelmilel müaaba· 

tahmin edildii;i gibi lngilizle• • ada bizzat kral bulunmus ve müsa
galebeaile neticelendi. Galibiyet 

1 

bakayı heyecanla takip• etmiştir. 
tam ve muvaffak omuıtur. Tam saat 15 te kralın gelmesini mil 

Çünkü elde edilen netice ra- teakip altı devletin takımlan önle
kiplerinc nazaran en iyidir. Bu 1 rinde sancakları olduğu halde fU il• 

da yanşa alhıar kiıi girdilderini raile geçtiler: Belçika, Fransa, Gal, 
nazarı itibara alırsak büyük bir ıey lrliinda ve lskoçya. 
değildir. Yanı baıladı: 

Y ulruz bu müoabnkalarda Fran- Bütün Ekipler karıtık olarak ı..,. 
sızlar çok büyük ümit beıliyorlar- mağa batladılar, biraz aonra vazi
dı. Halbuki 1924 te yadan Newcaı- :yet anlaıdmağa baıladı ve her mil
tele ma~lıibiyetinden beri böyle tam let kendi vupunu teşkil ederek ev. 
bir İngiliz faikiyeti görülmemek- veU,~lerinden aynldı. lngilizler bu 
tedir. tatlriki gayet güzel idare ettiler. 

Farnsızlar 1930 ve 1931 ıeneain- Önceleri başta grup halinde gidi 
de hiç olmazııa 3 üncü ve dördüncü yorlardı. Fransızlar kendilerine re
olabilmiılerdi. Bu yanfta F ranstzla kabet etmeğe başlayınca yava, ya· 
nn birin'ci olarak gösterdikleri Vig- ı' va, .açı~~ılar ve iki,er iki,er önlerin 
neron ancak dokuzuncu olabildi. Bu deki ~uaabıkları tutmağa bafladı. 
na rağmen Fransız takımının daha 

1 
lar. Bıraz •onra da teker t•ker oldu· 

berbat bir badireye düımesinin ye- lar ve nihayet dizi kolu şeklinde ve 
gine amili müsabıkların biribirlerin çok aralık koflDllğa baıladılar ki bu 
den ayrılmamalan ve grup halinde muvaffakıyetlerinin sım oldu, ve ya 
kotmaları idi. Diğer sebep te işti- nşı birinci bitirdiler. 
rak etmiş olan lıkoçya takımının at Fransızlar bu usulü takip etmelr 
!etlerinin grup halinde kotmamala- İstediler, fakat rakipleri kadar grup 
rı ve mür.abıklarırun dağınık kotma yar 'ara alıımadıkları için y&rıflD 
landır. Netekim bundan dolayıdır ıc~ • -·"' doğru kapanmağa mecbur 
ki puvan itibarile 100 aldılar. Halhu oldular. Ve dokuzuncudan sonra 
ki başka taktik ile kotan Fransız- sıra ile batta Vigneron sonra Re-
lar 69 puvan aldılar. rolle, sıra ile battalar,iUıuri sırr ki 

. lskoçyalıların başlangıçla ta- rolle, üçüncü Lecklere, dördüncil 
kip ettikleri bu yanlıı hareket yarıı Lahitle, beıinci Le Danmat altıncı 
eanaaında bütün gayretlerine, ara-
lardaki mesafeleri kapamak için ça- Angeovol olarak 9 uncudan 15 inci 
lıtmalarma, taktik değittinnelerine ye kadar olmak Üzere bitirdil .... 
rağmen yukarıda söylediğimiz ne- Bundan ao~ra !i•~ır.tam on yedinci, 
ticeyi verdi. Lovebard yırım ıkinci ve Prevot 

Yarııların tafsilatına gelince; kırk ikinci geldiler ki bunlar Cla• 
Briikael'de Stockel hipodromun- ıemant'na dahi olamadılar. ' 

.Altı ııu/Jrt C, rı Country'~inlR ,'/k kı'lometresi 



b MILL!YET PERŞEMBE .31 MART rnJZ 

lstanbul rumları- Boğazlar Başvekile 
Yapılan teklif nı türkleştirmek Komisyonu 

Hı.ka"yesı" (Başı Birinci sahifede) (Başı Birinci sahifede) 
ele 22 F ranaız muavin ııemiai piyasasında temas ettiğimız •· 

(Başı Birinci sahifede) Akdenizdeıı. Karadenize geç. 1.i.kadar zevat, filhakika mua· 
bu türlü nqriyatta bulwı&D bir miı ve tekrar Akdecize dön. mele vergisi tezyit edilince hü
kıaım ııazeteleri murat ediyo- müıtür. Raporda vapurların kUınete aıt olan bu varidatın da 
ruz) ainirlendiren bir aebep te aıhhi muayenelermden alman yukselmeai tabii olduğunu, fa
ıu: Yerııiden hapsedilirken transit kat bunun köylünün eline buğ. 

latanbullu bazı Rum. Yatan. ııeçen vapurlardan bu verginin dayı mukabilinde timdikinden 
daılar Tqkilib eauiye kanu- almmamaaı iatenmektedir. Ra- fazla para geçmesini nasıl te
nwıun bütün vatanc1•tlara ver· porda fırtına yüzünden karaya min edeceği anlatılamadığını 
diği haklar dabilınde kSMlile- I oturan gemilerden babaedilir- beyan etmi§lerdir. btanbul .t::k 
rini Türk yataodqlığnıa inti- ken ıub~t ve mart aylarında al· mekçiler cemiıyeti azasından, 
bak ettirmek iaüyorlar, bu fi. tı ecııebı vapurunun karaya o- fırıncı ve un tüccarı Şerif B. bi
kir Ye kanaatlerini rwnca ıa- turduiu, lnıiliz bandualı Wel ze deLıi§tir ki: 
zetelerde yazıyorlar. Bütün feld Ye Alınan bandıralı Ceres "- Bugün 72 kiloluk bir çu· 
Türkiye vatandatl•rının tek bir vapurların mürettebatım kurtar val unwı tıatı 550 kuruıtur. Mu 
ıaye etrafında toplıuunalan lü- mak için Gemi Kurtarma şırke amele vergisi yüzde 20 ye çıka 
zumundan babaediyorlar ve di. ti ve T ahliıiye idaresinin aarfet nlırıa bu 050 kuruş 660 kurut 
yorlar ki: "Busııdan böyle Rum tiği gayretten sitayişle babae. eder. Bir çuval undan 94 ekmek 
çocuklarını, ruban ve manen dilm~tı:c'ir· T-~~.iaiy~ ~~aumu- çıkacağı heaabile o zaman ek
Türkiyedeki yurtlarına baih nun ındırılec:egı umıdı iil:ıar e- meğin kila.una 50 para kadar 
bir vatandq değıl, Atinaya dilmekle berat>:r Boğaziçinin zam icruı lS.ıı:ım gelir. Bittabi 
merbut muhteri.a bir politikacı ı mubtelıf yerlerıne konulaeak 3 bu fark ta bazinenın §İmdi 100 
ruhunda yetiıtirn:.ıekte devam e sia düdüğünden birinin Y asaıa· kuru§ ta 480 kuruı olan muame 
d~rsek,. berk~! yakın .~arihin I daya, diğerl.:rinin de .'! eşi.lköy l~ veı·giıi varidatını bir ~aç ~'.• 
bıze ııoaterdıgı ac:ı tec:rubeler- bumuna konulması munasıp o- ı li arttırır. Ancak, bununla muı 
den istifade etmediğimize bük- lacağı beyan edılmektedir: ls. tehiil<ler biraz fazla ekmek pa
meder!" tanbul lı.manma 1931 aenesınde raaı verecektır. Fakat bağda. 

Her hangi bir vatandatı bu- yük ve yolcu için 1~94 ecnebi ym kıymetıendirilmeaindeki ga 
na benzer bıı ve düşüncelerin- gemisi gel:mı;§tir. Bu mik?•.r ye, müstahsilin eline fazla para 
den dolayı ııııahkW:n etmek doğ 1930 da 1466, 1928 de 1551 ıdı. geçmeıi oldugu ileri sürülüyor
ru olur mu? j Trauıit auretile gelen vapurla- du. Bu gaye mıuamele vergi.si 

latanbuldan Atinalı bir ga. nn mikdarı çoğalmıştır. Bo- tezyit echl.nce &asıl temin edile 
zeteye yazılan bir mektupta 1 ğazdan 19,198,346 tonluk va- cektir? Meselenin ruhu burada 
9öyle deniyor: " .. Buradaki pur geçmiştir. ~~ğazlarda~ g7 dır. Kaldı ki, bence buğday id
rumluk ne yapacağını bılmİ· çen vapurların ıçınde tonaJ ıtı- balitında kiloda sekiz kurut 
yor .• Niçin mübadeleye tabi ol- barile en batta. 1980 vapur Ye gümrük resmi kafi derecede 
madığ1D1 kendi keııd.ne soru- i S,0~6,976 tc>naJl•. ltalya, aonra bımaye etmektedir." 
yor • .Bugün liıanmı, manevi ı lngıltere, Yunanıstaıı, NorYeç Piyaaada, umumiyetle, lıı:
mevcudiyetini, yarın da dinini 1 Fransa, Alm~nya, Hol~da, Ro mir Ekmekçiler Cemiyeti Reiıi 
kaybetmek için mi mübadele 1 manya, Belçika; Amerika; Rus Din teklifi, daha ziyade bütçe 
edilmedi? Türk - Yuan itilafı l y~ ve 473 tonla İran gelmekte- noktai nazarından tetkik ve bu 
bu mu idi?" Buna benzer yazı. dır. itibarla müıait ıurette lefıir e-
larm Y1111e.nistanda halk üze- dilmekte ve itin iktıaadi ıafba-
rinde ne gibi tesirler yapacağı- Poliste ıı için mütemmim malU.mat 
rı bilmiyoruz; bildiğimiz bir bekleıımektedi:r. 
fey varıa o da bwıların lıtan
bu;daki Rum vatandaılan tah
rik edecek bir mahiyette olma
ıı<hr • 

Bize temin ediyorlar ki, Ati 
lllldaki bu nqriyat, her hangi 
bir fikir ve tesir mahsulü değıl 
dir. Bwılarda bir taknn dahili 
politika mülahazaları, bükılme
ti zuafa uğratmak gayesi, niha. 
yel intihabatta kazanmak endi
teıi hikimdir. Vakıa biz de bu
na ihtimal veriyoruz; fakat po
litikada muvaffakıyet için her 
vaaıtanm mubah olduğu fikriııi 
• bilhuıa baıkalarınm zararı 
aa olarak - bu kadar ileri götür 
meğe, doğruıu ya, bir türlü ak 
lımız ermıyor. Eğer ıamimi ola 
rak, Türkiye ile Yunaniıtanın 
dostluğu her iki memleket için 
faydalı olduğuna Dıaııiyorsak; 
bilhuıa matbuat bu meselede 
menfi bir amil vaziyetine düı
mekten kaçmmalıdu. Zira mu
hakkak olan fU ki, bu yoldaki 
ne§riyat; maksada ve ııayeye 
yalnız zarar verir. 

Yeni 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Muhit 
42 inci sayııile yedinci cildini ta

,.....Jayan bu nefis aile ve ııençlik 
aıecmuaaı edebi zevki, fenni teces
•ÜıÜ, ve ilıni ali.kayı tatmin eden 
yazılar ve resimlerle dolu olarak in
ti.,.r etti. Bu Nisan nüıbaaında Ro
man •• Romancı (Ahmet Cevat), 
Rcpt Nuri ile mülakat, Hüsün n 
Atk (Klasik tefrika), Iran aanatı 
bet küçük !ıikiye, aktüaliteler, taı:.. 
lolar vı. vardır. 

Ekonomi ve Finans 
Elcooomi •• Finans meaııcwsımn 

16 1ncı aayı11 zengin •e müten~.rri 
mündericatla intitar etmiıtir. Karii~ 
rimUe tavsiye ederiz. 

Gü~hane müsamereleri 
Bu aeneki Gülhane tıbbi mma• 

merelerinin yedinciai Gülhane kon 
feranı ıalonunda 27-3-932 pazar 
günü yapılmıtbr-

Harici:re muarini Veysi B. tara
fmdan aempatektomi ile aelah 
bulmuı bir andartrit obliterant, 
dahiliye muarini Nusret B. tara
fmdan miokard ihtişa11, dahiliye 
muavini Nevzat B. tarafmdan 
kept natamamiyeti •a.k'alan tak
tim edilmittlr. 

Muallim Zeki B. tarafından e
fektiv hararet, aıı müeaeaeıi Fah 
ri Bey tarafmdan tart aeha:ra il
tihabınm aon epidemisi hakkında 
iki mühim konferana verilmİftir. 

Münakaf&)ara muallim Tnfik 
Salim Pafat Murat lbrabim, Ab
dülkadir Liitfi, Liitfi ve Burhan 
Beyler ittirak etmiılerdir. 

Gardirobu 
Boşaltmış! 

Sabahat Hanımın eş
yası nerede bulundu 
Beyoğlunda Y etilaokakta 

Sabahat Hanımın evinde otu
ran kıracılan Meliha Ye Liitfi
ye H. lar geçen ıün evde kimae 
bulunmamumdan iatifade ede.. 
rek Sabahat Hanımın ıardro
bunu boıaltmı§lardır. Sabahat 
Hıuımım garctrobunun oldukça 
zenııiıı olduğu anlaşılıyor. Atı• 
nlan etY•lar tunlardu: iki.si 
krep damur ikisi krep dö§in ol 
mak üzere dört Anvalet elbise
si iki kürk manto, iki matlah, 
24 kat çam&§ır, 3 tapka, üç ev 
eutariıi- Zabıtaca yapılan tah. 
kikat neticesinde çalınan etYa
larm bir kıamı Abanozda Ma
dam Nitan isminde bir kadının 
evinde bulunmuştur. Tabkika· 
ta devam edilmektedir. 

Neler de yapmış? 
Beyoğlunda Hamalbaımda 

Kutinin bırahaneıinde Tatar 
Hürhan, Hüseyin, Rifat, Rıd
Yan kavgaya tutuımu§lar ve el 
!erine geçirdikleri bira titelen. 
le büyük duvar aynulDI parça. 
lamıtlar, bwıdan ba!ka bıraha
ne sahibini detehdit etmitler
dir. Kavgacılardan Hüseyinin 
üzerinde birtabanca ile ik~ bı
çak bulunmu§tur. Üzeri aranır 
ken her nuılsa ıırra kadem ba 
•an Hüaeyin zabıtace aranmak 
tadır. 

Ölü çocuk 

Ekmek liatleri 

Ekmek fiatlannm aon teref
füü piyuada tabii telikki edil
mektedir. Verilen maliimata 
göre, ıoo zamanlarda müstahsi 
lin elinde pek az buğday kal
ını§, borsaya gelen unlar aabl
mı,, bu da buğday, un ve dola 
yııile ekmek fiatlarınm artma
llDI mucip olmuıtur. Bu halin 
mayısa kadar devamı tabii &ö
rülmektedir. 

Amerika bütçesindeki 
açığın neticeleri 

LONDRA, 3. A. A.- Gueteler, 
Amerika bütçesi açmnım lnııiliz li
rası piyaııası üzerinde icra edeceği 
tesirleri ve husule ıretireceği netice 
leri tetkik ile iftigal etmektedir. 

Dail:r Mail, Amerika bütçesindeki 
muvazenesizlik devam eylediği tak
dirde dolamı beynelmilel kıymetinin 
ciddi surette müteessir olacağını; 
bu halin altın mikyurnın terkedil. 
mesinr. ıebebjyet vereceğini ve neti. 
cede lngiliz lira11nın yükseleceğini 
ve bu takdirde ihracat tacirlerinin 
menfaatlar:nı himaye etmek için ln
gilizlerin altın mikyasma avdet et
mek mecburiyetinde k•lacaklarmı 
yumaktadıt'. 

Times gazetesi, altının :reniden 
tevzii buıusunun umun menfaatı
na muvafık olacağını fakat ahval ve 
ıeraite n icabatma değil makü1 bir 
ıiyaaete tevfikan icrası elzem oldu
ğunu yazmaktadır. 

Nobel mükafab 
STOKHOLM, 30. A. A.- Nobel 

mükifatlannm her biri bu aene 
171.753 kron olacaktır. 5 mükafat, 
bu aene Stokhobn' de t<. vzi edilecek
tir. Bunlardan biri edebiyat, biri 
tıp,biri kimya ve ikisi de fizik müka 
falıdır. iki fizik mükafahnm bir a
raya e-elmeoinin ıebebi 1931 aeneai
ne ait fizik miiküatmın bu aeneye 
bırakılmıuıdıt'. 

Beyazıtta Balaban mahalle ·ı Nobel müess ~esinin sermayesi 
• • ' • ba]j hazırda 45 mılyon kronu teva-

smdeki yangm yennde henüz , ·· etmektedir. 
doğınut ölü bir çocuk bulun. c
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muıtur. Olü çocuğu bırakanlar Maltada yenı hadıse er 
hakkında zabıta tahkikat yap. MALTA, 30. A. A.- Reuter •-
maktadır. jansı bildiriyor: 

iki doktor beraet etti 
hal:rancarun tedrisini tahdit mak

adile hükUmet tarafından ittihaz e
dilmit olan karan protesto etmek ü
zere talebe tarafından aktedilen bir 

ANKARA 30 (Telefonla)- içtima esnuında Maltalr talebe ara-
Ziraat Bankası merkez ıubeııi ımda 9iddetli bir arbede zuhur et
müdürü Veli Necdet Beyin refi mi•tir. içtima, dağıtılmıştır. 
kaıınm çocuğunu dütürmek ve Bir ihtiyar, alır ıurette :raralan-
yaptıkları ameliyat neticesinde ,,.. trr. 

vefatına sebebiyet vermek iddi lngilterede ecnebi 
uile mahkemeye verilen Dok. 
tor Zekii Tabir ve Emir Necip fabrikalan 
Beylerin ağır ceza mahkemesin LONDRA, 30.A.A.- Ticaret ne-
de uzun zamandan beri devam zareti, :reni gümrük rejiminin tees
eden muhakemeleri hitam bul- süsündenberi 430 ecnebi ıirketinin 
muttur. Neticede her iki dokto lngilterc dahilinde fabrikalar tesis 

etmek talebinde bulunduğunu ve 
run ber-tleriııe karar verilmit bunlarda n76 sının mensucat mües-
til". ı aeseleri oldu(anu bildinnektedir . 

.. 

rtJI· mar inan 
için ihtifal 

(Başı Birinci sahifede) 
miinin bulunduğu Ed:.nıede ve 
sair bazı şehirlerimizde de ihti
faller yapılacaktırBugün büyük 
Sinanm ölümünün S44 ünc;ü yıl 
dönümüdür. İstanbul Halkevi 
şehnınizdeki ihtifal için :.engiı:ı 
bir program hazırlamıştır. Bü
tı..n davetliler bugün aaat 15 te 
Süleymaniye camii avlusunda 
toplanacaklardır. Merasime la. 
tikli! mıırşı ile başlanacaktır. 
Burada nutuklar söylenecek, 
badehu aan' atkii.rm o civar
daki türbesine gidilerek çelenk 
ler konacaktır. Saat 17,30 da 
Alay kö,künde aan'a•ı,ınn ba
yat ve eserleri hakkında konfe
ranslar verilecek, başlıca eser
leri projeksiyonla go!ter;:ec:ek
tir. Gece saat 20 de radyoda da 
bir konferans Yerilecektir. 

Her tarafta hazır!ık 
yapılıyor 

KA YSERI, 30 A.A. - Büyük 
Türk san'atkan mimar Sin.:ı.nın 
nfatının 344 üncü )'Jldönümü mü 
uaaebetile :rann kendi eaerlerin
den olan Kurtunlucami avlusun
da büyük bir ihtifal yapılacak, 
merhumun yükaek hatırası taziz 
olunacaktrr. 

ÇANAKKALE, 30 A.A. - Bü
yük Türk an'at ~ahisi mimar Si
nanm ölümünün 344 üncü yıldö
nümü münaaebetile Halkevi salo
nunda bir ihtifal yapılacaktır. 
Maarif miman tarafından büyük 
aan'atki.rm ha:rat ve eserleri hak
kında bir konferana .,,..rilecektir. 
Bu münasebetle bir de mu•iki ınü 
aamereai hazırlanmıttır. 

Kaçakçılıkla 
Mücadele 

Cevdet Mollayı 
Vuran 

Heyeti 
Umumi yeler 

Dün de bazı şirket
lerin heyeti 

umumiyeleri toplandı [Başı birinci sahifede] 
münce ağır cuaya ıevkedildiği Tramvay ~irketi he:reti umumi
anlaşılmıştn. Kararname okun Y"'•! di?' Uı~akizade Halit Ziya 
duktan sonra m.4Zllunun ne diı- • B. ın nyaoetınde topllllUDlftır. iç-

timada hükUınet namına Nafia 
yeceği aonıımuş, Hamdi Bey a- VekaJeti komi.eri Nazım B. hazır 
yağa ,aikarak: bJ!unınll§tur. Heyeti umumiye hu 

- Be.nim evl.idımı kaçırdı- aene temettü olarak aktiyon baıı 
lar, dayak attılar, onu berbat na 7,20 laviçre frangi tevziine ka 

dil k l · · hk rar vermiştir. Bu temettü geçen 
ettir er, endi erına n:ıa e- aene tevzi edilen temettüün aynı-
meye verip süründüreceğimi an dır. 

lanym, izalei YÜcuduma karar lttihadı Milli sigorta şirketi 
verdiler. Beni öldürecekler, •oD ittihadı Milli siııorta ıirketi he-
ra intihar etti diye işin içinden :yeti umumiyeai dün toplanmııt:r. 
ııyrılıp çıkacaklardı. Bu emelle içtimada hükiimet namına lkbaat 
geldiler, fakat atik d.ıYrandım, Teki.Jeti komiseri Nalın, Borıa na-

b mına Hasan Tahıin B. ler bazır 
ellerinden tabancayı aldım, u hulunmuıtur. Şirket mevcut 600 
esnada tabanca patladı ve yara b'n lira kıymetindeki esham ve 
landı. Ben yaralamadım, demiş tahvilabn, ahvalı hazıra dolayııi
tir. le,kıyın41ti tenezzül ettiğini nazan 

Cevdet Molla'nm vekili de dikkate alarak bunun için )'Üzde 
hadiseyi anlatmış, Hamdi Be. 1 O hesabile 60 bin lira tefrik.ine 

karar vermittir. Her aene temet
yin aile arumda daima dediko tü olarak hisse başına vasati 300 
du yaptığını ve Cevde~ Molla- • 350 kunış tevzi edilirken bu ae
nın bu dedikodulara nihayet ne 180 kun>J tevziine karar veril
vermek <;mehyle Hamdi Beye mittir. Bu miktar tediye edilmit 
kendi evinden ııitmesi.ai ıöyle- olan aennayenin yüzde on faizi.. 

ne tekabül ebnektedir. 
mek üzere odaya gittiği zaman Ü 

sküdar tramvayları 
Hamdi Beyin yastıgı altından Osküdar tramvaylan tirketi ao 
tabancasını !rlkardığlDl ve Cev nelik heyeti umuıni:re içtimaı bu
det Mollayı vı:rduı:unu ıöyle- gün Osküdarda tirket bina11nda 
miştiF. Bun :....:ı aonra ıahıtler yapılacaktır. 

dinlenmeğe batlannuş, sırasile Şark merkez ecza şirketi 
J\ .. .ıp H., M.üba§İr Kenan Ef., Şark merkez ecza Türk anonim 
Kenan Ef. noin zevcesi Müfide ıirketi heyeti umumiyeai dün şir
H., mütekait Vasıf B., dadı ketin Horasancıyan h;ınındaki 
V angilo, Hamdi Beyin bem!i- merkezinde yapılmııtır. 
reai ve Ce..det Mollanın refika Terkos şirketinde 

Terkos tirketi heyeti umumiye
sı Safiye H. tahit olarak dmlen ıi de dün idare heyeti azasından 
diler. Diğer §&bitlerin ifadeleri Tevfik Beyin riyaaetinde toplan
nin okunmuı için vaki olan ta- miıtir. içtimada Nafia komiaeri 
lep maznundan istimzaç edildi. Muıtafa Arif B. de hazır bulun
Maznun: muştur. Okunan Meclisi idare ra-

ponında 1931 senesi hesabat ve 
- Zaten hepsi yalancı tahit, bilançosu heyeti umum.._veye arze 

iater okunsun, İlter okunmu.ın dilmezden evvel "!irketin Gazi 
dedi. Hz. ile T. B. M. Meclisine k:u-şı o-

lan hini:rati ubudiyet Ye ıa~akat 
Şahitlerin ifadeleri okundu, ı.n.r,.neainin v" ayııi zamanJa 

(Başı Birinci sahifede) vaıut ıeçıKtıği ıçın cebeye ııı- TürKıye l1ukumeti Cumburiveaile 
1 k -1---•-- b k •d • bayet verildi. Og" leden aoora a- Reisinin muvaffakiyet ve saadeti azı ı •Ç~uıı U ötü a eti hakkmdaki temenniyatmm arzı" 

terketmeğe ıı:.ıec:bur ı.aldıkları çılan celaede İddıa makamını teklif edildiği beyan edilmekte:r
ıörülmektedir. Hatti yakm za itgal eden Cemil Bey ıddıumı di. Bu teklif umumiyetle kabul a
mana kadar, Jıtanbulun bile en aerdetmi§lir. Cemil B. iddıuın dilmi9tir. 
itlek yerlerinde aleni denilecek da Hamdi Beyin haleti ruhiyeai Rapora na:ııaran tirketin abone 

im 1 Dl• tablı·ı e'-~,. ve maznunwı man miktan 31 kanunuevvel 931 ıekilde aab akta o duğu aık ...... ~ ·h· d 17 997 b ı·· 1 tur 
Cevdet Mollanın elindeki taban tari ın e , e a ıg o mut • 

ıık ııörülen kaçak Bulgar ıiga- 1931 aeneıinde :reniden 756 tube 
raaı ve aiııara kaiıdınm bu ıe- cayı alırken tabancanın alet •· yolu teıiı ve 1764 ıu saatı vaze
kilde ıatıldı&:ı artık görülmez !arak MoUa Beyin yaralandığı dilmiıtir. Balat ve Edirnekapı ter
olmuıtur. Gümrük umum ku- tarzındaki müdataasırun doğru fi İataJJ'onlannm ku....,,etleri tez-

i bilh olmadıalDI fen raporlarile isbat :rit edilmiftir. Beher·metre mikap 
mandan ığı, bu ıene · asaa ce • üzerinden Belediye:re verilen ai-
nup hudutlarında kaçakçılıkla etmi9, bu yaralamanın kaza e- dat tenzil edildikten aonra, vari
tıddetli ve muvaffakıyetli suret ıeri olmamakla beraber katil dat 735,204 lira 92 kuruta baliğ 
te mücadele etmektedir. Umum kastile yaralama da olmadığını, olup, bunun 701, 649 lira 7S kunı 
kum nd 1 ·· ·· d ki 1 maznunun eru',.teai Cevdet Mol ıu hu11Uİ abonemanlara Te 272, a an ık, önumuz e ma i ~ s ku f ı 

· ·b layı bir buçuk ay baatalıg"ını 103 lira 2 "''ta az• sa ıar-sene iptidaımdan ıtı aren teşki fiyatı ennanına aittir. 
litmı tamamen ikmal etmiı bir mucip olacak ve harekatı umu Raporda ,irket teaiatmm hii-
halde faaliyeti hudutlarını her miyei bedeniyeainin yüzde aeki kiimet tarafından mubayaaundan 
tarafa tevzi ye tetmil edecektir. ziııi zaafa uğratacak derecede bahsedilirken deniliyor ki: 

kum d 1 c;erbettig"ini ıöylemi~ Ye maznu "Hükiimet 1887 tarihli muka-
Gümrük umum an an ığı. dd · "kin · velenamei munzamamızm 16 inci 
nın, hudutlardan dahile doğru Dun ~56 ~~ı ma eı_ım .1 • .cı maddeıi mucibince Şirket tesiaab 
10 kilometre ye ıabiUerden de. bendı mucıbınce tec:zıyeıını ıs- nı iştira niyetinde olduğunu tara
nize doğru 4 mil mesafede mu- temiı, bu. tale~~e aair ka~un~ fnnıza Noterlik va11tasile 7 Teşri
bafaza itlerile eaaslı surette 1 talepler mı de .ıla.ve edere~ ıddı nievvel l 93 l tarihinde tebliğ eyle 

d C 1 B mittir. l,bu iftira dolayısile ayni meıguliyeti aayeainde deniz ve uını ıer. etmııtıır. emı e. mukavelenamenin ikinci fıkrıuına 
hudut kaçakçılığının külliyen yın talebınde~. ıonra Cevdet tevfikan hükiimet ile ıirket bey. 
önüne geçileceği muhakkaktır. Mollanın v~lı. K~brıalı Şevket ninde hususi bir muka.,,.Je aktedi
Gümrük ye sair takip motörleri Bey de 9absı ıddıasını serdet- lecektir." 
de kumandanlığın emrine g..... mittir. Bund. an. ıonra ıon söz Şirketin aafi haaıUı.b 106,091 li 

-T 1 M ra 54 kuru,tur, 5304 lira 58 kUMıJ mektedır .• Dahilde de inhisar i· mazn~ ven mıı, aznun: 
1 

k 
ta nizami ihtiyat akçesi o ara a:r 

dareleri, jandarma ve pcli.s kuv - Bütün bunlar safsatadır, nlmıftır. Bu aene beher hiaoe baJı 
vetleri kaçak istihbar ve takiba 1 diye baılayarak batlangıçta na 30 franğtan 1,200,000 frangın 
tile ehemmiyetle meşgul olmak aöylediği ıözleri tekrar etmiı ve bir lira 12 frank itibarie karıı-

kl d . bğı olan 100 bin liranın faiz ola-
ta devak edece er ır. ve: rak tevzii teklif edilmiftir. 

Yunna meclisi'lde 
ATINA, 29 - Meclisi meb'u· 

san y~ toplanıyor. Bu İçtimada 
M. Venizeloı bir nutuk irat ede
rek ıon giinlerdeki hadisatı ve ai
yaıi fırka rüoaaaınm iki defa, Rei 
aicumhur nezdinde yaptıkları içti 
mada verdikleri kararlan izah ve 
mecliste münakata cereyan ede
cektir. 

Bundan batka, M. Venizelos 
meclisin yannki içtimamda taıar
nıf makaadile bazı nezaretlerin 
tevhidi için salahiyet iıtiyecektir. 
Tevhit edilecek harbiye, bahriye 
'"' hava nezaretlerile 11hbat ve 
muaveneti içtimaiye nezaretleri .. 
clir. 

M. Venizeloa, meclisten bu aa
Jahiyet aldıktan aonra kabineaini 
de tadil edecektir. 

M. Venizeloa, Cemiyeti Akva
mın 10 nisan içtimaında hazır bu 
lunmak ve maliye komitesinin hu
zunında Yunan metalibini müda
faa edecektir. 

Yugoslavya Darülfünun 
meclisinin istifası 

BELCRAT, 30 A.A. - Darül
fünun müderrislerinin tekaüde 
..,.,,ı.ı için Maarif nazınna salahi
yet veren ahkamm ipkaaı üzerine 
Darülfünun emini muavini ile Da
rülfünun meclisi istifa ebniflerdir 

_ Benim cürmüm, suçum Şirketin tesisati iptidaiyesi 
yoktur. Beraatimi talebeder.m 1,02S,065,76 sobe yollan 11,513, 

73, au ıaatlan 185,872,77, A ma-
demittir. caza mevcudu da 135,534,04, A 

Heyeti hakime müzakereye malzemesi de 22,262,89 lira ki ce
çekilmi§, uzun bir müzakereyi man 1,380,247,19 liradır. 
müteakıp aalona gelerek bük- Neticede heyeti umumiye su ka 

rar ıuretini kabul etınittir: 
mü maznuna tefhim etmİ§tİr: "He:ret, Mürakip .,,. Meclisi J. 

Maznun bir aene iki ay hap- dare ral'orlarını içtimadan aonra 
500 1. · t vermeg" e Meclisi idare azalarını vazaifi 

ıe, ıra tazmma mevdualanndan dolayı ibra ile 
mahkiim olmuıtur. beraber tevdi eyledikleri raponı 

Bu muhakemenin cereyanı ve 1931 aeneıine ait bilanço ve 
esnasında ağır ceza salonunun "Kir ve Zarar'" beaababnı ve en 
samiine mahsus mahallinde bir vanteri tıudik ve beher hiue aene 

dab için 38 numaralı kupon muka 
de yankesicilik vak'ası olmu§, bilinde tevzi olunacak faiz akçe. 
Hasan isminde bir yankesici ıini 30 franktan olmak üzere bir 
Saiın isminde bir dinleyiciııin Mayıs 1932 tarihinden itibaren 

Parasını çarparken cürmü meş- lataobulda tediye olunın.a.mıı ka-
k 1 bul eder. 

but halinde ya a aıımııştır. Senevi aidah 600 lira olmak ü-
Maznun derhal zabıt varakası zere Münir Beyi Mürakipliğe ve 
tanzim edilerek müd0eiumumi- Sezai Beyi de muavinliğe tayin e-
liğe tevdi edilmittir. ler. 

Tekrar tayin edilen itbu zeva

Feci yortular 
PARIS, 30. A. A.- Her :rortu

nun bir felakete muadil olduğunu 
aöylenek mubaleıia etmemi§ oluruz • 

Pukalya :rortulannın dördüncü 
ııünü 17 kiti ölmüttür. Dün IS, pa
zar 1rünü 10 ve cumartesi ıünü de 
9 kiti ölmüt idi. Dün yaralananlann 
miktan 98 dir, elumisin.ia yarm •· 
fırdır. 

Telef olanların mecmııu 51 e çık-

tın müddeti intihabı bir sene İçiD 
muteberdir. 

He:ret, atide eaamiai zikredilen 
zevab üç aene için tekrar intihap 
e)'ler: 

M. Le Comte PiLLET -WILL 
M. FERNANDEZ 

TEVFiK BEY 
MUHTAR BEY 

Heyet Meclisi idare azalarma 
ve lüzumu halinde ı.a- rııcare 
tin 323 ÇÜ maddesinde mezkür 
müaaedab kendilerine ita •!''er. 

Heyet, Meclisi ldarey ... Şirk -

Memlekette 

Zonguldakta 
Feci bir kaza 

Bir barut deposu 
patladı 

h 

2 ölü 11 yaralı var 
ZONGULDAK, 27. 

30-228 numaralı maden ocağı. 
run barut depo~unda bir infi. 
lik oldu. İki ölü, on bir yaralı 
Yardır. Bu kazaya dikkatsizlik
le aebep olduğu zannolunan an 
bar memurunun cesedi iki par
ça olarak ağaçler araımda bu. 
luumuıtur. 

Civardaki evlerin camları kı 
nlmıttır. Dört ev yıkılanı, altı 
ev mühim hasarı\ uğramıtşır. 
Zabıta kazanın aebebi vukuu 
baklanda tahkikat yapmağa 
baıladı. Bu ocak, Süleyman Sır 
n Beye aittir. 

Sahilıerimizde balık 
tutan Yunanlılar 

Çe,me civarınd• kara sula
rımız dabiu.nüe balık avlayan 
bir Yunanlı balıkçı kayığı, rü
aumat idaresinin 9 r.umaralı mo 
törü tarafından yakalanarak 
Çetmeye ıevkedilmiştır. Kayık 
mürettebatı 11 köşiden ibaret. 
tir. Cümlesi Adi.yeye verilmit
lerdir. Kayıkçılar lzmire adeta 
bitişik denecek derecede yakın 
olan T oprakadasına çıkarak kül 
liyetli mıkdarda balık avlamış
lar ve kendilerini gören motö
rün sür'ati fazla olduğu için 
kaçamayarak yakayı elevermi§· 
!erdir. Balıkçılar; balıkların ta· 
mamen bizim sahillerde barın. 
dıkları için avlamak için bura
ya gelmek mec.buriyetinde kal
dıklarını söylüyorlar. Sandal ve 
sandaldaki av alatı rüsumat ida 
resince mü.edere edilmiıtir. 

Bir adam hemşiresini ve 
kızın nişaniısını öldürdü 

Urraoan bildiriliyor: Bura
ya tabi Harran kazaamın Kn
mıtlı köyünden Remo kııı:ı Ha. 
ciye ile Gevri köyünden Abdul
lah oğlu Mehmet isminde bir 
delikanlı aevitmitler ve bir gt> 
ce kız Mehmede kaçmıttır. Fa
kat bu fırar hidiseai genç kızın 
kardeşi Halefi çok kızdırmı§tır.ı 
Halef iki gencin evlesmıelerinet 
muyafakat eder görünerek kar
detini öldürmiye karar vermif. 
tU-. Birgün Mebmedin evine gi 
den Halef biraz hotbetteıı son
ra kızkardeşi Haciyeyi yanma 
almış ve beraberce kendi evleri 
ne gitmek üzere yola koyulmut 
)ardır. Fakat geceleyin Suriye 
hududwıa yüz metre kadar bir 
mesafeye geldikleri zaman Ha
lef tabanca ile bıçağlDl çekmiş, 
genç ve güzel kızkardetini Yah· 
tiyane bir tekilde öldürmüş, 
sonra da huduttan öte tarafa 
geçmiştir. Kardeş katili şerir 
bununla da kalmamış, cinayet· 
ten iki gün sonra hududu tekrar 
geçerek bemtireainin nitanlısı 
Mehmedin çadırına hücum et
miş ve onu da öldürmüştür. Ay 
ni zamanda Mehmedin iki yüz 
tane koyununu alarak Suriyeye 
firar etmiştir. Hükiimet katil 
hakkında takibat yapmaktadır. 

Emlak ve Eytam ban
kasının opligasyonlan 

ANKARA 30 (Telefonla)
Emlii.k ve Eytam bankaaı obli
gaayon ihracı için bazı mali mü 
esseselerle temularına devam 
etmektedir. Bu temaslar iyi ne
ticeler yermektedir. 

Sanayi ve Maadin 
bankası 

ANKARA 30 (Telefonla)
Sanayi ve Maadin Bankası ya• 
rın aenelik heyeti umumiye iç
timaını aktedecektir. 

Ağıllar kanunu 
ANKARA, 30 (Telefon) -
Ağıllar kanununun birinci 

maddesinde yazılı olan ecbu
ri müddet 17 Nmaoda bitecelr 
tir. Bu müddetin 3 aene daha 
temdidine dair Afyon meb'uau 
Molla oğlu Canal Bey Malet 
Meclisine bir teklifi kaıınnl tek 
lif etmittir. 

tin umur ve mııame)itmı tedvir 
ye ifa eden Meclisi idare azalarile 
müdiranma tahaia ohrmıaık ÜCre• 
tİD tayin ve teabiti salalıi,.etini ita 
eder."' 
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Büyük Sinan 
T,..._ ...._._~:.. '-' -"-' un'a. tler-. tmclaa - 1ı&flayaaı. ikinci Selim u..-, ....... ~- ... ...- . de lı:amaninin türbeaile iı ira-

den en mücizeri hirikasmı mıman devrin ·kinci Seli-
aabeamda yarattı. Perbl ft ~ile fm& seçti. O.ı.;iclar'da 1 

hal.kettiii büyük ilimin hanci teair min :zeorc:eei. Nurbanu Sultanın namı 
Ier altmda vücude seldiiini lmaca na yapdan cmniin pilinlanm yaptı. 
hülioa ettikten sonra bu ilıidatm bü Mihrimah Saltan camii .,,.. Ayuo#p 
yük banilerinden biri ve en mühim- türbesini inıa etti. 
mi olan büyük S~ laayatım ye Devrin bassa miınarlan ~ K?° 
e•erlerini telbiıe geçelim. ca Sinanın resimlerindeki çizgilenn 

Türklerde bilhaısa iılimiyetıen üstünden yürüdülw. Denil~r ki 
sonra mimari; cami, han, meclıese, devrin bütün mimmi eserlennde.,. 
çeşme, sebil, oaray, kervansaray, tür nun zekismı, onun delıi.ımı okumak 
be şekillerinde tecelli etmiıtir. lala- kabildir. 
miyeti kabul edenTürk mensup oldn 84 yqmda büyük' ve ihti.·.yar. ~i-
ğu dinin telkinleri alımda bu dini ___ E ~-'ele Selimiye c:anuımn ın-
abidelerini rekzeıti. Bü-''ı.. ıelitin - "'""" .... 

Belediyede 

Belediye 
Memurlan 

Bunlarda Devlet memur 
lannın ayni oluyor 
Belediye memurlannm tekaü

diyeleri hakkındaki kanun proje
sinin bütün muamelesi ikmal edi· 
!erek encümenlerden M. Meclisi
ne arzedilmittir. 

Bu meseleyi takip için Ankar ... 
ya giden belediye reis muavini 
Hiimit B. yarın 'ehrimize avdet e
decektir. Yeni kanunda belediye 
memurlan, devlet memurları sibi 
ayni hukuka malik olmaktadır· 
lar. 

7- f&Sm& bafladı. Bu, onun son;·~ ~ 
camiler, müzeyyen ve çinili çepııe- 'dir Ba cemi altı --1e bitınlf~· Şehir bütçesi 
ler, nriizıebhep " IG'J'11 bol aelıiDer, ~ taİ jında yapbğnu itiraf etm~sıle 
fukarayı it'am için imııretler, gual k • diı dabi befendiğini aöyl"'?"f o- Şehir mecliai cumarteai ~Ü 
için hamamlar, kemerli YC kulılıeli ,_":! Sı' ____ 5e1imiyeai hakikaten niaan ictiınalanna bafbyor. Ba ıç-
b--'--, ---'--, ................. - - - "'---'· timalarda bilhaaaa tehir bütçesi .......,. --7- 7- ~ 1, • lıir _.; aan'attD" •. va-. • 

inşa etti. MeM!i adım bafında lıir ca A~-'-- -zam ve tarihi ~b de müzakere edilecektir. Bütçe 
mi, bir m·+- iınu ..ı.. Türk,ı.. L~7.:°~dan okuyan yükaeldğm hakkında mazbata muharriri Av· 
rındığı çab için bir mimari üdıibü """~ evvelkileri gölgede ni B. ıu malıimatı vermektedir: 
ara111111111flD'.Evini, kulübesini lıir kü ~"._...__ lıir _..fet ile Sinan bu f&b: -"Yeni bütçede varidat aahğı 
mest- f·-'-sız bir --'-"de •apan ye __. ·---'L heci. et na rağmen inıaat için tahaiaat kon 

~~ ~.. ~ , --'-: itte böylece ıanne ıye 1 . b" • 
d" .. Türk, m ,-nlar itte :i;ti; muttur. darei husuaıye utçeam· 
b:= , ebniyeyi büyik birik- d L.L.. de az murafla daha çok talebeal • 
tidar YO blıiliyetle İni& etmittfr: ~ Şimdi büyük abide en _.,_.. nin iaıe ve tedrisi göz önüne m· 
hun bakaıma inanan Mmrlmm ordu derken onun sölgesinde kaydırak mııtır. 
ğü elırua ıribi müıdiiman Tiirtr tema oynadığım günleri habrladım.. Ge Sıhhat bütçeaine gelince: ~· 
bedinin temellerini büyik lıir me- nit avlusunda dolafbğım, da~ tanelerimizde asistan, helllfl?'• 
tanet ..., imanla attı. itte bu aehep- kaynayan ıadırvanmdan ıu ıçtı· bastabakıcı gibi sıhhi vazifelenn 
ten dolayı Türk oturduğu e.i değil ğim çocukluk günlerini habrla· ifaaında mühim rol oynıyan un
ibadetbs="inl ıüıledi. Reomi mene- d11ıi. Bu senit avludaki şadırvan· surlar çoğaltılmııtır. Bilhaaaa ~i· 
den an'aneoinde küfi, ıülüı, nesih da abdest alan beyaz top sakallı ğer hastanelere nazara~ az ~· 
kırmalıırile desende, çini, tezhip ve iki büklüm ihtiyar kapıcıyı hatır· met sörmüı olan Beyoglu :zükur 
mozayı:ldariyle dekorda kendine malı !adım. itte Sinanm deha•"?-' .ilk,_de bastan...min ihtiyaçları nazarı 
sus ayn bir san'at şubesi ibdaı ~ı,ti fa bu beyaz top aakalh . ıkı b~k· dikkate ahndı. Bu hastanede haa
ve bu zihniyetin ilcasiyle bugün ıçın lüm ihtiyar kapıcı efendıden. ~m- tabakıcıhk vazifelerinden çoğunu 

'k' · ba •• ı..... lemi•tim. Tarihi malıimabna il~ve hademeler yapıyorlardı! 
de ve dıtmda rükıi etti uruz """" • .. mma Bundan ba9ka bu sene Ankara-

• · ·· d · d. V Iha ·· badel ederek zarif camıa, me.vz~n ser en vucu e getır ı. e ıu d d k ya --Lledilecek olan bP'<leryolo-
.ı T .. k, al releri pterir ve er ı. ı: ....,.. 

mevte inanan mü üman ur Y - "Koca Sinan bu camıe 999 pen jihanenin bırakacaiı boıluğu lı· 
nız Yatadığı evi değil, mezarını da cere açnutbr. Beytullaba hü'"?'~ ıanbul fehri hesabına doldurmak 
ihmal etmiıtir. Büyijkleri için yap- ten bin pencereli olmamuı ıçın için bir hıfzıaaıhha laboratuvarı 
tığı bir kaç türbeden hatka f&Y&m bir pencereyi daha açm•m19br.~ . ve aynca 11hhi miirakabe merkezi 
kayt mezarlarda yoktur. Ve sene 0 beyaz top aak-:'.lı ıki ibdaı edildi. Bu merkezden mak· 

Simdi gözlerimizin önünde sema büklüm ihtiyar k yyum caınun a". aat tudur: Sıhhiye müdiriyetinin 
ya sivri bir münacat teklinde uzanan !usundaki bir yuvarlak ~~rı nezareti altında lstanbulun fakir 
dilber minareleri günqte panl panl .. 1 rek " Bu tat derdı. Bır ın- mıntakalannda bir sıhhi heyet do 
parlayan kubbelerile bu camiler m.e~ ~!.:':e meran11 varsa bunun üze !atacak. fakir ve bakıma muhtaç 
reseler, hanlar iıte mimaride dım rinde niyet ede. O muradı olacak hastalan arıyarak bunları tedavi 
bir imana sanlını, olan Tü~ bu aa taı aağ canibine, olmaya~aksa edecektir. Bu sene bir tek merkez 
ihtitamlı eserleridir. Tesir ald•I" A- sol canibine devreder." derdı. B!'n tesis edilecektir. İleride bu mer· 
rap ve Bizans mimariainin karfoam- çok defalar bu pembe mermenn kezleri çoğaltacağız. 
da Türk mimannın zJerinİ ilin _e- üstünde saatlerce niyet ettim. O- Sıhhiye bütçesinde nazan dik
den bu san'at eserleri iti• · Tü~n kudwn, üfledim. "aınıfımı geçe- kate aldığımız bir nokta da imda 
bu iH;ı, kabiliyetinin ipretlen~· cek miyim?" O pembe mermer dı aıhhi lefkilab vücude getirmek 

Şimdi Şehzade camiini çıraklı~ ne aafa döndli. Ne sola döndü. liğimizdir: 
da, :.üıeymanİyeyİ ~ le- Şüphesiz ki o beyaz top• sakallı i- Şimdiye kadar cinayet ve kaza· 
limiyeyi uıtabimda J81!tığmı soy ki büklüm ihtiyar kayyum efendi tarda yaralıların hastahaneye na-
yen büyijk Sinana selelim. timdi ölmÜftür. Fakat o pembe killeri esnaaında çok kan kaybede 

Ona "Koca Sinan" dediler·Y~vus mermerin itikadı hiila devam edi· rek öldükleri sörüldüğünden bu-

Milli 
Takım 
Federasyon namzet 

oyunculann 
isimlerini ilan ediyor 

Federasyonumuz, milli futbol 
talmmmıza namzet olarak zirde 
mıntaka, kulüp ve isimleri mez• 
kılr idmancılardan mürekkep bir 
(A) l'"'PU tetkil etmiftir. 
Ankara Muhafız Gücü Vasfı Bey 
İzmir Kartıyaka Lutfi " 

,, ., Rıza ,, 
,, ,, Fikret ,, 
,, lzmirspor İhsan " 
,, " LU.tfi tt 

., Albnordn Sait " 
,, Göztepe Fuat n 

lstanbul G. Saray Avni ,. 
,, ,. Mithat ,, 
,, ,, Nihat ,, 
u ,, Rebii " 
., F. Bahçe Reıat ,, 
,, ,, Zeki ,, 
,, ,, Fikret ., 
,, ,, Niyazi n 

" Betiktaı Hiianü ., 
" " Etref ,, 
,, ., Hakkı " 
., Vefa K.Kapı Ha-ettin B. 
,, " Sa.ini ,, 
,, " Sami ,. 
., İıt. Spor Salahaddin .. 
,, Beykoz Malik ., 

2 - Mıntakalar batida isimle· 
ri ya:rılı idmancıları azami 5 nİ· 
aan 1932 oalı gününe kadar Fede· 
raayon emrine izam edeceklerdir. 
( lzmir ve Ankaradan gelecek id
mancıların seyahat masrafları Fe 
deraayonca teıviye edilecektir.) 

3 - Her mmtaka kendisinden 
talep olunan idmancılan fotosraf 
!arını havi birer künyelerile Fede
rasyona gönderecektir. Mıntaka
lar, talep olunan idmancılarm va
ziyetlerinin nizami olnıaıına ve 
cezalı bulunmamalarına dikkat 
ed..,cek ve böyle idmancılar va.na 
bunları söndenneyip keyfiyeti 
derhal Federasyona bildirecektir. 

4 - ltbu namzetlerden mezu
niyetleri istihsal olunma•• icap e
denlerin mezuniyetleri için fede· 
raayonumuz icap eden tertibatı 
almııtır. Mıntakalann müşkülat 
lwduıunda Federasyona müraca
atlan li.zımdır. 

5 - Federasyon, milli takım 
namzetlerine ait (B) gnıpu lut.,. 
aini bilaban tebliğ edecektir. 

S 1 Selim zamarunda Kayaenden yor mu bilmiyorum. na mini olmak için lıtanbul, Be· 
ı:ıa~kra pldiği - yirmi dört Sinan bacce cittili - 90 ya- yoğlunda bir tabip, bir küçük sıh Aakert tebligat 

da idi Kayaerı"den gelen dev- tında idi. Arbk Süleymaniye mahal- biye memunı, hasta bakıcı, lizım 
!~- ...;..ından ~~ ~ ~ sinde eosinİD etekleri dibinde son gelen fenni ve sıhhi teçhizat ile Kadıköy askerlik f'lbealnden: 
oğlaru .-yda zeki.il uzenne dik- günlerini yaıayan büyük Sinan ikifer hasta otomobili buhın•c-k- Kadıköy aııkerlilr tbbeoinde byit 
kat uyandıran bir delikanlıydı. 1588 ele bayata gözlerini kapadı •• tD". li 316-325 doiuınlalardan yerli .,,.. 

A~-•erle yapı• Süleymui:re camiinin yanı batında- Bu otomobillw, hastayı sanma· yabancı henib left ..tilrreyea M 
Yavuz devrinde _... kabri " "ld" lan .. __ , dalxk muharebesin. •• d~ _':- ki mütevazi ne gomu u. elan sötürebilecek ve her an ha· kadar efrat vana askeri ,,...ika .,,.. 
'°""" eaınil -,...,.. N. nkete ha:ur olacaktn. itfaiye ve- nufuı cüzclaalarile benıber osian ıa 

lundu. Telxiz'in en!". "K.ı,; aaiti gibi hareketleri eanaamda beye miinıcaatla lmyitlerini icra et-
Yavuzla beraber Mıaıra pti. • yoldaki aair vesait dunıp kendile- timıeleri ve nelme·-1- olur 1• •• 
re'nin camilerini gördü. K k d ·· et ~ 7

........ -"'·-m' -'-'rlm"nİll Mubaç ..... aça çı an ruşv ........ a.rdıry.ol vermeğe mecbur olacak- bizzanır bakaya mnanıeleai yapılaca-
........ ""y' J ,... ilin olunur. 

rinde Buclin kaleaindat polan ~- 8 an memur Zeynep Kamil hastanesinin in· 1-"''------------
raylan, -mi&ıin tahtlan seyretti. ıaatı bu sene behemehal ikmal e-

Bağdat seferine gitti. Arabm ae- fZMfR, 30 (Milliyet) - Tü dilecektir. 
ede ettiği mihraplara baktı. tün inhiıan Akhisar takip i. l••anbul vili.7etinin sıhhat ve 

Arabi, Acemi Şarta Garbi etüt mırı' . Sait Beyin bir kaçakçıdan maauf işlerine verdiği ehemmiye-
etti. lstanbul'a geldiii zaman Koca d ani 1 ti ıu rakamlar söaterebilir: 
Sinan, içi senitleınit. ferahi•~ ,.. bet lira rüşvet al ığı aşı • Köy mektepleri ve tehir dahi-
büyiik eaefterinin heyecanlan ıçmde mıJ iki sene hapıine, iki y~z !inde inta edilecek ilk mekteple

kollanm aıvamı' ve çekicini eline al lir.• ağ. ır p~-~~ahmaı'-'-~~b- rin İDfa masraflan hariç olduğu 
ını, bulunuyordu. . ueouo:u- _..... halde 1,948,594 lira muallim ÜC· 

Kanuni Sultan Süleyman, ona ilk mıyetıne, m · · '-- reti ile mekteplerin idame muraf . . ed- mahrumıyetıne ..,._ 
cami olank Şehzade camiinin IDf&U amm - lan temin edilmektedir. 
nı emretti. Bu cami 0 sıralarda vefat rar veril mittir· Sıhhat itlerine tahsis edilen 
eden ,ebzade Mebmedin rubu için k'l • maaraf yekunu 960 bin iradır. Ba 
hina ediliyordu. lnıaama 1543 de Ağrı şa ı.en miktara belediye ve vilayetin bay 
batlaaclL Ve 1648 ele tar-1 n+ tarldl, ... hi tetldlab ve saire -ısı ,.. .... _,. rict1t ..,. bu ADANA. 29 - Aindaiı ta aarifi dahil defildir. 
camı ~ SU... .. _ çuııl "ian'!- kilerinden 163 mevkufun muhn Tetebbü için Anupaya siiede
yapbıa" dtmittir. Fakat bu eoena kemelİne devdi edildi ft bn- rilen iki radyoterapi mÜt•hani'" 
böyle -mfakiyede -rdana çık- 1 baı+nd•ki iatinalıeter kı lan ltajlannı lııitirip ,.aım.da a•· 
- Mı ine kmdial ..._ ınimarb- zı an m.--L mulııls.m• talik det .... 81deriDll- ._ .....ı .... 
ima • ulımO. H • , _.ı.. raat eaucna deD beri -ttaı bir halde kala· 
....... _., .... 1 rle ....... ol- edildi. ..... iatifade edit-u,. .. cernıı..-
du. ~ ...,.._. ....... iali b .. h•• ılindıH roatlı:en ... rad-
İçia hir da ._. 'J'TPIL Adanada ıe ze pterapi mıieıııır i bu - faa-

150 da Keznel Siıs, •Sinan- ucuzladı u,..t. ıı;ı•Dı ı' tir, Bu mabatla 
dan .... lıir CIT5I illedi. bütçeye alb bin lira tahıiut ko-

Sima da sr » b 1 1eıı "' - AD .... & 29 - BqüD ilk nalmaftar. hatht ..... Milllieı ...,__ • "'"...., tue Beledi amran'" faaliyete plia 
rine lftı Sif .. pi, ',;la ıelds defa ohnnk iizere çartlJ• ce ; Y cıllann iat-tile Gi&'i tzmi-

M" 1 phfaa ııc- S- lılıd- iDılirildi. Y~ rab için helediyoı tubelııiue )'Ü& =- ...... secildiil İçill Ke•• aelı•eler ac:mladı. Bak'•nm ok altmıt bin, mert.es :rol tubui -
den - da iPtti. Felrat o, hu lııidi- kası ve ı..... *-te ı1panzk beter riDe )'Ü& Jirmi bin, Saltanahm•t 
seda ilıi q enan hiddetli Pacfitaha _, dır parlanm Ayaaofya ve Sultaaah. 
camfiati'. .... anelatarlanm teıtim et- ıkuru ·=:'::t:•:"..:aa.:.:.h-lm_p_!d~z~·---ı met camilwi araamdaki J'eai İnf& 

ı. ab için on bet bin lira aynlmqtır, 
R.-mi lıfıedızı himt kwli eli- Teşekkür Şelarin -hitinde olan Eyip. Si-

le .,. __ "'--- hu -·- llhlal' ata, Kara afaç, ~t 
,..._. - - ._. • Mer ()rlaaneli kaJl"ekemlıll ~- 1röprüli yollamua infaa heniz i-

tah in ..,_ mm -= · fmdaD ....... mrelihe ciıhril- hale edildiğine &öre büyük daire-
-. adıdermdall, Yetil ı le- ...,...... w INlh•- lerin her hirine yİrmİfel' bin lira 
riııi Aıı 'l tendall ~ ks mı ,_._.._d ı..ı· -· k-· ür :..ıe lmq B 'I · D lal-· K-m uröy a •ı ""' a- br. u para ı e mahalle •I 1 f n iaal etti.it#~:-:'- -- .__ auAYtt ı•• --
hattat KanıbiMrlı Ha.- Ef• • n ri baklanda ibru ı•' öriil aralanndald tali sokaldarm infa· 
L ... ,, ..... ~ Siil' -·· wi • ..;. inta. netten '" bir haftada .. ..'! .. :!: ama kaymakamlıklar çahfacalı:lar 
.......... --- ... - -· .... bir:.&.. iki aaatte s .... - . : ,,__._.,_ old··"- •--d sına wh f'ı pen 83,000 ~· .- ...- ahaliai - mW1UD111 -u aa ar mahal-

Kaaani devrin4e ş+=ade O!""' den dolaya -ldir karJ'e tefek le içlerinde boaulı: ıokak bıi-akıl-
Rua•- _ -...:: " ~. saaete ıia va.tMile t.eyanr mamaıma sayret edeceklerdir. 

_,, ı-w= -- ~ lı:ir ed l 1edirls0 B"tün" bu • .. __ L •• L. 

Lisan dersleri 
C. H. F. Oakücler kaza merkezi 

binasında cumartesi, uarteai, çar
tamba pnleri ekpml•n saat yirmi.. 
den yİnni bir buçuğa ka.ı.r Fran
sızca ye lngilizçe ders verilecektir. 
Arzu edenlerin her sün saat 14 ten 
16 ya kadar O ıküdarda Fırka mer
kezine müracaatla kaydedilmelsi i
lin olunur. 

-···-·--· .. - ----
re edilecektir. Geçen içtima dev
ruinde eta aaami fiat lrcınmeu 
kararlaflınldıto halde heniz bu 
huauata bir .. y yaprlmq deiilclir. 
Bu noktama. ıeae uzun ınün•k•ıa 
lara sebep olacaiı tahmin edil
mektedir. 

Kirli güğümler 
Baaı altciJeria .,.... ... kirli ....-...-••''''nnlaplmllfbr· Bu cibi aütçlilw tıec-

&İye eclilec:M ft s6llmleri İatir· 
dat olanacaktir· 

l'düstahdeminidare 
haneleri 

Son ae••nl•nla ml•eLd-in 
idarehanelerinin itleri azahnlfbr. 
M .. tahd-in talimatn•meıi ..... ... _..._ bir __._ • 
redildiii yaJdt 7-- - .. 
dareh··'• açı••11b. O ••kit._ 
bunlarm adedi 13 • 14 kaclad 

• • ""-'-.1•1'--busün 8 8 je ı ...... .-,._____ 

söre •izmeft.i an7UI •i'a'• ..... 
llllllfbro U,-L,cr.0-

Şimdi -·- • _..._ de ancak 3 - 4 ~ it yapabil- j 
-idedir. 

T ektaksi talimatnamesi 
yi inp ..ı- Sinan b••lzin .,_,. 7 " u lllfll&• .... _.... -· 
:.=:..:=~=:.===:..:~~----.:----:--;--· ı cut f09"lerin mlit.nadt tamirab T k talui tallııltat-Pmı "mi• bro-

psaıti• Mefruşat ticarethanesinden ;:; u:!'!"ı.;"ı!!1.r;; t'! ı:~:: ~ed!:i~:;.;:::=il:~ı!: 
muttnr• Bunun 200 bin liraaı yeni ifaretleri koymutlardır• Talimat

• __ L:ı.: Mösyö Geoia• Pulty; 1 Mart 932 tnri- den ppılacak yollara, 190, bin li •a-in yatma bo7a hakkındaki 
Mnkür ticarethane.....- • ··diri· ··rahh il tam' •-· 100 .. ._._.,, d alb ..<:..ti ,. T'~n mu mu ası raaı yo arm ırau- ve hülmrilnÜD _..,..u e &J' -· 

hinden itibaren MölJ'Ö Jea• K:r .. ~ •berim , .:-•L·-- ı'tlerile hir J- ali- bin lirua da köprülerin inp-a bi 1 tir ı 
buJ-dılmı ve tarihi m 1 ilrden___ ..-~........ 5

-- tahsia ediJmittir. ra ı.u. 
..... L_.__......_ ---L•- _,,_.....:aerile - mıiJOlle halkın enzan ıtt•; Bu aeneld bütçe ile itfai,.e lef- içki Ablan yerler 
--- ....... .---- kili.b takviye 8'ilmietir. Şimdi.,.. 

lama an .,.ı.. dahili yinat iflerinde ibti- kadar 171 •ita lira ile"" idare edilen Beledip daimi limıai hira· 
Midürliik, Paril'tıe tahsil ve aıefnrpt ile tea . • • • itfai,.. ı..utr- 243 bin liraya çı- haae, ..,...._ .,. içki aatua lo-

laa mbetmlt olan --.~ MöaJii. ~~_!MllT~ :-ı.:! ;!: kanlmqbr. Bunlardan "9ka kad. kantalar beklrmda bir talimatna-
....__.,_...... falıribnm ünelitım am lıir - •• ,_ l'O'J'• 81 nehr, IS toför ıa ... edil - yapmafa karar_.... Ta-
••• _... "'-la 1.'L ' ' ,__ ..:..-. " limatMmeda fN silli J'erlwia eda-....___ ._. . . .._.·'"edil r- ae'e<lmı ı - --· -:aa • L. ı.. 
-- ft -• 4 - l'J'I F _,,_ - Et 1 • fal ft ı..ııııl __ .,... -·c-

llSZ 

(MiMAR SlNAN) nm 
dehakir, ilibi, yüksek 

ruhuna! 
- Bushkii ihtifal miiuu' •tile -
Yer ytiziinde lıiı; lwtınıyan bir 
p,.. benziyen, 
- Nur dalplı - mihral>ile ıröklere 
plimaiyen, 
- Art edalı - yÜce - aan'at tah

[tm - : 
( Siileymani7e) n ı 

Yüksek elinle kurulmuf, 

müzeyyen 1 

dünya ol
[muf 

Bu - ma'bet - ki - Türk neali-
[nin -: 

(elmas dan hak tacıdır), 
- Cennet renkli uvlıeli -• (ebedi 
minhacıdR") 1 
GOi< renginde, - Tur dağını --göı-

[ terir 
bu - talıeaer -! 
1 çindeki nalatlan, melekleri cez
beder, 
İmrendirir ecramıl 

O - tihane ihtitamı - , çiğner bii
(tiln 

-ebram-ı! 

Filorinalı NUmı 

Kadıköy birinci ıulh halmlı: mah
kemesinden: Mükaddema Kaclıkö
yünde Bah•riye caddesinde 22 No 
hanede sakin ve Ankara lııfzmbha. 
"nda memur iken elyevm ikamet
gahı meçhul Yusuf Agiib Beyeı 

Haydarpa!a meraule anbarmda -
mur Seyit Omer ef. tarahnden aley
hinize ikame olunan yirmi lira. ala
cağın maa faiz ve 1117.minat tahsili 
hakkındaki davada ilanen vaki telılİ· 
ğata ragme,. muayyen günde mah· 
kemeye gelmemeniz haaabile lıakla

nızda gıyap karan verilmif ve müd
deinin iki bin kurutu muhteri ve va 
desi hulul etmit 12-3-927 tarihli ve 
ziri Yusuf İmzalı INr -et ibra et
tiğinden ve iı bu aeneti inlrimuz 
halinde müddeti içinde itirazla yev
mi muayyende gelmeniz icaheyledi. 
ğinden bahisle gıyap karan tebliği 
karargİr olduğundan tarihi ilandan 
itibaren yirmi gün içinde itirazla 
yevmi muhekeme olan 7-5-932 tari
hine müsadif cuınarteai sünü saat 
10,30 da mahkemede hazır bulanma 
DiZ ve l'IJ9P avasrafım malıkeme YC& 

nesine tevdi em-iz ve yirmi etin 
içinde itiraz etmezseniz ve gıyap 

maarafmı mahkeme veznesine tevdi 
eyl•mezaeniz muh•kemeye kabul <'

lummyacağma "" be-m ~ 
J'AD ettiii nlaalan İllnır Ye bbul 
•tmİt addolanacafnuz hususu va 
H. U. M. K. 40Z " 404; 408 " 
408 inci -dcleleri hfflriiınlwinin ih 
tar ve tebliğ mabmına kaim ohmlı: 
lazere ınezkıir kanunun _,.aclı mah 
ıusaaı mucibince keyfiyet ilin olu

nur. 

Müzayede ile Satq 
1932 Ni .. nınm 1 inci c- sü

nü sabab saat 10 da Beyoğlunda A 
merika aefarethaneai kartıamda Kab 
riatan sokağında PANTAZOPULO 
_..ınnanmın 7 numaralı dairednde 
bulunan ve muteber bir aileye ait 
güzel qyalar müzayede mretıle -
blacaktır. 

Rönesans usulü ceviz oymah mü
k•mnel ,....... ode bllmm, 8 parça
dan wlı ... nefh ıl 1 ,..... 

oda bllmm, 3 ~ --- h•pe 
... lrııltulı bık-. aloaja lrapL -' 
JditiiphzM ft pnht ... .,...... ... q 
- dolepler nmhtelif bltu' •• 
.- ...... _, L lert ..... ,..... 

...... :zMılf .. , ......... .... 
lcırihr ... çini ııolıeler, .. • • • 

?'''' 1 ,......,,, 1 ... 

,..ıar. Y--, F..ı.. Ye.ir He
hlen. Pey a&nelı t• ....... .......... 

;' ··- 1 •• 
llielıul ... 

H 1 z 1 R 

, 

Türkiye Bilalia~mer ~emiJeü 
Merkezi Umumisinden: 

Hililiahmer Mecliai umumisi 1932 1e11eai Ninnmn,ı 
27 inci çartambn ıünü ıabnb Mat onda ANKARA'da 
YEN1ŞEH1R'de Cemiyetin Merkezi umumi binaamda 
alelade içtimaını yapacağından içtimaa ittirak edecek 
murahhaslann tarih ve ıaati mezkUrda HlLALlAH· 
MER MERKEZİ UMUMlSlNf tetrifleri rica olu~ur. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Reiı ve reiıi ıanilerle katiplerin intihabı. 
2 - Meclisi umumi tetkik komisyonu ve Merkezi u· 

mumi icraat raporlarının tetkiki ve kabulü halinde Mer· 
kezi umumi zimmetinin ibruL 

3 - 932 - 933 bütçesinin tudiki. 
4 - Çıkacak Merkezi umumi i.zuı yerine diğerleri

nin intihabı. 
5 - Tetkik komiıyonu i.zaımın teccliden intihabı. 
6 - Merkezi umumi teklifatı. 

İstanbul mülhakahndan Beyoğlu il 
Galata beyninde tahtelarz demir yo 

Türk Anonim şirketinin tahvilat 
hamillerine ilan 

Tabvilit üzerinde yazdı metindeki (2 inci ve 3 ·· 
fıkralar) fU'tlara tevfikan, tedavülde kalan tekmil 
vilat bedellerinin 1 Teşrinievvel 1932 den itibaren 
aşağıda g&terildiği veçhile tediyesine Meclisi İd 
karar verilmiş olduğu İ•tanbul Mülhakatmdan Beyoğ 
ile Galata Beyninde Tabtelirz Demir Yolu Türk 
nim Şirketinin tahvilit bi.millerine bildirilir. 

Mezk\ır metne tevfikan mevzuu bahis tahvilit 1 T e 
rinievvel 1932 den itibaren faiz getirmeyecek ve 
delleri tediye edilmek için 1 Teşrinievvel 1932 de v 
deleri bulw etmemiş olan bütün kuponları bi.mil o 
caktır. Aksi takdirde, noksan kuponlar bedeli tedi 
olunacak mebliğdan tenzil edilecektir. 

Vadesi hulfil etmİf kuponlann beş sene zarfında 
ruru zamana tabi olarak hükümsüz kaldığı bum·· 
sebetle hatırlatılır. 

Bundan maada, tahvilit hamilleri arzu ederlerse, 
Teşrinievvel 1932 vadesini beklemeden 1 Nisan 19 
den itibaren tahvillerini tediyeye ibraz edebilmele • 
Meclisi İdare karar vermiştir. Bu takdirde tabvilit 
deli ile beraber, son kuponun tediye tarihi olan 1 Ni 
1932 den itibaren tahvillerin tediyeye ibrazı gününe 
dar işleyen faizler dahi kendillerine tediye olun,.u;ııı.&1;ıı 

Tahvilat tediye edilmek üzere, Şirketin Beyoğlund 
Tünel Meydanında, Metro Hanında kain Merkezi l 
resine veya Galatada, O.manh Bankasına ve yahut 
)atada Selinik Banbun• ibraz ohmmabdır. 

İstanbul, 26 Mart 1932 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin 
Tahvilat hamillerine ilin 

T abvilat üzerinde yazılı metindeki " 3 üncü fıkra 
tartlara tevfikan, tedavülde kalan tekmil tahvilat 
dellerinin 1 Teşrinievvel 1932 den itibaren ve qaiı 
göat~rildiği veçhile tediyesine Meclisi İdarece karar v 
rilmiş olduğu Türk Anonim Elektrik Şirketinin tab 
li.t hi.millerine bildirilir. 

Mezk\ır metne tevfikan mevzuu bahis tabvilit 1 T 
rinievvel 1932 den itibaren faiz getirmeyecek ve 
delleri tediye edilmek için 1 Teşrinievvel 1932 ele v 
deleri hulw etmemiş olan bütün kuponlan bimil 
caktır. Aksi takdirde, nokaan kuponlar bedeli 
olunacak mebliğdan tenzil edilecektir. 

V adeai bulw etmiş kuponlarm bq aene zarfmda 
nıru zamana tabi olarak bükiimaüz kalclıiı bu müı~ 
aebetle batırlablır, 
~~ ma•de, bdmlit hiımiJWi ama ederlene, 

Tclenet"!ti.:.': 1932 ndednj beldeuaeden 1 Nilaa 1 
1 tabYilJH ini ~e ibraz edebi'Jmellırill! 

M~ İdare karar Yel'ftlittir. Bu Ukdirde tahdit 
clela ile beraber, son lalpOftun tediye tarihi olan 1 NU.ı 
1932 den ib'baren tabrillerin tediyeye ibrazı piine 
dar İ§leyen faizler dahi kendil1erine tedi 

Tabvili.A edi ye o 
t t ye edilmek " Ş' ketin D-wJ 

T .. el M d uzere, ar _._.., ... °!' eyanmda, Metro Hanında kiin Merkezi İ 

Yangın söndürme 
m•kinalan 

resme veya Galatada, Oamanh S.nkaUM ve yahut 
latada Selinik Benkaııma ibraz ohmmelm. 

1 lıtanhod, 29 Mart 1932 

.,..ı- H.- aabilıi Mıt1amet Ha
lis milea-'*iııde MlıLr. Her -
tandu ...... temh-i " 1Mnjmde 
M+met Halia iunüııi era_lı ..... 
M 'd"·' m ü ı kaiatle (llmr) 
ismi el ,._ ile ye hn ' 

ise sahtedir. Eald nwLi=·'v 
bo)'Ullp utdmelrtadır. Hmr 
miiNl"l91i llllallll1ID D11W1 dik
imi- arz eder. Hmr her 6ftn, 
her miiııı reri• • ı....... 91• 
yalanndea lıiıridlr. Hmr amili ve 
ıehilıi MEHMET HAUS müea
IWli. r..ı, .. , alıi Gimı;ik cad-

deli s.- Han No. 7-8-9.. 
T& B. O. 1447. 

ZA YI - - --a1ıııı. cot ı1ıi1 pli. 
lıaa .a,.i ı'? ittir. Yenlıirl « .. 5 
cei + h"I i " '+•• 

~YL.:.::= !el-=..-~,, MAMA 
23-10-930 1ıriıinc1e _.... oldz. .,.._ H .. 
fam 4320 "-uta amlr+il •tııo& ıtn'• AJn Şlaul 
9&4508, 964&07 -.ı, me1cpa:t:. Yımunuzmı aı ııhht pctuııbr 
.._. zayi dmİf nlduğamdaa hiilr-
mii olmeclıimı ilU eri• im. A h 
Meoç;t, A-&ı Meıçit s. • No ı. A•kert fllbrika-i bakkaliye maiazııımc1a Mm Anjel. lar llAnllll'ı 

Kiralık sahilhane 500 ton kriple köm" 
Bebek'te Robert Kolec ciYa11 b 

Arifi Pqa yalıamden miifna :n..ş 
.......... ile münıliam ....... ..... 

aatL nıiıtaki! - .... diirt nda 

21 Niau 932 tıırihinde 
14 le knp.ı. arfla 500 toa 
le lri!eııPirü almacaktır. T aliplı 
riıa müracaab. (1113 

.. .._n;a "tri ah._ ... ı-----------~ 
lik o1ere1s lrf-l l ı . er • - e 
...... in5 ' 1 1 • .....,. ....... 
-*1': ı c1·11n..-ılnlll! .. 

ZAYi - Wllıi .. lırll•lnl
--nLılıı Dl "• 
......... 1 o: 

lllİMQ ,...ı ... kili• icn=• hzıleı ..- mae eaı ha.._.. .... Jıa,..._, •: • , 
un • s 111 n MEF&UŞl.T TICARE111ANES" _ _ ,.!;:':i:.;;.::;;;-;:.;;;;,;:~rt;•ill~~libir::r:::z:::·=•..:•..::ıı.:.•":..-'~..:J...:.;.~·•;;;ıw.:• ..ı· ~:.::::J!!!!ılll 



Arif Oruç 
Beyin 

eseri intiıar ettL 
(Vatanda~ın 

Fiab (50) kuruştur. Tevzi merkezi: Ankara caddesi umum 
rriyeti) • • • 

ır ncı 

Gedikpaşada Jandarma 
Satlnalma komisyonundan: 

Yüz elli adet teVbit semerinin kapalı zarfla müııakasaaı 20 
Nisan 932 çarıamba günü aaat onda yapdacaktır. T alipleriı: 
tartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezk\ir günde 
muayyen saate kadar komiayonumuza müracaatlan.- (1245) 

Bu se·nenin en talihli 
Kumbara sahipleri .. - . 

1~ I!! 1 1 ~,ııınıı , ~ \ 
ı ,~ TURKITE iŞ llANllASI 

·ı ~\,1 ı 1 

2500 lira mükafatlı 
932 birinci kurası 
1 nisan' da çekiliyor 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci mükafat 250 ,, 
10 kişiye "100,,erden 1000 ,, 
10 kişiye "50,, erden 500 ,, 

1 Türkiye iş Bankası 1 

Gedikpaşada Jar1darma 
Satınalma komisyonundan: 

Dört bin adet ekmek torbasmm kapalı zarfla münakuuı 20 · 
Niaan 932 Ç81lamha günü aaat on yedide yapılacaktır. Taliple. 
rin ıartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasa
ya iıtirak etmek için teminat ve teklifnamelerile beraber mez. 
kfu- günün muayyen saatine kadar koıniayomımuza müracaat· 1 

lan. (1246) j 

Folallı Malnıo~nrır iön~en: 
IC.ıJlm•ti L"ins:i Mevıii Oömim Ü ' 

240 Sazlık Büyükaaz 1200 
150 ,, " 750 
20 " 

Geçit 100 
8 " 

Bataklı yazdı 40 
140 

" 
Büyüksazda 700 

400 Tarla Sazlıkbaşı 200 
10 .. Köyönü 5 
2 " ,, 2 

16 " " 8 
}() Çayır .. 5 
12 Tarla Sazlıkta 6 

gazeteler bayii (A. Zeki) Şehzadebaıı (Dampink) kundur:ı mağazası. 

soğuk a lma, kırıklık, bat ve d it 
ağnlarında pek müess ir o la n bu 
yerli mustahzarı t ercih ediniz. Paranız ~ura~a Kalsıo s.~:p~::ti ; BON 

Ayri mübadil, hazine ve müba 
lil bonoları üzerine muamele ya 
;ıar. Balıkpazar Makıudiye Ha 
'lo 35 Uğurlu Zade M. Dervis ~ .......................... ~ 

il "" 

ZEYTINDAGI 
Falih Rıfkı Beyin en çok beğenilen eseri 

Bir haftaya kadar kitap 
halinde intişar ediyor 

ZEYTINDAGI gazetemizde intişar eden 
tefrikalara yapı lan birçok ilavelerle bir m:sıi 

daha büyümüş ve ayrıca kitaba merhum 
Cemal Paşa'nın papyekuşe üzerine basılmış 

bir fotoğrafı ile memleketi terkederken Fa lih 
Rlfkı Bey'e yazdığı bir mektubun kopyesi 
ilave edil miştir. 

Zeytindağı Muallim Ahmet H 1lit kitap!ıanesin<le s:ıtılac3ktır 

Fiatı 125 kuruştur. 

------ - -111 
Ja~e~ia~~u~t~!~nY:!~:a~y~:~~~~~~~~~~ ! 
kasası 20 Nisan 932 çarşamba günü saat on birde yapılacaktır. 1 

Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve mü- J 

nakasaya ittirak için de teminatlarile beraber mezkıir günün 
muayyen saatine kadar komisyonumuza müracaatları. (1238) 

Jandarma satınalma komisyonundan
1 

T eferrüatile beraber (340) yerli eğer takımının kapalı zarfla ' 
münakasası 20 Nisan 932 çarşamba günü saat on beşte yapıla. 
caktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezklır 
günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatlan. 

(1239) 

Memedeki Çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

Yıldız Çocuk Unu 
Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler. 

Deposu: Hasan ecza deposu• 

Dr. Albert Şau 
Dahili hastalıklar müt •hassısı, B 

lat, Rifat Ef. ookak No. 9 Pazar 

Milliyet Matbaası 
Her Nevi . 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDILiR 

e Defteri l<ebir, Yevmiıe 
Kasa defterleri mevcufl r. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

A~ır<®~: ANKARA 

Milliyet . Kitap 
: ' ' "'"- .. . .... ~ .... . ' -

Hudut ve Sahiller ••w•~·..., ----·-· i-WU.JU NORSKE OR1EN 
L1N1E 

Sıhhat umum müdürlüğünden: 
Aleni münakasa auretile 20,000 kilo çubuk kükürt alınacak

tır. Taliplerin olbaptaki aşrtnamesini görmek üzere her gün Ga
latada Karamuıtafapaşa sokağındaki latanbul limanı sahil sıb· 
biye merkezinde levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak 
etmek üzere dahi 21 nisan 932 tarihine müsadif perşer.ıbe günü l 
saat 14 te mezkur merkezde müteıekkil mübayaat komisyonuna 
müracaatları .. (1189) 

Yerli malı 

HIZlK ve TUf"AN 
Y anğın söndürme makinalarmı 

en ucuz fiat ve en uyiun ıeraitle 

SELAHATTIN 
yanmn makinaJarı ticarethanesinde bulabilirsiniz. 

ctızır markasını yallll2 kenoile.rine ait bulunouğunu İddia eden halis 
Beyefendi ile mrannzdaki mukavelenin ~HIZIR" alameti farikaıi hak-

kındaki maddesi: 
· Madde 3 • 4 ıeneden beri mÜ§tereken çali9ilan ve müıtereken mey. 
dana cetirilen ~HIZIR" yanğm söndürme makinalannm alimeti fari
kası HALiS - SELAHA TTIN ıirketine aittir. Galata, Kredi Liyone 

Bankası ııra11, Eski Gümrük sokak Mader ban. 

lHTlRA lLANI Müzayede ile Satış 

Merhum 
Muallim Mcbahat Beyin tercüme 
ettifii ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Haıat alimi 

(Ber~erl N. GASS~N )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milli yet Mat~aası 
1932 Nisanının ı inci cuma günü 

sabah saat 10 da Şiıüde Haliskar 
Gazi caddesinde Jnkilip müzesi kar 
§ISJnda 303 numaralı NlŞASTACl-
Y AN apartımanının 6 numaraL dai Taşraya gönderilen kitaplar için posta ücreti alınmaz 

Danimarka bandralı 

" lRENE MARlA " 
vapuru, Nisanın ilk onbeş günü 
fmda Anverı, Rotterdam, Hamba 
ve Skandinavia limanları için 
tahmil edecektir. T afsilit için Gal 
tada, Frenkyan Hanında Theo. Re 
pen vapur acentaııma müracaaL T 
lef on: B. O. 2274. 

SEYRl~EFAlN 
lilerku aceııta: Galata Köprü ba 

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci Milhtir

dar .. d. ban 2. 3740. 

MERSiN POST ASI 
( INEBOLU ) 1 Nisan 

cuma 10 da idare nhtımın
:lan kalkar. 

D. Anaıınoıtopoulo ve C. Siakid 
Emhiricoı Line 

Şark • Avrupa poıta11 
" MALIACOS " vapuru 30-

mut~ (HAMBURG ve ANVER 
İçin emtia tahmil edecektir. Tafı · 
için Galata'cla Çinili Rıhbm Hanı 
da Umumi ac:entaları D. Anaııno 
topoulo ve C. Siıkidi efendilere m · 
nıcaaL Telefon: Beyoflu 26ı2. 

.:S uncu Kolorau 
lllnları 

" Kibrit lrutularmm) defterleri
nin) iılihı" hakkında istihsal olu
nan 2ı-4-932 tarih ve 749 numero
lu ihtira beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzre ahere devrüferağ veya 
icar edileceğinden talip olanlann 
Galatada Çinili Rıhtım Hanında Ro
bert F erriye müracaatları ilan olu-

resind~ bu.~unan ' ve muteber .~ir ai- •• ••&P 
1

• #[# #2JCC#XC==ib,.. r =. K. O. ve ı. F. Kıtaat ve ın 
leye aıt muzeyyen eıyalar muzaye- u = ı easesatı bayvanatmm çayırla 

nur. 
de suretile satılacaktır. tınlması için K. O. ve 1. F. g 

3016 1 
Kuamız mıntakası dahilinde vaki Ada toprak Pman ve Ada lstanhul 5 inci icra dairesinden: 

9 parçadan mürekekp kübik ye- 1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 nizonlanııe 20. 25 kilomet 
mek oda takımı, 3 aynalı dolapile 2 • dahilinde olmak ve liakal 1 
karyolalı 6 parçadan mürekkep mü- dönüm mikdarında çayın bu 

toprak Sinanlı köyleri civarmda teabit edilen hazineyi maliyeye Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
ait (3016) dönüm sazlık ve tarla 21 Mart 932 tarihinden itiba- karrer Kasketler ve seccadeler 4-4-
ren 21 gün müddetle müzayuleye çıkanhnıftır. Taliplerin Po. 932 pazartesi günü saat ı4 ten iti
l&tlı satış komisyonuna müracaatları. (1194) baren Sandal bedestende bilmüzaye 

kemmeı cedit yatak oda takımı, ha- Memur alınacak lunanlann çayırlan ciheti uk 
kiki Fransız vaıetinden mamul bir riyece isticar edilmek üzere 
kanape ve 2 koltuktan ibaret maro- Belediye Tahsil Şubelerinde münhal bulunan Kırk Dokuz baptaki teklifnamelerile 1 N 
ken talmn, mavun kaplama asri ya- lira ücretli tahsildarlıklara talip olan Orta mektep mezunlarının . san 932 gününe kadar kom. ı 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan: 

1000 kilo Yün ipliği (açık münakasa ile) münakaaası 21 Ni· 
aan 932 perşembe günü aaat 11 de. 

190 Roda muhtelif burgatalık balat) (açık münakasa 
10 ,, parakete Savlosu) ile) münakasası 21 Ni-

ıan 932 perşembe Sa. 14 te 
Yukanda cins ve mikdan yazılı Yün iplik ve halatın hizala

ıımcla yazılı gün ve saatlerde münakasaları İcra olunacağından 
ıartnamelerini görmek iste)'enlerin her gün ve venneğe talip 0 • 

lanlann münakasa gün ve ıaatlannda muvakkat teminatlarile 
birlikte Kasımpaıada Deniz Levazımı Satılanma Komisyonuna 
müracaatlan. '1252) 

zıhane ve kütüphane takımı, cenç vesaiki resmiye ile birlikte Nisanın dördüncü Pazartesi günü müracaatlan. (149) (1139: 
kız için mükemmel l&ke yatak oda ) * * * He.ap itleri Müdüriyetine müracaatları ilin olunur. (1263. 
takımı, aynasız dolaplar ve asri mQ K. O. Nakliye taburun 
vun kaplama aynalı dolaplar, 1 ka- m-cut hurda 67 kalem mal veresesinden olup ikametgahları ~· 

meçhul bulunan Dilera ve Sakine nape 2 koltuktan mürekekp pomye Fatih dairesi Müdürlüğünden: ~ymeti 1 menin aleni münakasa ile aa 
1 takımı, elektrik avizeler, yağlı boya Lı·ra lacag" ı ve 9-4-·932 cumart Hanom ar ile Aliappas efendiye. 

1 1 resimler, lniııliz tabak taknnı, ıe-
75 

a u" nu·· saat 16 da ı·haleıı· komı• t stanbu 7 inci icra memurluğun- Taka: 3 adet kürek ve dümen ve tent• • 
. . . defli tabureler, m<rmer ufak hey- yonumuzda yapılacaktır. T·· dan: Mıırmnız Hacı Mehmet efen S d J 1 'f k"" k 50 • 

keller, akaju kaplama portmanto, an a : çı t ure lı.plerı·n hurdaları Naklı"ye tabi dinin borcundan dolayı hacz olunan 
karyolalar veaair eıyalar. Zarif bir ,. : 1 , ıt 15 runda go""rmelen· ve -~:nakas Çengelköyünde kuleli sokağında 15 ef ~ 
Fran11z piyanosu. Acem ve Anado- .Mot3r: ınaa t erruatı 55 ya 1• ştı·rak edeccklerın· de a - ... No lu hanenin mahallen lıacz tak- ,.aı • 
lu halılan. Pey sürenlerden 100 de Balat'ta Hacı Osman efendinio balıkhaneainde bulanan bir namesinı· alarak komı·syona v diri kıymet ve vaziyeti muamelesi ~ 

nin 3 nisaA 932 taTİh ve sar: ondan 25 teminat alınır. motör ile Ayvansaray'da ruıumat atelyesinde bulunan taka ve 1 ti muayyeninde müracaatları. 
13 a•asında icra olunacağı ihpar ZAYi - 2817 -;,:maralı arabamın san.dallar bilmüzayede satılacağından taliplerin Nisanın 20 inci (135) (1044 
varaka>ı tebliği makamına kaim ol- , plakasını zayettim. Hükmü voktur. çarşamba günü badezzeval saat 14 te Daire encümeni- lüzumu 
mRk üz~re ilan olunur. SıdıkL ...,ürac:aatları. (1264) 1 

aablacağı ilin olunur. 

Müteveffa Hacı Mehmet efendi 

MiLLiYET MATBAASJ 


