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NtJSHASI 5 KURUŞTUR 

"Dörtler,, den 
Sonra. •. 

Tuna birliti meoele91ni tetkik 
ebnek üzere lnsilte"!• Fr_an-ll .' 
lıalya ve Almanya mumeNJ erı· 

•• 
.~ 

1 ' 

' 

Sahip ve 8aımuharrir ı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat 

ETEM 

ve Yazı MildllrD 

İZZET 

• 

•• 
. . ti" k" le Londrada toplanan nmlfraı . · 

dörtler konferanaı hiç bır netice· 
·. . . ' -~ . 

ye varmadan dağılmııtır .. Konfe
ransı inkıtaında §Ayanı dıkkat O· 

lan n':.kta ıudur ki, timdiye ka: 
dar bir netice vermeyen bu nevı 
içtimalarm &onunda "Tet~tı t;& 
mik,, veyahut cdaha musaıt bır 
zamana talik» gib i bir takım tevil 
ler aerdedilirken, bu defa buna 
da lüzum ırörülmeyerek, apafiki.r 
anla9mak imkanı olmadığı itiraf 
edilmektedir. Bu da müzakerele
rin çok aıabi bir hava içinde .cere 
Yan ettiğine ve konferanıın .. ~· 
taı da azami derecede ırayrı mü· 
aait bir intiba huıule getirdiğine 
delil addedilebilir. Bu gayri mÜ· 
aait intiba hiç bir payitahtta Pa· 
riıte oldufu kadar derin olmasa 
gerektir. Ve bunu kon~eranata 
Franaayı temsil eden Malıye nazı 
'1 M. Flandin'in Londradan ayn· 
lırken aöylediği aözlerden de ~a· 
rih ıurette anlayoruz. M. Flandın, 
vaaati Avrupada öyle i~tıaadi .v~
ziyet haaıl olacaktır kı, bu bırh· 
ğin lüzumu anlaşılacaktır, diyor. 
Bu, müthiş bir tehdittir. Eğ~r 
Fransa, bu birliğin lüzumunu ıa
bat etmeğe kalkıtmı§M, bu teşe~ 
hüıün akıbetinden yalnız vaaatı 
Avrupa memleketleri değil, bü
tün dünyanın korkması lazımdır. 
Bununla beraber, konferansm a· 
kim kalmaaına aebep olan ltalya 
ve Almanyadan intikam alma~ 
için Franaanm, aralarmda .. kend! 
müttefikleri de bulunan zumreyı 
İzrar etmeai de beklenemez. 

Dörtler konferansı neden akim 
kaldı? Konferansın sonunda neı· 

. • bl" " öre Fran· redılen resmı te . ·~~. g ' kuk 
aa ve lngiltere bırlıgı tabak k"" 
ettirecek olan konferansın b<;t u 
çük devletin iştirakile a.~tedılmef 
ıin i istilzam etmişler. Dıger tara 
tan ltalya ile Almanya konf~ra~ 
•a dört büyük devletin de iştıra~ 
ni, yani dokuz taraflı ol?'aıın~ ·~ 
temi~ler • Habrlardadır kı, bu fhtı 
la( eaaaen proje Fransa tara ın· 
dan ilk ileri aürüldüğü zaman te
barüz etmjşti. Fransa, k~nfer.~
am bet devlet araaın~a ~·~ ~uza 
kere şeklini almaımı ılen ~urunc.e, 
Almanya büyÜ~ devl.e~~ _de 1§• 
tiraklerini teklıf ebnıştL Bılahara 
lngiltere evıreli dört devletin a
ralarınd~ anlaşmalarını istilzam 
etmit ve Londradaki dörtler. ~o~
feran11na da bu ln!{iliz teklıfı u
:terine karar verilmifti. 

Arada Franıa ile lngiltere Bat 
'7ekilleri Londrada içtima ederek 
h>Üzakere ettiler. Bu müzak~~at;ın 
neticeai henüz malüm de!t~~~ 
lierbalde ıu muhakkaktır kı, il.· 
ler konferanıının arefeıinde. l ı 
har.vekilin lıuıuai müzakere~• . • 

- f bırın talya ve Almanyada ena 
bba huaule getirmit~· B~nu Fran 
11z ve lngiliz batvekille!" d~ ~~~
dir etınİf olacaklardır .ki, m~a b • 
D>e neticeıinde netredılen bn: te • 
liğde Berlin ve Rom!'"run en.dıt~lt;· 
rini izaleye te9ebbiıı edılmıfti• 
l' ardieu ile Mac Donald'm yalnız 
&amiıni haabuhalde bulundukları· 
nı, fakat herhangi meaele hak~ 
da bi~ karara varmağa tef"bb?• 
bile etınediklerini bu tebliğde bıl
dinnekte idiler. Bu tevilin ne Al
manya, ne de ltalyayı tatmin el· 
mediği i§ikirdır. Ve bilahare 
dörtler konferanaı Londrada top
land.ığı zaman, Fransa ve ln~ilte
•enin ayni tezi ileri ıürmelen, Al
..._ya ve ltalyayı daha ziyade 
IÜpheye dütürmüştür. 

Konferanstan evvel, İtalya ile 
Alınanya bir noktai ~zar, F~an: 
aa da ikinci bir noktaı nazar ılerı 
IÜrmüılerdi. lngiltere de dörtle.~ 
konferanaında mutavaaaıthk rolu 
nü ifa edecek gibi görünüyordu. 
lialbuki lngiliz Baıvekilinin Tar
dieu ile konferanstan evvel husu
ıi ınükalemeai bu mutavassıtlık 
llfatını hayli zayıflattı. Alman 
l'a ile ltalya Londray~ evvelce 
• ıalannda verdikleri bır kar'i:"la 
f.İttiler. Mademki Londr~da üle_n 
dilerinin bulunmadığı hır m j" 
katta verilmit bir kararla karyı ~ 
facaklardı. Kendileri de .. aynı 11• 
la" hl ·· hh olarak muzakera a muce ez .• 
ta iştirak edeceklerdi. Bunl~f~ ~ç!° 
dir ki nok.tai nazarların te ı ı ıçın 
leşebbüa bile edilmedi. Konferanı 
adeta iki muhaıım taraf araım~• 
b. ı.ı· · ld ve ilk ır müsademe ıe ını a 1 b. 
celaeden aonra da devamında ır 
fayda olmadığı anlatıldı. 

Konferanıtan alman ders fU· 
dur ki, eğer Tuna birliği tabak· 
kuk edecekae, gidilecek yol, bu 
?-ol değildir. Alınanya ve l~alra 
1klıaaden vasati Avrupada hakim 
"aziyettedirler. Binaenaleyh her 
h•ldc her hangi bir kombinez?n 
;u,cak bu devletlerin de iıtir~~ile 
t•hakkuk edebilir. Şunu da ılave 
edelim ki Tuna birliği tabirinden 
Alınanya ve lıalyarun anladıkla· 
'1 baıka Franaanın maksad.' .da .t'! 
tnamen başkadır. Ve ıimdıhk .~ki 
11oktai nazarı telif etınek le mum 
kürı ııörülmemektedir. 

Ahmd ŞÜKRÜ 

Hindenburg bu defa 1 yGrev mki 
1 

d 1 apaca ar ı. 

da reisicümhurl . . . 
Hitler şimdi 24 nisanda Prusyada 

yapılacak intihabatı bekliyor 

Seyrlsefaınde a:ıı ışçı 
ve ateşçi ~r 

va:ıif elerini terk ettiler! 

Polis müd. rUnün 
. l ld ? hidis• Pazar günkü intıhap nası o u. 

1 
hakkında b anatı 

BERLIN, 11. 
A.A.- Dün 
aktam aaat 2ı 
de malüm olan 
laami neticeler 
takriben ıudur 

Hindenburg 
tarafından ka· 
zamlan reyler
de 13 martla 
kazanmıf oldu 
ğu reylere na· 
zaran hafif bir 
tenaku• vardır 

Bilmukabele 
Hitler, ilk İn· 
tihap dcvre•İn 
de kazanmıt 

olduğu reyler· 
den fazla rey 
kazanmıthr. 

Şu hale na· 
zaran Hinden· 
burg ile rakibi 
olan müfrit 
m.i]liyet perver 

ler reisinin ka 
zanml§ olduğu 
reyler arasın • 
daki fark, bu-
giin ı3 martta 
bu iki namze
din almıı ol • 
duklan reyler 

araamdaki 
farktan daha Hitler bir meydanda 

k propaganda nutkunu 
az olaca tır. 1· E ki" eliaht • söy ıyor; s v 

Şarkı Pruı· ve M akenzen millici
ya'daki intiha· Jerin selamlarını alı-
bat neticeleri yor/ar. 
maretalin aleyhindedir. Derli~ 
ehrinin heyeti mecmua•ına aıt 

~ tihabat neticeleri ıunlardır: 
ın Hindenburg, 251,000; Hitl':'", 
ısı,000; Tbaelman, 9S,OOO .. ~~n
denbourg, Hambourg'te eskı11n· 
den fazla rey kazanınıttır. 

Scleıwig, Hitler'e ıadık kalmıt· 
tır. Hindenbourg, müfrit milliyet-

perverlerin hakim oldukları Brun 
ıwick'de batla gelmektedir. Mü
tariinileyh, Pomeranya'da da ka
zanmıtbr. 

Pazar intihabı nasıl tefsir 
edilebilir? 

BERLIN, 11 A.A. - Dünkü in
[ Devamı altıncı sahifede] 

Tıp talebe yurdundan 
16 sı tardedildi 1 

on beş gün 
çıkarıldılar 

Aynca 22 talebe de 
müddetle muvakkaten 

den ve 22 talebenin de ıs er gün 
müddetle muvakkaten yurttan 
tardedilmelerine karar verilm.iş 
ve keyfiyet evvelki akşam Vili.ye 
te tebliğ edilmitlir. 
Vilayet le derhal yurt müdürlü
ğüne tebligat yaparak kararm tat 
bikini bildirmiştir. 

Yurt idaresi, ankadar talebe
' ye müeaaeaeyi terketmelerini teb-

1 liğ etınİ§, bunlardan bir kısmı a
demi memnuniyetlerini izhar ey .. 
lemiıtir. Bu meyanda yurttan tar

) 

dedilen talebeden ikisi eıyalanm 
alacaklarını aöyliyerek içeriye gir 
mişler, uzun müddet diıarıya çık
mamışlardır. Bu efendilerin yurt 
dahilinde de bütün taharriyata 
rağmen gizlendikleri yer buluna
mayınca, keyfiyet zabıtaya haber 
verilmiıtir. Bunun Üzerine polis 
merkez memuru Yurda giderek 
iki efendi aaklandıkları yerde bu-
lunarak müea.seseyi terketmeleri 

HAdise hakkında izahat vueIJ kendilerine ihtar edilmiştir; onlar 
Vali muavım Farlı Bey da Yurdu terketmiılerdir. 

• . Yurtlan müebbeden tardedi-
Leyli Tıp Talebe Yu~unda iki 

1 

len talebenin isimleri ıunlardır: 
ay kadar evvel talebe ıle yurt Cafer, Kenan, Şinaai, Şükrü Ka
müdürü Tevfik B. araımda zu~ur ya, Ahmet Refik, Salahattin, 
eden bazı hadiaeler _dolayıa~e Hamdi Ali, Ziya Hamdi, Zakir, 
Sıhhat Vekaletini~ emnlc:.Sıhhıye Ahmet Milat, Zeki, Enver, Servet, 
umum müfetişlennden Burhanel· Ekrem, Nadir ve Hayri Ef.ler. 
tin ve Sabri Beyler taraf.ınd.an ya ıs gün müddetle Yurttan mu
pılan tahkikat ikmal edılmış. ve vakkaten tardedilen efendiler de 
fezlikeli tahkikat evrakı Vek~e- 12 si birinci sınıftan olmak üzere 
te gönderilmitti. Sıhhat Vekı~.le· 22 kiıidir. 
. · r:tik yapılan tetkıkat . 

1 tmce arızu a · 
1 b . üebbe [Devamı altıncı sahifede, 

neticesinde ı G la e enın m . 

1 
Dün aktam k 

1 7 J'i 8 geçe Kadrk 

1 etıneai İcap eden va· 
purunun ateıçi ve imacrl~· 
dan bir laamı ''bu ücretlen· . • 1 -, 1 .. 
mızı a a.nuyonaz, ıımayız 

diye itlerini terkedip vapurdan 
çıkinıtlardır. Vapur, tayfanın bu 
ini hareketleri üzerine muayyen 
vaktinde hareket edemeınit. Seyri 
aefain idareıi derhal 41ier ate§çi 
ve çimacılar tedarik eaerek işleri
ni terkedenlerin yerletine ikame 
eylemiıtir. Bu ıuretle vapurun ıs 
• 20 dakika kadar a hareketi 
temin edilmittir. 

Polia 5 inci tube müdürlüğü 
derhal tahkikata b lamıt ve mu
harrik olmaları muht el görü
len bazı amelenin f eleri alm· 
mııtır .. 

Seyriıefain wnum üdürü Sa
dullah B. Y •lova'd bulunduğun· 
dan lıletme Müdür Bürhanettin 
ve nöbetçi müdürü Kazım Beyler 
köprüye giderek S ahili müteca• 
vire bafmemurluğw;da vaziyeti 
tetkik etmişlerdir. 

Bu hadiıe üzerin 
racaat ettiğimiz p 
li Rıza B. bize şu 
tir : 

kendiıine mü 
Müdürü A· 

ahatı vennit· 

"- Ücretleri venlmediğini id
dia eden Kalaınq purunun bir 
kaç ateıçiai b" terki va-
zife etmek iıt e de yerle-
rine ame. le l" :un .ha 
reketi temin edihiııttir. Bu auret
le hareket edenlerin, kanuni ıekil 
de rıe ıribi metalibi •araa menıup 
oldukları idareye bildirmeleri ve 
gene kanunen muayyen olan müd 
deti bekliyerek alacakları netice 
kendilerini tatmin etmezse o za
man terki hizmet e_tmeleri icap e
derdi. Böyle yapmıyarak aıuızm 
terki •azife etınek ve münakalatı 
umumiyenin müteeuir olmasını 
mucip olacak surette hareket et
meleri dolayıaile haldannda la
zım gelen tahkikata batlaıımııtır. 
Bazılarının ifadeleri alınmakta j. 
ae de tevkif edilmit kimıe yok
tur." 

Aldıiımız: malUmata nazaran 
bu hadiıede muharrik ol an ve di
ğer vapur amelesini çalıtmaınağa 

[Devamı altıncı sahifede] 

Münhal 
Cami hizmetleri 

Nizamname geldi, yüz. 
den fazla. 

yeni tayin yapılacak 

lstanbul Evkaf müdürü Niyazi Bey 

Altı aydan beri münhal bulu
nan imamlık, müezzinlik ve kay
yumluk vazifelerin-; kiınae tayin e 
dilmiyor ve bademeı hayrabn sure 
ti tayinine ait yeni nizamnameye 
intizar ediliyordu. Yeni nizamna
me geldiğinden yüzü mütecaviz 
münhal cihetlere münasiplerinin 
tayinlerine batla nacaktır. 

Nizamnameye göre, lstanbul 
haricinde münhal cihetler, mahal
leri Evkaf müdürlerinin riyasetin
de müftinin ittirakile teşekkül e-

(Devamı Altıncı sahifede) 

Müvazene 
Vergisi 

Yeni kanunlar ay 
sonunda 

Meclise verilecek 

ANKARA, 11 (Telefon
la) - Maliye Vekaleti ya
rından itibaren yeni müva
zene kanun layibumı bazır
lamağa ba9layacaktır. Di
ğer vergilerde yapılması mu 
karrer tadiller de birer layi
ha halinde hazırlanarak He
yeti V ekileye tevdi olunacak 
tır. Bu layihalar hükfunet 
tarafmdan Nisanın yirmi be 
tine kadar Millet Meclisine 
ıevkedilmit bulunacaktır. 
Buhran vergisi kanununda 
hiç bir tadilat yapılmama11-
na karar verilmittir. 

MI. Pilsudski 
Mısırdan geldi 

Bugün ayni vapurla 
memleketine dönecek 

latanbul'a seleceğini yazdığı
mız Lehlltan harbiye nazırı ma
retal Pilıudski, 
dün alqam Ro· 
mania vapurilf 
ıehrimize muva 
aalat etınittir 

Marep.l'a zevce 
ıi ile yavui yüz .. 
b&§ı Lapçinıki ve 
huıusi doktoru 
refaka I etınekle
dir. Dün aktam 
Vali muavini Faz 
lı Bey ile Lehia
tan aefiri M. Ca
zimir Olaowıki, M. Pilaudaki 
ve Lehistan konaoloau ve aefaret 
erki.nı vapura giderek marepl'i 
karırlamıtlardır. Sefir tarafından 
Mm Pilaudıki'ye bir buket takdim 
edilmiştir. Vapur aaat 7 de lima
na yanatmıf olduğu için maretal 
tehre çıkmıyarak geceyi vapurda 
geçirmiıtir. Maretal bu aabah teh 
re çıkarak camileri .. ~e .~üz.eteri 
ziyaret edecek ve ogle uze~ ~y
ni vapurla ve Kon•tence tankıle 
Bükret'e gidecektir. 

Lehistan sefiri geldi 
Lehistan ıefiri M. Cazimir 01-

aowıki mareıal Pilaudskinin iatik 
halinde hazır bulunmak için dün 
Ankaradan ıehrimize gelınittir. 

Piyango 
Talihlileri 

Büyük ikramiyeleri 
kimler kazandı? 

Tayyare piyangosunun on 
ikinci tertip uçuncü keşidesi 
dün Darülfünun konferans aalo 
nunda batlamııtır. Dünkü keıi 
dede 100,00 ve 25,000 liralık ik 
ramiyeler çıkmıttır. 25,00 lira. 
lık ikramiyeyi Eminönünde Ga 
zi gi§esi tarafından sablan 
1478 numaralı bilet kazanmış
tır. Bu bileti İstanbul Havagazı 
şirketi memurlarından Jozef E
fendi ile dört arkadaşı almıılar 
dır. Yüz bin liralık biletin de on 
da bir parçası lstanbulda satıl
mıştır. Dünkü ketidede kaza
nan numaralar 7 inci aahifemiz 
de sıraya konulmut bir cetvel 
halindedir • 

Avukatların 
tasnifi meselası 

Sıddık Sami Beyin 
makaleai - Y annkl 

nuabamızda.. 

1 

avayici zaruriye fi
atlarına narh 

konmaya başlandı! 
ilk fiat şekere kondu .. 

Perakende olarak 57-58 kuruştan 
fazlaya şeker sahlamıyacak •. 

lıtanbul Ticaret müdürlüğü ba
vayıcı zaruriye, gıda maddelerile 
batlıca ithalat etyaamda ihtikii
rm önüne geçmek için narh maka 
mmda azami fiat teıbit etınek bu
ıuaundaki kararının tatbikine 
dünden itibaren baılamıttır. 

Ticaret müdürlüğü aon zaman
lardaki ehemmiyeti itibarile bu İ· 
şe evveli. şekerden batlamaiı mü 
naaip görmüt ve yapılan davet Ü· 
zerine teker tacirleri ve bathca 
alikadarlar Ticaret müdürü Muh 
sin Naim Beyin riyaaetinde bir iç
tima yapmıılardır. Uzun süren 
bu içtimada ıeker fiatlerinin Av
rupa piyaaalanndaki vaziyetin
den aonra bizde perakendecilere 
kadar binen maaraf heaap edilmit 
tir. Netice itibarile yerli teker ha
len mevcut olmadığı sabit oldu
ğundan pİyaıada mevcut ecnebi 
tekerlere şu &uretle azami narh 
vazedilmiştir: 

Küp 
Rus 
Ç.R.M. 

Toptan fiatler: 
42,S Lira 
40-41,5 ,, 
40,S .. 

Perakende fiatler: 
Her nevi S7 • S8 kurut. 

Bu fiatler !eıbit edilirken mav
na, dizbarko, antrepoya girip çık 
ma, rıhtım, araba, hamal, gÜm
rÜlr lcomiayonc:ulufu, aümrük, ok
lruva, banka maıraf ve teminat 
faizi ıi.gorta, avarya sibi ücret, 
resim ve vaziyetler nazan dikka
te alınmıştır. 

Şekere azami fiat tespit eden 
Ticaret M üdü•il 

Muhsin Bey 

Bundan aonra gümrükten mal 
çıkaran her tüccar miktannı ve 
peyderpey aatbkça kimlere aaltı
ğıru Ticaret müdürlüğüne bildire
cektir. 

Bu içtimadan ıonra Muhsin B. 
ayrıca tetkikat yapmıı ve bu fiat• 
leri azami fiat olarak leıbit etmİf 
tir. 

Buııün de kahve tacirleri Tica
ret müdürü nezdinde bir içtima 
yapacak ve kahve için azami fia
lı teabit edeceklerdir. 

Macar (8) milli takımı 
bayramda oynuyor 

Alakadarlar telgrafa cevap veı·di
ler ve tarihleri 

17-19 Nisan olarak tesbit ettiler 
Çok mevsuk bir membadan ı Nisan tarihine tesadüf edecek 0 

aldığımız habere göre Macar lan maç ta b irincisinin revantı 
federasyonundan gelen telgrafa olacaktır. 
alakadar makam cevap vermit- K • 
tir. Esas itibarile Macarlann aramtirselde güreş 
teklif ettiği meblağ kabul edil· Karamürselde yeniden inıa 
mittir. Verilen cevaba göre Ma olunacak C. H. F. binası men • 
car (B) Milli takımı bayramıır · faatine kurban bayrammm ü. 
ikinci ve dördüncü gunu iki çüncü gunu büyük bir 
maç yapacaktır. Bu maçların giireı müsabakası tertip 
ikisi de temsili mahiyette olup eidlimiıtir. Bu müsabakada Ka 
çok ehemmiyete fayandır. Bay ra Ali, Çoban Mehmet, Ce
ramın ikisinde oynanacak olan mal, Himmet, Urfalı Salih peh 
birinci oyun maç olacak ve 19 livanlar güreteceklerdir. 

Yulaında: Tayyare cemiyetindt! kau ve nahiy" reislui içtimaı. 
A .. ltd•: Kimya JUbesi tal~ı" Halkevjnd•. 
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işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz l 

işsizlere iş bulmak için Milliyet· 
tavassut ediyor 

Bize yazınız 1 
lı arayanlarla it~ arayanlar a- ze bfülirirlene bize müracaat et. 

rasmda tavanuta bqladığmm miı ve adreolerini bıralmuı olar 
günden beri, ırerek İf arayanlar. İpizleri k•clilerine bildireceiiz 
dan gerekse itçi anyanlardan pek Bu ıuretle hem ipiz kabın 
çok mektuplar almaktaJIZ. Bu -eleketin neresinde iı bulabi 

1--"'-' bilnMdi.n ;..;R bu--•-n .nektuplar maktadı teshil ~ ~-~ •· -r- _... 

bir tarzda tasnif edilmektedir. 

~ Milliyet " memlekette ço
ğaldığından bahsedilen itsizliiin, 
i~sizlerin ihtiyaç MhaJanna claiıl

mac!Jklarnıdan ileri aeldifine lıa
nidir. 

Birçuk kaza merkezlerinde, 
hatta vilayetlerde makineci, mo
.örcii, tesviyeci, tornacı, iyi bir 
!ülger, maranıroz, üib zİraiye 
amirciıi; elektrikçi fU •eya bu 

:ı.tisas i•cileri ve ustalan yoktur. 

Onun için biz iısizlerle iıçi i.. 
tcyenJer aı-a•ında tavaııutta bu. 
ıınm k isteyoruz. 

Gerek lstanbut.., ırerek mem-
1 •. kctin her köteıine fa.iDİi olan bu 

a :aaıutun dftl-.._-ı. müsmir ve fay
~211 r olması"'\J İsteyoruz. Onun i

:.Jn 

Ricamrz şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

ıu dürleri; diğer taraftan beledi-

' 

c reısl eri, fırka idz.re heyetleri 
·ciıleri; ticlU'et :nüdürleri ve ali-

vataocfaılannuza hizmet etmi~ 

"- de mtımleketin her tarafınr 
lııir çok cüzide itçilerin dafılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri

- yardım etmİf olacaia. 

Hususi ınüeut:111t sahipleri 
bu husustaki ihtiyaçlarını bize 
badirirlerse memnuniyetle kayd
edeceğiz. 

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

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

Bize bildiriniz. 

Memur, ki.tip , muhaıip veye 
diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri arasında da bu ta
vasautu yapacafız. it i.teyenleı 
de, İfçİ ve memur arayanlar dı. 
mektuplarını ~ıatanbul, Milliye! 
gazeteıi it tavaııut büroau,, na 
nuna l'öndermelidirler'!. 

Bu, memlekete ve vataıı
dasa yapılac~t en büyük hiz 
mettir. 

l udar ida~~ ~ıi~le~ bulundukları 
·oı· lndekı ı~çı ıbtiyacmı (ıekil, 

t nah iyc t, cvs.'lf, verilecek ücrel 

ı c i ı tıu tl~r• tesbit edilerek) bi-

l •• 
ı iş ve • • 

lŞÇl 

·şçi istiyenler 

1 
l 7 - Gene ve iyi bilen bir 

. Mücelt 9'l11taya ihtiyaçimiz var
ı Jır. Mı lliyet it büroıuna mura-

1 dlat . 
,, 

iş istiyenler 
2S7 - Üsküdar Acibadem cad 

'esi Ek:n< k i bR~ı ookak No 8 

\1, Halit 40 ya,ındadır. Otel ka
t i pliğı, kam rot, amele kiıtiplığı, 
~ .. kç;Jik yapaı, 20 lira maaş isti-

288 - Y l. k tt'h ticaret mektebi 

118:1 No. lı E1ref ef. her ııün öğ
.edcn tonra buııuıi müesseselerde 

"'Y"' Ticaret hMelerde çalışabi

·• r c::üzi bir maq istiyor. Rumca 

: nıns.zı:-11., l n,..ilizçe konu,abilir. 

Z89 - Sultan Ahmet tavulduı· 
.ıe sokak N o 27 M. C. Ticaret ı;. 
sesi talebelerinden, her ııün öi
?enden sonra kitipli.k, memurluk 

ar•yoa·, 25 lira maaı istiyor. 

290 - Be,ikta, uzunce ova 
No. tla Gireeunlu Ahmet 

istigenler 
Hamdi, muhasebecilik yapar, ta; 
raya gider. 

291 - Oıkiidar Evli boca ma
hallesi Çavuş dere caddesinde 4 

No da Mustafa ef. ?O yaşındadır. 

ilk mektep mezunu odacılık, ka
puculuk, bekçilik, 25 

1. 
ıstıyoı. ta .raya g"ider . 

292 - Darülfünün 
tesi Elckt.;k mak;na mubendiı 

zümresinden 844 No lu Talat Be} 
20 yaşmdadır. Katiplik, muhase· 
becihk, Almanca, Türkçe bilir,4t 
lira maaş istiyor tatraya gider. 

293 - Kaıunpaşa Sıra berber 
ler No 30. Mehmet 20 yaımda
dır, okur, yazar, hademelik, ka
puculuk yapar, 40 lira maaş is 
tiyor. 

294 - Ankara caddeoi 56 Ne 
da kahveci Ahmet el. n11tasil< 
hususi muayene hanelerde hasta 

bakıcılığı, tecrübekiırdır, 20-2E 
lira İstiyor. 

295 - Edime kapu tramvay 
caddesi No 39 Mehmet Mustafa 
ef. maden ve bron~ dökmeci mÜ· 

tehauisi izabe ocak tesisati gibi 
itlerden anlayqlı !afraya dahi gi 
der. 

MiLLiYET SALI 12 NiSAN 

Müzakerat 
Suya düştü 

Fransada 
intihabat 

193Z 

Paraları 
Aldıkları halde 

D 
Meclis ayın 21 ine 

Changhai konferansı intihap dairelerinde Lindberg'inçocuğunia l kadar topJanmıvacak 
bili müddet tatil edildi propağanda geri vermiyecekler mi? .. 

CHANGHAl, 11 (A.A.) - nutukları baıladı NEVYORK, 11 (A.A.) - Ayın 20 sinden 30 una kadar mel\ 
Konferansın c1;1martesi !!"ün? ~k BELFORT 11 (A.A.) _ Lindberg'in 50 bin dolardan i-

l dolundan.he~.~ti lç~~utmıyfıne ıdçtı- M. Tardieu ~filo kendi inti- b~retlfıdyeinecatı teşviye eyle- tupiara· Himayeietfal yapışacak .. 
maın a ngı ız e ı.aı ara an h d . " ' . . .. mış o masına ve kaçakçılara va 
teklif edilmi! olan uzl••ma au ap aıresınde ıntıhap mucade ·tı . . . f . . b"' .. k b. ..h """ · ı · · · · - M ·ı ...a.. ı erını ın az ıçın uyu ır mu 
reti Japonlarca kabul edilm. esıne gın,mı,tır. umaı eyu, I_._ . b 1 • 3 •d 11. h f h l k l ., ... ermıı u unmaaına ragmen 1 a m 
Çinliler Japon kıtaatınm k t" er tara ta araret e arıı an· ted" .. .. d be . • kararı tasdik edildl 

· ekil · · a · 1 mıf ve bilhassa Chapelle.Sous. ıye gunun en rı çocugu 
aurette gerı ç mesının sanh R d b k 1 kaçıranlar tarafından biç bir 

1 bir taahhüt şeklini almasını ve · ~u~emen\ a 
1 

u arş~ aıma haber gelmemit olmak itibari
! tahliye keyfiyetinin 4 ay içinde ~I h ara:r ~: .'.'°u!.t~. .• dma· le federal hükumet fidyeinecat 

·ı icra edilmesini mütekabilen tek 1 ey ota da akiu~ed.etl ~1 .ktev- olarak tesviye edilen evrakı nak 
l.f 1 · ı d" B uk b·ı re esnasın a t p ı mıt ı ı- d. . . . 

l ı ey emı§ er ır. u m a ı d" li . . • . . ıyenm hangı ellere geçmı! bu 
teklif Japonlar tarafından red- sa ı,hmal ve. ıçthımaı sıy~bsetm lunduğu hususunda taharri ha-
ded.1 · t• O d 1 1 ana at arını ı.za ve teşn et- • 1 ı mış ır. ost ev et er tara . . R 1 CI. rekatına tekrar başlanmııtır. 
fmdan atideki tasfiye sureti tek ~·?tır. dougMemouT t.d.e ·, .. atea~ NEVYORK, 11 (A.A.) -

' 

lif ol t J Ch ıçtımaın a, . ar ıeu nun mu L' dbe ,. • k unmut ur: aponya, an • h" l d el . l ın rg ın çocugunu açıran· 
' ghai'da mahalli terait normal 1 caki~rln~ hıye erbuenl g mtduf oMan ların istemi§ oldukları fidyei ne 
bl. hal aldığ takd'rd J kı 1 ra p en azır unuyor . . . f '-- b. . r ı ı e apon 

1 
T . d. , .. b . ddetl catı vemııt ve aıı<&t ır netice 

1 taatmm nihayet altı ay sonra takır 
1
1eu nun eyManatı,iltı b le . elde edememit olduğu teeyyÜt 

imtiyazlı mıntakaya çekileceği. ı • f anmııtır. uma ey ' a • etmektedir. Mumaileyh, çocu. 
T • ~··Ye sure- k •11 • gunu açır ara an. , nı· bildirmı· •tı'r Bu t-...: 1 kıtlar arasında Hlonu terkeder • k ani banknot! 

ti, normal feraite avdete dair '7 marst1 eı•1• ve ~~eBasyo nm numaralarının kaydedilme
olan takriri daha müsbet bir ~İ m:rti" .ça ıyor; ~S d aıc:: sinden korktukları takdirde 
ıekle sokmağa matuftur. Eğer ' sa a heymk saat : . e matlup parayı altın olarak te-
M. Shj,genmitsu, Tokio bükil· ı nevreye are et etmıttır. diyeye amade bulunduğunu bil 

, metinin muvafakatini istihıal NABNNE, 11 (A.A.) - dirmiıtir. 
edecek olursa konferanıın proıı Aude departmanı S. f. l. O. fe- NEVYORK, 11 (A.A.) -
~~m.mı hazırlamaktan batka bir r derasyonu tarafından tertip edi Lindbergh' parayı bir müddet 
ışı kalmıyacaktır. Maamafih, 1 b" d . t" d evvel aldıkları halde çocuğu j,. J kı --L.:lm • en ır propagan a ıç ımam a d . 
apon taatının !r""' esı mese uk .. I M BI ı a e etmeyen kaçakçıların ızle-

lesi hakkındaki müzakere esu nu~ soy eyen · um, sos- rinin bulwımuı mak1adile, fid 
itibarile siyaıi mahiyettedir. Ve yalııt fırkasının 3 haftaya ka- yei necat olarak tesviye olunan 
bu hususta daha bir takrm müt dar en kat'i muvaffakıyetlere kiğıt paraların numaralarının 
külat zuhuru muhtemeldir. 

1 

mazhar olacağı kanaatinde bu- netrine izin vermi,tir. 

1 
Konferans kaldı lunabileceğini ıöylemiıtir. Mu· HOPEWELL, 11 A.A. -

. 
1 
mailr ıh, fırkanın kazanacağı a- Lindberg'in çocuğunu kaçıran-

ŞANGHA Y, 11 (A.A.) - I zalıklar mikdan ile fırkalar et- larla tekrar müzakereye girit· 
Çin - Japon konferansı bilamüd rafında toplanacak yüzbinlerce mek arzusunda olduğunu ve ne 
det tehir edilmiştir. Tehiri ta- 1 müntahip ten de bahsedilebilece ~t fidyesi olarak vermeği ka. 
lep eden Çin murahhaslannın . ğini ilave etmittir. Mumaileyh bul ettiği parayı kağıt para ye-

"- k t h' f d demittir ki: "Kapitalist mülki· rine altın olarak tesviye etme-
muıoa era ı va ı ve ay asız te .1 h • ··ıki mel • h bul d • ·· 1 • . . . . yet ı e ususı mu yet aru a ge azır un ugunu soy en-
i~ .ettıklen ve meseleyı Ce· bir fark gözetmekte olduğumu. mektedir. Lindbergh'in çocuğu. 
mıyeti Akvam huzuruna sev- zu bilen çiftçi smıfmm bir kıs- nu kaçıranlar aldıklan kağıt pa 
ketmek a~usunda bulundukla- ı mmı kendimize celbedeceğiz. ralardan • bunlann numaraları 
rı zannedılıyor. Bu mülkiyetten birincisine bü- mn evvelce ilin edilmesi itiba-

Bir ceneral katledildi cum ve ikincisini himaye edece rile • iıtifade edemeyeceklerini 
beyan etmişlerdir. 

TOKlO, 11 (A.A.) - Har- ğiz. 
binden verilen malumata göre 
Kirin kuvvetlerine muarız olan 
kıtaatın kumandanlığına getiri 
len ve yeni Mançuri devletini 
devirmeğe memur olan Ceneral 

Tahdsj~ 
Teslihat 

__... .. .,__ 

Tingehac, muavinleri tarafın- . Cenevrede müzakere
dan llan'da katledilmiştir. Mak 
tulün, Japon aleyhtarlığı hare- )ere dün tekrar başlandı 
kelini şiddetle takip etmemek CENEVRE, l1 (A.A.) -
suretile taraftarlarının hoşnut- M. T ardieu öğle. yemeğini M, 
suzluğunu celbetmiş olduğu Benes ile birlikte yemiştir. Tah 
söyleniyor. didi teslihat konferansı saat 15, 

J 30 da mesaisine tekrar başlaya 

1 
Şanghaydaki Japon kuv- caktır .. Amerikan murahhas he 

vetleri çekiliyor . . yeti Tank, ağır ve seyyar topçu 
1 TKİO, 11 (A.A.) _ Şang- kuvvetleri, gazler ve tahtelba-

Avusturyada kontenjan 
VİYANA, 11 (A.A.) - A. 

vuıturya hükUmeti Avusturya
ya fazla mikdarda idhalitta bu
lunup Avusturyadan az mikdar 
da mal celbeden memleketler 
idhalatımn tenkisine matuf icil 
tedbirler ittihazına karar ver
mittir. 

Anadoluda kış 
Geri geldi 

Konya ve Denizlide 
kar yağıyor haydaki vaziyetin salah kesbet hirler gibi taarruzi silahların 

ortadan kaldırılması maksadile 
mesi üzerine bahriye nazırı ma-

müsbet tekliflerde bulunacaktır KONYA, ıı (A.A.) - Ak 
bili mezkurda bulunan silihen M f' b · · d . Litvinof un u ıçtıma a söz tehir ve Benebre kar yağmak. 
daz bölüklerinin çekilmesine. ka alması imkan haricinde değil- tadır. eŞhrimizde de yağmurla 
rar vermittir. Bu bölüklerden dir. karıtık kar dü,.mektedir . .Alqe.. 
birincisi bugün Şar:ghaydan ay CENEVRE, 11 (A.A.) - hirde kar 5 santimetreyi bul

' M. Tardieu saat 9,38. d~ Belfort muştur. 

M. Koo, Mançuri'ye dö
necek mi? 

ı dan Cenevreye gelmııtır. 1 DENİZLİ, 11 (A.A.) -

1 

LE BOURGET, 11 A.A. - Y "k k d ·1 b 1 k d·· 
S. Job s· d" 16 2 J u se ag ara me zu ar uş 
ır n ımon, un a~at • 5 müttür. Hava soğuk ve kapalı-

CHANGHAl, 11 (A.A.) _ te Lond~a~an tayyare ıle bura- dır. 
' Yeni Mançuri hükumeti, bey- ya gelmıttır. 
nelmilel tahkik komisyonund11 -·••• • · - Hüsrev Bey 

ANKARA, 11 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bugün reis Ki 
zım Paşa Hazretlerinin riyaııetinde toplanmıştır. Büyük Millet 
Meclisi 1931 senesi bütçesinde 189 bin ve muhtelif devairin 1931 
bütçelerinde 84 bin küsur liralık münakale yapılması hakkındaki 
kanun layihasını müzakere ve kabul etmitti.r. Himayeietfale yar· 
dnn olarak Nisanın 20 inci gününden 30 uncu gününe kadar bilu 
mum idi mektuplara birer, taahhütlü ve kıymetli mektuplara iki· 
!et, telgraflara üçer kuruşluk ve kartlara 20 fer paralık pul ya· 
pııtınlmuı hakkındaki kanun müataceliyetle müzakere ve kabul 
edilmittir. Katil cürmü ile maznun olan Tarsuslu Veli, Dayıoğlu 
Mehmet Çavuf ve Mıbalıççığın Doğan köyünden Strumcalı Ma
lik, namı diğer Ahmet hakkındaki idam hükümleri tasdik edil
mittir. Ağıllar kanununun birinci maddesinde tayin edilen müd
detin üç sene müddetle temdidine ait kanun müzakere edilerek 
kabul olunmuıtur. Müteakıben Meclis müzakeratınm Nisanın 
Zl inci gününe kadar tehiri. hakkında makamı riyaset tarafından 
vaki teklif kabul edilerek içtimaa nihayet verilmittir. 

Zirai müesseselerde tasarruf 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Ziraat vekaleti bütün zirai mil· 

esaeselere yapmıı olduğu bir tamimde azami tasarrufa riayeti ve 
bU suretle en yüksek randmanı almağa çalıtmaları lüzumunu teb
liğ etmiıtir. 

Meb 'uslar lstanbula geligorlar 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Millet Mecliainin bayram tati

line karar vermesi münasebetile bir çok meb'uslar bu aktamki 
trenle lstanbula hareket etmiıtir. 

Sulama idaresinin Ziraat veka
letine intikali takarrür etti 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Konya ovasmı iska için tesis 
edilmit olan sulama idaresinin Ziraat vekaletine intikali takarrür 
etmiftir. Hükumet iskanın ziraatle olan mühim ali.kaamı göre
rek ıimdiye kadar Nafia vekaletine merbut olan bu idareyi Ziraat 
vekiletine raptetmeğe karar vermittir. 

Çifteler çiftliğinde teftişat 
ANKARA, 11 Telefonla) - Ziraat umum müdürü lbrahim 

Tevfik ve muhasebe müdürü Kemal Beyler Eskitchir Çifteler 
çiftliğinin fenni, idari ve mali hususatını teftitc gideceklerdir. 

Anadoluda mahsul vaziyeti 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Orta Anadoluda ziraat ve mab. 

su! vaziyetini tetkik etmek üzere vekalet hububat ve nebatat ıek
aiyoou ıefi Atıf Bey tetkik aeyabatine çıkacaktır. Atıf Bey Eslô 
tehir, Kütahya, Afyon ve Konya havalisi ziraat vaziyetini t~tkil 
edecektir. 

Anadoluda soğuklar 
ÇANKIRI, 11 (A.A.) - İki gündür kar fırtınası deYam eaı· 

yor. llgaza bir kant kar düşmüştür. Bugün yapılmaaı kararlaıtı· 
nlan ağaç bayramı havanın~iddetinden dolayı tehir edilmiftir 

Romangada f ege zan: iki kög 
tamamen harap oldu 

BOKREŞ, 11 (A.A.) - Arat m.mtakasmda feyezan.ıar iki 
köyü tamamen harap etmiş ve 300 ev yıkılmııtır. Şimdiye kadar 
20 ceset bulunmuttıır. 

Kimya şubesi talebe 
cemiyeti 

Esnaf bankası heyeti . . 
umumıyesı 

Darülfünun kimya ıubesi ta Eınaf bankuı heyeti umu-Çin murahhası olan M. Welling Yunanistan milli 
ton'un Mançuri'ye girmesine d 
mümanaat etmittir. Komisyon bankasın a 

1 reisi Lord Lytton, M. Welling- ATlNA, 11 (A.A.) - Yu. 
1 ton'un Mançuriye girmek hak- oanistan bankasının altın karŞı 
1 kı tanınmadığı takdirde komis lığının nisbeti uımıumi taahhüt· 
ı yonun Mançuri' de tahkikat ic- , ler itibarile o/ıı 34, 45 ve tedavül 

Tahran sefiri Hüsrev Bey bir 
buçuk aydan beri, Ankarada ra 
hatsız bulunmakta idi. Muma
ileyh evvelki gün ıehrimize gel 
mit ve dün refikaları ile birlikte 
berayi tedavi Franaaya gitmek 
üzere ıehrimizden hareket et
miştir. 

lebesi dün saat 17 de Halkevin miyeai 30 nisanda toplanacak
de bir içtima yaparak talebe ce tır. Bu içtimada baokanm . ikı
miyeti tesiai etrafında görüt- beti taayyün edecek, ya ıerma· 

yenin 500 bin liraya tezyidine 
müşlerdir. Cemiyet için yapıla veya tasfiyeye karar verilecek-

ra etmeyeceğini beyan etmiş· mevkiinde bulunan bankııotlar 
, tir. itibarile de o/ıı 37, 41 dir. 

cak nizamname diğer bir İçtima tir. Bunun için belediye ile la. 
da müzakere ve kabul edilecek zım gelen temaslara devam edil 
tir. İ mektedir. 

--------------------------.... , ikinci nokta, yani Tuna dev• 

( lktlsad .... ve man halta 1 !etleri birliği hakkında, gazetemi-
Mr. Y enny'nin tahmini veçhile, 
bir de ilk defa olarak, 45 milyon 
frank kıymetinde alun külçe İh· 

Geçen aene, Fransada, Ouatric 
namındaki banker de, heyecanlı 
bir "Krach" a aebebiyet vennit
ti; fakat bu defaki Kreuger Kra
chı, aZamet ve vüaat itibarile, 
dünya tarihi malisinde tesadüf e
dilen bütün mumasil hadiseleri 
geçmiştir. 

siz gibidir. Yalnız bazı arbitraj- ı ve kupon bedeli de 15 lira bulun· 
cdar lstanbul ile Pari.a araamdak.i maaına nazaren, bunlarda da 5 
bazen bir iki kuruşluk "ecart" liralık. bir tezayÜt olduğu anlat•· 
fardan istifade etmek Üzere Pari- lı.r. 

zin dün~ .. Ü nüıhaaıoda, ba.ş muhar 

~··--------------------------' ririmiz Mahmut B.f. tarafından - kafi izahat verilmit olmakla bu 
lSetbinlik dalga11 gene Avrupa- ı Aınerikada bu ağır verl'iler (ki 

,., i.tila etmiı bulunmaktadır. Uev bu meyanda büyiik aer•etler üze· 
let bütçelerinde, huausi qlerde, rine yüzde 45 nisbeti bulan, mun. 
beynelmilel fiatlerde, velhaııl her zam harp vergiıi de dahildir) bi,,. 
sahada umumi bir inhitatın tesir· zat Maliye nazırı Mr. O. Millı'in 
leri albnda bulunıyoruz. Hastalı- itirazını mucip olmuttur. Mumai. 
ğın hafta zarfında ittidadı i.m.ille leyh, bu vergilerin tevlit edece~ i 
dni üç noktada toplayabiliriz: ikhsadi tehlikeleri izah ile bera
Evvela Amerika Cemahiri mütte· ber piyasada liuaule getireceği e
hide kongresinin, bütçeyi tevzim lim inikiuattan bahııeylemiş ve a· 
için teklif olunan bilva11ta vergi- ğır vergi tarhı ıuretile senetlerin 
lerin hepsini de reddetmesi ve yeniden tevzi ve tesviyesi ( redis· 
onun yerine aermaye ve irat ver- tribution) mümkün olauuyacağını 
gilerini ihdaı ile beraber menkul söylemi§tİr. Bu tedbirlerin ilk te
kıymetlere de ağır ıurette yüklen- ıiri Anıerikan oanayi hağrtlanrun, 
mesi; oaniyen Tuna devletleri bir- bir de bizzat dolar fiatinin suku
liği teşkili hakkında Londrada tu suretinde tecelli etmiştir. Dola. 
toplanan konferansın fiyasko ile rın franca naza!"en parite~i 2S,S2 
deticelenmesi; oaliııcn Fı an:a ma· iken, aon günlerde 25,34 c kadar 
liyeıinin bozulm.:ıffa yüz tu~OJ.sı· düşmüıtür ki, bu fiat, F°?'nnsa için 
dır. ı:ıltın ithal nokt.:ı<mc!a"l ata!:ıdır. 

-- • ~ . ......,••W•!.U<•ntJ.&& . .lo'"'--~- . . . . 

meselede tevakkuf etmiyeceği.z. 
Franaanın m•li sıkıntısına ge

linçe, bu avakıbı keıfedilebilme· 
· si mümkün olmayan '8Yani dik· 

kat bir h!ıdisedir. Temps gazetesi 
mali kronik muh.,rriri Mr. Frede· 
ric Yenny, bundan iki ay evvet, 
bir çok esbap, terdedcrck, Fran
sadan da arbk harice altın çıka
rıll!laaı bekleni lebileceğini söyle· 
mi§; maa.mafih, vatandaılanru 
tatmin maLsadil~, bunun cndi§eyi 
mucip bir hal ohna:!,ğlnı ilave et
mi~ti. 

Banque de France' ın 1/4/ 932 
tarihinde nc§rolunan bilançosun· 
dan anladıfruruza göre, bir kaç ay 
evvel milyarla hesabedilen devlet 
hazinesi mevcudu bu tarihte 19 
m:lyon frane-a tenezzül etmiı, ve 

raç edilmiıtir. . 
lngiltere, altın esaaından aynf. 

dığı vakit, bazı memleketleri de 
beraber ıürüklemitti. Şimdi kıa
metlerini Framaya ve franga bağ 
!ayan diğer bazı memleketler de 
hummBya tutulacak gibi görünü
yorlar. 

* * * 
"Financial Time•" gazetesinin 

Stokholm'dan aldığı maliimata 
göre Kreuger and Toll müessese
sinin ydulmaaı neticesinde dünya 
tasartufunun çektiği zarar mikta
rı 100 milyon sterling'e baliğ ol· 
maktadır. Müntehir M. Kreuger'
in 1930 ve ondan evvel 1929 bi
li.nçolannda aktif olarak göater
diği bir çok rakamların hilafı ha
kikat olduğu, ehli hibre tarafın
dan yapılan tedk.ikat neticeıinde 
tezahür eylemiştir. 

Esham ve tahvilat 
Piyasa, geçen ve evvelki hafta· 

fardan beri devam eden tereddüt 
ve intizar Yaziyetini muhafaza et .. 
mektedir. Tereddüdün sebebi Sa· 
racoğlu Şükrü B.f. nin hamil oldu 
fu talimatın mahiyeti hakkmda 
bir kimaenin birşey öğrenememe· 
sidir. Pariıte münle§ir Fransız 

gazeteleri kuponlar hakkında ba
zı rakamlar ileri sürüyorlarsa da 
buraca ciddi telakki edilmemekte 
dir. itte bu amillerin teıiri albn
da Unifiye hemen hemen hareket 

ae alış veya satıf ordinolan gön- Anadolu Şimendifer kağıtlan 
dennektedirler. Ezcümle dün sa· berveçhi atidir: 
hah Unifiye burada 52 kurut et
tiği bir sırada Paria parit,.•i 49 ı 
kurut tutuyordu. Bunun rine 
buradan Pari"" 20 bin l alıt 
ordinosu verildi. 

Unifiyenin dün akıam hapanıf 
fiati 51 kuruştur. 

Dahiliye üzerine hiç muamele 
cereyan etmemi,tir. Nominal fiat 
96 y. dır. 

it Bankaları kuponsuz 9,10 lira 
ya alıcı vardır. Şu hesaba göre 
geçen haftadan beri ıo kurut t.,. 
reffü etmiıler demektir. Mueaaia 
hiueleri de kupanauz 95 liraya a· 
ra.ıulmaktadır. Aym 7 si perfelll· 
be günü müe11i. lıiuelerinin ku· 
ponlu son fiati 100 lira olmuına, 

·15,20 Lir• Akıiyon 
Ohligaıyon 25,75 " 

kuponsuz 
Mümessil aenet 22. ,, 
Terkosa talip ç•kmıtbr; fiati 

27 ,50 liradır. 
ittihat Deyİrtnencilik 22, 75, 

Şark Deyinnencilik 2,65 liradır. 
Anlan çimento geçen haftadAn 

beri 40 kuru, geriley~rek 8,70 Iİ· 
rada kaldı. 

Bomonti farkaız 24 lira; keza 
Reji 4,05 lirada sabittir. 

Kota harici Mıaır Kredi F onıi· 
ye fiatleri ıunlardır: 

1886 tertibi 171 Lira 
1903 " 95.50 .. 
1911 " 91,50 •• 

Albn 923 kuruıtur. K H. 
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MUhtelit . mübadele işleri ne oluyor? 
Ekonomi 

Mersinde ilk mahsul 
idrak edildi 

•••••••• 
Zürra satış fiatlarından memnun •. 

Mersinden ıelen malümata ı Fransanın kontenjanı 
ıöre, Mersin zahire bonumcla Od ' ld. 

lek tin. 'lk ah ı ·· .. . a ya re 1 mem e ı m su u uzen-
ae aline satışlar evvelki ıün 
1apılmı1br. llk mahaulii yeti.ı· 
tirmekle maruf Menin havaliri 
bu sene cıe arpa mahaulünii id
rak çaima •etinırit ve Mera~~ 
bonumda ilk muameleler bu
yük bir sevinç ve merasimle ya 
pılmı§tır. Yeni mahsulün ilk sa 
bşlan 4 • 5 kurut arumda ol. 
muştur ki ümitbaht bir fiyat o
larak görülmektedir. Bu hal 
müstahsilin memnuniyetini cel 
lıetmittir. 

Yerli kendirden 
halatıar 

Ticaret odaaı deniz ihti&at 
komisyonu yerli kendirden ma
mul ve burada yapılan halat, 
İp ve siciın niimunelerini tetkik 
etmiştir. Komisyon yerli halat 
ve palamarları bir çok nokta
lardan Avrupadan gelenlere fa: 
ik bulmuştur. Diger ta,raftan .Tı 
caret odası bir çok denız seynııe 
fer müesseselerinden bu halat
ların tecrübe mahiyetinde kulla 
nılarak ameli kullaııış neticele
rinin bildirilmesini istemiştir. 

BORSA 

11 Nisan 1932 
AkfAm Fiatları 

_I 

istikrazlar Tabvillt 

l•t . Jahlli 9i. 
Şark d, yolları 345 
O. ~luuhhıJ< ~I 
Gumrlıkler 

S:t)dı nı ab1 
8.a"<litt 
1' J'li\<:Fİ)'C' 

·''O ı 
~.~o $ 

~~lcktrı~ 

Traıı'l·ay 

Tun(.·1 
H.1htrrn 
Anadııtu 1 

ili • 

;;,-
... 90 
s.-

lo,95 

.. \itJIHe"!'il 22, 

Esham 

f~ l!J.ııkası ıı.ıo Tt:rJ..o~ tı ,25 

Ail .ıt\lolu 14 .l•) Çinıcr,ıı, J\.J. M.70 

Rej ı 44,0.5 ('nyon dey. lJ. 

~lr. h<&yrh·e 13, Şarı Je\ 2.55 

'franıvı'.\ ,llıfl,- Baf'l'tı l.&I 

11mumi~Jıorta 1 J .-- Ş:uk 111. t:Ct;t 3,-

8onıonrl ~.J.. 'J l':cr•ııı ı~. 

Çek fiatları 

PırH l'' ,,, J1r.1!~ l!ı,'•ı 

Lnndra :<,o Vtyıo.ı .),4, 1 

1\tiyork A, . ~;- Modrtı o.!!.~ 

MiJ11no 'l,.J(J Ltrlııı J ,t19,.l/S 

Rru~ .el ._t,.tj• /.1 \.'ar~•)\I 4.24 

Atin.ı .ı· .,..., Pcştt ~,:'R,5 

19-4i" 

F ransanm 1 Niaandan 30 Ha 
zirana kadar tatbik edeceii kon 
tenjan listesi Odaya ıelmittir. 
Bu liatede Fn.ıısaya ihraç etti
jiıniz maddelerden sebze ve 
konserve için 3750 kental ve ko 
yun, kuzu içiıa 25,000 bat tef. 
rik edilmittir. 

Hariçte şeker piyasası 
üzerinde temevvüçler 

Almanyada Türk Ticaret o
dasının son gelen raporu cihan 
ıeker piyasası hakkında pyaw 
dıkkat malumatı ihtiva etmek
tedir. Rapora nazaran: 

1 
Şevki Bey 
Ankaraya gitti 

Bitarafların hakemliği 
meselesi 

Muhtelit mübadele komiayoııu 
Türk murahhu hereti reüi Şevki 
B. dün akpmki trenle Ankara'7a 
ıitmittir. Şevki B. Ankara' da ko
ıniayon itleri hakkında Haricire 
...ı.iletine izahat verecek va bil· 
baaaa bitaraf azanın balremliiine 
laavale edilen meselelerde Türk 
.,. Yunan hükUmetlerinin iki bita 
raf azanın reri ile iktifa ettiklari
ne dair Haricire Teki.letile Y u
nan aefiri M. Polihronyadis ara
unda teati edilen mektupların bir 
an evvel B. M. Meclisince tasdiki 
için t.,ebbüaatta bulunacaktır. 
Şevki B. a,.U zamanda komioron 
itlerinin hazirana kadar ikmali 
kabil olanuyacaimdan 1932 büt· 
çeııine komisyon için yeniden tah 
liaat konulmumı talep edecektir. 

Emlaki Yunanistan taralmdan 
Mübadele komisyonu emrine ve
rilen 150 bin lngiliz liraaı ile taz· 
min edilecek olan lstanbul etabli 
Rumlarile Garbi Trakya etabli 
Türklerinden bazdan Türkiye ve 
Yunaniotan haricinde bulundukla 
nndan, komisyon riyaaeti tazmi· 
nat olarak bunlarm hiaselerine i· 
aabet eden paranın çek olarak 
kendilerine gönderilmesini Türk 
ve Yunan hükümetlerine teklif et
mittir. Malfun olduğu Üzere mem 
leketimizden harice ecnebi kam
biyosu ihracı memnudur. Bu se
beple bitaraf aza bu huauata hü
kumete müracaata lüzum gÖrmÜf 
!er ve Türk ve Yunan murahhas 
heyetlerine gönderdikleri birer 
mektupla hükümetleri nezdinde 
te§flbbüıte bulunmalannr talep et 
mitlerdir. 

VilA·~ette 

Klavuzluk 
İmtiyazı 

Serbest kla vuzlann 
Müracaatları 

tetkik ediliyor 
5eyrisefain idaresinin tetebbü

aü üzerine, limanda serbest kıla .. 
vuzluk edenlerden bazılan hakla
rında poliace zabıt varakası tutul 
muı ve bunlar mahkemeye veril
mitlerdir. 

Bu IUJ'etle lulavuzluktan meno• 
lunan ıa}ualar reami makamata 
müracaatla ıikarette bulunmut
lar ve Seyriaefainin itten menet
tirmek salahiyeti olmadığını aöy
lemiflerdir. 

Seyrioefainin noktai nazanna 
göre, limandaki kılavuzluk imti
yazı kendisine ait olduğu cihetle 
idareye menaup olmayanlar kıla
YUzluk yapamazlar. 

Mahkemelerde 

Kaçak konyak şişele
rini haberi olma

dan mı bırakmışlar? 
••••••• 1 

Sırtlannda kaçak rakı dolu dama
canaları taşıyanlar beraet ettiler 
Lefter ve Mehmet isminde Bir hakaret davası 

iki tabu, ı1rtlarında birer da-
macana rakı ile Osküdarda Bai Bürhan Cahit Beyin Son 
larbatı yolunda tüphe üzerine Postada çıkan bir yazıdan dola
yakalanmıılardı. Damacana.la- yı Peyami Safa B. aleyhine aç
ım kaçak rakı ile dolu olduğu tığı hakaret davaama dün 3 iln 
anlqıldığından Lefterle Meh. CÜ cezada devam edildi ve Pe
met tevkif edilerek ihtisas mah 
kemeııine aevkedilmişlerdir. ya.mi Safa Beye tebliıat için 

Belediyede 

Otomobil 
Plakları 

Geceleri de olcuna· 
bilmek 

için fosforlu olacak 
Şimdiki otomobil plüalannın 

bza vukuunda bilhaaaa gaceleri 
.suhulet temin etmedikleri anlatıl· 
mlfhr. Geceleri kaza yapan ekae
ri toförler lambalarınr töndüre
rek kaçmakt..dırlar. 

Pli.kalann geceleri de okuna
bilmesi için foaforlu yaptınlınaaı· 
na karar verilınittir. Belediye tim 
diki pli.kalann tadili için t<>förle
re bir mühlet verilecektir. Pli.ka
lar foaforlu olmakla beraber renk 
leri de değiftirilecek, daha olru· 
naklı bir hale getirilecektir. 

"Şoför dikkat! Burada 
mektep var,, 

M unl d hk muhakeme batka bir güne bıra-
azn ar, ünkü ma eme Otomobil kazalarının onuna 

huzurundaki isticvaplarmda da kıldı. geçilmek üzere belediye mektep 
macanalan T omrukağadan ıe- K ki ı. k ? b_ulunan yerlere birer "mektep" 
çerken tanımadıkları bir ada- onya ar aaça mı l11vh~ .. eamnğa karar vennittir. 

k d Bu lavhalar her mektebin cadde 
mm • v~• il«;~ne taşımak üzere Ankara caddesinde 134 nu- tarafındaki duvanna ve görüne-
~erdıgını, ıçı ıu ile dolu oldu- maralı Anadolu lokantası sah•p cek bir ye~e aaılacaktır. Otoıno
gunu zannettiklerini, kaçak ra- !erinden lspiro Efendinin muha 1 biller mekteplerin önünden ııeçer
kı olduğunun sonradan farkına , kemesine dün 9 uncu ihtisaıı ken yavaı.gid.ece~lerdir .. Ç~nkü 
vardiklanru sö led'I r Maznun hk . I J mekteplerın onlennde daımı su-
1 b .Y ı e: ma emeaınde bat anmıttır. s rette tale~ gelip geçmek ihtimali 
ar1;11 m~z ut ifadelen de bunu piro Efendi dükkinmda yap.lan vardır. 
teyıt edıyordu. İddia makamı, araştırmada dokuz şife kaçak 
maznunların rakı kaçakçılığı ve bandrolsuz Y\Jnan konyağı 
yapbklarından dola11 tecziyele zuhur ettiği iddiaıile mahkeme 
ri talebinde bulundu. Hakim, ye verilmi9tir. Maznun, müda
maznuularm ifadesine nazaran faasmı yaparken bu konyakla. 
dam.acanadakilerin rakı olduğu nn tanınmadığı bir adam tara

nu bilerek taşıdıklarına dair bir fmdan çanta içinde dükkanına 
delil bulunmadığından her iki- bıralaldığını, çantayı açıp için· 

sinin de beraetlerine karar ver- deki konyaklan görmediğini, 
di. aruı çok geçmeden memurlar 

Zabıtayı tahkir gelerek çanta içindeki kaçak 
konyakları bulduklarını söyle-

Çolak Hayri Efendinin za. di. Mahkeme hadisenin tenevvü 
bıtayi tahkirden dolayı aleyhi. rü için konyakları 1 spirodan ıa 
ne açılan davaya dün ikinci ce bn aldığını söyleyen tahıs ile 
zada devam edildi. Maznun ve- zabıt varakaaında imzası olan 
kili müdafaasını yaptı ve karar zevatm celpleri için muhakeme 
verilmek üzet muhakeme, bat 121 Nisan pertembe gününe bı-
ka bir güne bırakıldı. ralnldı. 

Doksarı balya tütün 
nasıl sırroldıı? 

Bu cüretkiranc hırsızlıgın esrar 
perdesi henüz kaldırılmış değildir 

Bir bostanın davan 
Beıiktaıta Hasan Pil§• dereain 

deki bostanın duvarlan caddeye 
kısmen yıkılmıt ve diier kısım da 
meyil peyda ebniştir. Bu cİYar 
halkı belediyeye müracaat ede
rek dovarm esulı surette tamiri
ni istemitlerdir. 

Esnafa ceza kesmek . . 
ıçın 

Eınafa, belediye reia ve mua
vinlerinin de icabında ceza tayin 
edebilmeleri için aalibiyet isten
mek üzere Dahiliye vekaletine 
müracaat edihnittir. Vekaletince 
vabı buııünlerde gelecektir. 

Muhiddin Bey yarın 
geliyor 

Vali ve Belediye mai Muhittin 
B. yann Ankaradan ffJhrimize av. 
det edecektir. 

Akmıyan çeımeler 
Şehrin muhtelif mahallerinde 

akınıyan, suauz çepnelere Beledi
ye ou •ermefe karar Yetmittir. 
Yollan bozuk olan bazı çefJDeler 
de tamir edilecektir. 

Bazı hammallar mezu
niyet istediler 

J Harbi 
Kaldırmak için 

F ranaadaki bir cemi
yetin buradaki kadın 
murahhası ne diyor? 

Pariate teıekkül etmit olan 
"Harbm ilgası için cihan ittihadı" 
cemiyetini Mm Salachadea Fou
ıerea, latanbulda temail elmekte
dir. Mm dcı Foııa-ere bu a7 niba-
7etinde harbm ilııaaı lehinde kon
feranslar vermeie ba4h7acaktır. 

"Cinayet olan harbın ilgaaı j . 
çin cihan ittihadı" L'Union Uni
verselle pour ıuprimer ce erime: 
la gueJTe" 1821 aeneaincle Paria 
avukatlanndan Metr, Hemi • o.,. 
mont. tara ( ından tesia ediJm4, bey 
nelmilel bir tetekküldür. Mm dea 
Fouıreres bu te,ekkül'ün makaat 
ve gayesini 9u surette izah etmek 
tedir: 

- Harp, matemler ve •İraneler 
yaratan bu cani, ilahi ve İntani a• 
dalete bir tecavüzdur. Harbın bir 
cinayet olduğunu kabul etmekte 
herkes mütt~fiktir. Efrat arasın· 
da katilleri tecziye etmek kabil 
olduğu gibi mi etler araımdaki 
kıtalleri de menetmek kabildir. 

Bunun için bütün dünyada alem 
ıüm.ul. bir tetekkül vücude getir
melıdır, bu t..,..kkül gene bütün 
cihana pmil olan adi; kanunlarla 
milletler araaında mevcut ihtilaf. 
l~~ _h~llu faalebnelidir. Bu tetc:k
kiil .'~ ~etr Henri • Demont bir 
proıeyı YUCude gelirmi;tir. Bu 
projenin eaaelı noktaları ş,unlar
dır: 

Evvela dort kanundan mürck. 
kep olan bir milletler hukuku vü. 
cude getirilecektir: "bu dort ka· 
nun da Milletler kanunu, Beyne!. 
milel ceza kanunu, cihen polis ka. 
nunu, Beynelmilel me:ai kanunu 
dur. Bu projenin ikinci kı•mı da 
3 tetekkülü ihtiva eden bir cihıtn 
teıkiliti esaaiye projeaidir. Bu 
p~ojenin ih.~iva edeceği 3 l<'§ek. 
kul de teını,adli ve icrai kuv,.et· 
lerdir. ~Bu kuvvetler de ayn ayrı 
te:ıekküJere taksim edil~tir. Bir 
Milletler ayanı, te,rü kuvveti tcş. 
kil ~lecek, adli kuvvet te Bey. 
nelınilel mahkemelerden mÜrek· 
kep olacaktır. Bu mahkemeler 
milletler arasında zuhur eden in
tilaflan halledecek ve sulhü ih 
lale tef<lbbüa edecek olan hilküm 
dar ve hükümet adamlarını muha 
keme ve tecziye edecektir. İcra 
k~eti ~e Beynelmilel zabıta teş · 
kilatı, bır ıulh nezaretinden mü 
rekkep olacaktır . 

İtte bütün milletler harbın or. 
tadan kalkmaaı için Henri • De. 
mont'un tertip ettiii bu planır 
mevki tatbike vaz'ı için propnğar 
da yapmalıdır. Şimdilik konfe. 
ranslar Tennek auretile bu ııave 
ye vwl olmaia çallfıyonaz. -

- Bu suretle harbın d.ır. 
kalkacağını zannediyor musu-
nuz? 

- Harp m'.lletlerin irade.ile 
kalkabilir. Milletler de biikfunet· 
ler Üzerinde imali nüfwı edebilir
ler. 

-· .. ---·--·· .. -·----···--·---· .. ·-
bazı Polis uçları buldu • 

ıp 
Chır:vrc J,44,.;/4 J\ükrt:~ 

Suh-a ( :;,f'oıU, - llel~raı 27,12 
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1927 • 30 seneleri zarfında 
cihan teker piyasasında fiya~
lar mütemadiyen sukut eylemıt 
lerciir. 19.l7 bidayetinde Nev
york piyasaımda 1909. 1~ sene 
si vasatisinin yüzde 115 ınden 
ibaret bulunan fiyatlar ayni aia 
betin yüzde 42 sine tenezzül ey 
lemiıtir . 100 kilo batına 10,56 
mark tutan son haddi bulduk. 
tan sonra fiyatlar bir müddet 
11,0 - 14,0 Mark araamda te
mevvüç eylemittir. 1931 sene
si son iki ayı zarfında yeniden 
mühım surette tenezzül vukua 
gelmiş ve fiyatlar bugüne ka
dar, mezkur son had seviyesin
den dahi dun bulunmuştur. Fi
yatların bu suretle tenezzülüne 
rağmen istihsalat küçük fasıla
larla 1930 • 31 kampanyasına 
kadar daima artmıt ve bu sene 
zarfında 29 milyon tondan iba· 
ret bulunan azami seviyesini 
bulmuıtur. Bu mik.dar wnumi 
harbe tekaddüm eden son sene 
ler iııtihsalatından 11 - 12 mil
yon ton fazladır. 1931 de akde
dilen "Chaciboume . mukavele
si" mucibince ıeker iııtihsalitı 
tahdit edilmi9, buna mukavele 
yi imız:a eylememit _olan ~zı 
iıtihsal memleketlerınce de ım 
ti,.al olunmuştur. 193i • 32 ci. 
han şeker pancarı iatihaali_tınm 
evvelki senekir. den 2,8 mılyon 
ton noksan olacağı tahmin edil 
mektedir. Fakat teker müstah· 
sillerinin en mühimlerinden o
lan Kuba mezkur mukavele ah 
kamını kendisi hakkında mef
suh addeylediğini Pariade mün
akit cihan şeker konferansına 
bildirmiştir. 
•••P•••••••••••••-•••••••••••••• ... •-•••-•••·--

Kurban deri ve 
barsaklarını Tay 

Diğerleri ise böyle bir imtiya
zın liman şirketine de verilmiı ol
duğunu, fakat kendilerini isten 
menetmenin de kanuni olamıyaca 
ğmı iddia ediyorlar ve biç olmaz
aa muhakemenin neticeaine kadar 
iflemelerine devama müaaade e
dilmesini istiyorlar. Meseleyi tet
kik eden vilayet bu huausta bir 
ka ·ar verecektir. 

Calatada Ali.iyeli zade Mah· 
mut beye ait bir tütün deposun
dan, iki anahtan oldujiu ve lnhi 
aar idaresince de kapı•ı mühürlü 
bulunduğu halde 90 balye tütü
nün esrarenğiz surette eirkat edil 
diiini dünkü nüahaınızda ya1 ,..,. 

tık. -
Bu airkat hadiseai heniiz tütün 

esrannı muhafaza etmektedir. A 
li.iyeli zade Mahmut bey kendioile 
görüıen muharririmi2e demi§tir 
ki : 

rilmİ§tİr. Bunlar, inhiaar idaresi ... 
nin müsaadesi olmadan bu tütün 
leri naklettikleri için mahkum e
dilmitlerdir. Bunlara, bu tütünle
ri nereden aldıkları aorulmut, 
"Tathandaki depo memurundan 
ıatm aldık" demiflerdir. Halbuki 
depo memuru, bankanın depo me
muru olup handa ne o, ne de bat· 
ka kimae bulunmamaktadır. Naaıl 
aa, bu cihet bidayette tamik edil 
meınİf, itin sirkat safhaaı arattı· 
rrlmamııtır. Ali.iye'li zade Mah
mut B. bu 4 balyadan maada 90 
balyanın daha çalındığını zabıta
ya haber verince itin ehemmiyeti 
anlaıılmıttır. 

latanbul hamallarıodan bir kıs· 
mı Belediye iktısat müdürlüğüne 
müracaat cdt'rek bir kaç aya mün 
haaır olmak uzere muvakkat me
zuniyet istemiılerdir. Hamallerin 
mühim bir kıunı ziraatçı olduiun 
dan ve bu aylar da ziraat mevsi
min bulunduğundan iatenen mü
saadelerin bir kramr verilecektir. 
Ancak hamal itlerinin aksamama 
aı için her iskelede bette bir nis
petinde müsaade edilecektir. 

Deniz hamamı açmak 
isteyenler 

müracaat ederek deniz hamamı 
açmak mü.saadeaini istemektedir. 
ler. Belediye bütçeıinde deniz ha. 
1na111lan İçin tahsisat olmadığın
dan, belediye bizzat hamam i~k .e 
miyecektir. Hariçten Yaki olan 
müracaatlara müsaade edilecek. 
tir. Ancak sıhhi ve fenni ıernitı 
haiz olup '>imadıklan tetkik edil· 
mektedir. 

Ekmek fiatları arbyor 
lstanbal Belediye.inden: Nisa

nın on üçüncü Ç&l'fatnba günün· 
den ib'baren ekmek aelriz kuruı 
on para francala on iki buçuk ku. 
n&ftur. 

• 
1 
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yare cemiyetine 
veriniz. 

Tütün amelesinin 
müracaatı 

Bazı tütün amelesi dün vilaye
te müracaatle it istemi1lerdir. 

,,,, .......•.. , ............. ,,,,,,,,,,,,, 
z~;g;;d';j~· .. -·ıs;lıh.i;~emurları mezunları 
Telefon 1 

Zonguldak ile İstanbul ara· 
•ında telefon teaisatı yapılması 
İçin faaliyete bııtlanımttır. Bu 
battın yapılmasına Zongulda~
tan baılanmı9tır. Mühendıı 
Münıtu Bey bu itle me§gul ol
lliıaktadır. Bu hatta Zongulda
ğın hususi vaziyeti itibarile bü· 
Yiik bir ehemmiyet verilmekte
dir. Zonguldak • İstanbul tele
fonu ticari noktai nazardan en 
tniihim bir hat telakki edilmek· 
ledir. 

Vilayete ait sıhhat 
işleri 

Dün Cerrahpaf&, Haseki ha•· 
tabaneleri baftabipleri, Belediye 
ııhhiyc rr.iidü:- mu&lvlr:i ve diğe: 

:_l&.k:ıdarl_:ır, Sıh~iyde müdl~rü A~ı 1 Sıhhiye me:nurları mektebinden bu sene mezun olacak efen-
"lza Beyı" ne: dın e top ~nara · vl Z"k" H k' h t h 1 
Yeni Belediye • Vilayet bütçeoinin diler Ct<rr~hpa~tı, Etfsl, Be!og u u ~r ve; ase ı as a ane e-
aıhhiye krsımlann:ı ait tctkikatta rinc!e stajlıı:·Jll':ı bi.tirmİ!leı-dır. Yukarı~ı resım Cerrn~pa9a hast~
bulunmuşlardır. Bugün de topla- hanesinde ıtııjlarır.ı bitire!l talebelerdır. Ortada sa:ıda sertab:p 
naı·ak tet!:i!:.:.ta devam edecekler 

- "Taıban diye tanınan tü
tün depom, Galata P<>atalıaneai
nin kötesindedir içinde kamilen 
bankaya mert.un tütünlerim bu
lunmaktadır. Deponun bir anab· 
tarı lnhiaar idaresinde, bende bu~ 
lunmaıı lazım gelen diğer anah
tan ;.., tütünler merhun olduğu 
dlıetle bankada mahfuzdur. 

Şehrin en iflek noktaaında ka 
in olan bu depodan 94 balyada 
takriben 5 bin liralık 3 bin kilo 
tütün çabndığm.r tesbit ettim. Za 
bıtaya müracaatta bulundum. Ha 
mn yuka=-ısında bir pencere var
dı. Tütün balyalarının oradan çı· 
karılmıt olmaaı muhtemeldir. Bat 
kabir ihtim•!le anahtarlar da tak 
lit edilmiş olabilir. .Şimdi ketif 
yapılacak. Fakat ne yapılırsa ya. 
prbın göz önündeki hakikati de· 
ğittiremez. Hakikat, er. itlek bir 
yerdeki depodan hem de 94 
balva tütün sirkat cdilmit olması· 
dır: Demek ki, polis mukayyet ol
mamı§, bekçiler emin deiille=h; 
mesele buradadır." ' 

D!ğer tsraftan y.:ıptığınıız tah .. 
kikata nazaran, izzet kaptan is
minde birinin ibbarile bir kaç ı 
gün evvel Galata cihetinden Ak- 1 

saray'a giden bir otomobil, Haae
ki'de çevirilmit, içinde 4 balyada 
120 kilo yaprak tütün bulunmut, 
otomobil ve tütünler müsadere e
ılilmif, Haoanoğlu Hıfzı, Hasanoğ 
lu lbrahirn, lamailoğlu Agah ve 
Celilo~lu Ha.an i mindeki dört a-

lnhiaar idaresi, lazım gelen te
dabiri almııtır. Vali muavini Faz. 
lı B. de tahkikatın tamik edilmek 
te olduiunu, zabıtanın mevcut İp 
uçuları üzerinde yürüdüğünü aöy
lemif, pek yakında bu esrarengiz 
sirkatin aureti cereyanı anlatıla• 
cağını ilave eylemittir. 

··-·-·--·--,--------

Kurban 
Bayramı --
İstanbul Müftülüğünden: 
15 Nisan 1932 tarihine mü 

sadif cuma günü zilhiccenin 
okı..zu olduğundan yevmİa· 

:efe, cumartesi Kurban bay
. amı olduğu ilin olunur. 

Zevalt 

Bayram namazı 
S. D. 
5 55 

11 5 

Banyo mevsimi yaklatbiı cihet 
le bir çok kimaeler, Belediyeye 

Çocuk bayramına hazırlık 

ı. 

. Himayeietfal l;emiyeti Anneler birliği dün toplanmıt ,.e 23 
Nısan çocuk bayramında yapılacak programın istihzaratı ile me, 
gul olmuıtur. Teabit edilen programa nazaran 23 Nisanda Gül. 
hane parkında çocuk eğlenceleri tertip edilecektir. L&.le!icami: 
meydanına bayram yeri yapılarak çocuklar için nıüıa. .eteler te • 
tip olunacaktır. Diğer semtlerde de bayram yerleri yapılacal<lır. 
Çocuklar tara~ından mahallelerde bayram tebrik k~rtla? dağı!ı· 



4 -------... . ;Jllilliy~t 
Aarrn ıımdeei. "JllLLIYıtT" tir. 

12 NiSAN 1932 
1 darelı.ane : Anlıanı caddeel, 

100 No. 

Telgraf ~: İllt. lılilliyet 
Telefon Numaralan: 

Başmuharrir "" Mlldllr 24318 
Yazı işleri MüdUrlllğil 2431!1 

İdare ve Matbaa 24310 

c\BONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

3 aylığı 

~ ı~ .. .. 

L. K. 
4-
7 50 

14-

Hari~ için 
L K. 
8-

14 -
28 -

MJLLIYET SALI 12 NiSAN 193~ 
~~~::::;;~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!'!!!!!!~~"""!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~_!11!!111~- ~---~~~------ ---

ı11mu,w, çapuıaa aanlan metin ,.------------.... 
ve cirpü• kollariı. bin ırİ)'ec• l RAD vo J timizi, yiyeceliıaisl hHll'lıyor- 1. ; 
du.. -------------'" Yerli aıalma verecetimia para, 
itte onların, Türk çiftçiıinia, Türk 
iıçi.inin emeğinin bakkıdll'I. Evle 
rimizin qyalJDI, a:iyeceğini, yiye
ceğini alırken hepimize bu hakkı 
ve emeği habrlamak arbk büyük 

1 vicdan borcu ve memleket vazife 

l ıi oldu zannediyorum .. 
Memleketimizin yetiftirdiii 

mahaul harici aatıfa ihtiyacı oldu 
ğu kadar, dahili rağbet ve ıürü-
me muhtaçtır. Ancak bu suretle 
harici rekabetten, ve ziyandan 
kurtulmuf olabilir . 
Giyeceğim.iz güzel sağlam, ucuz 

bir yerli kumq, yerli ayal:kabı, 
yiyeceğimiz yerli gıda, toprağı
mızın nefis mahsulü olan üzüm, 
incir, ceviz, badem, fındık eibi 

1 

meyvalar, bugün yabancılardan 
ziyade Türk vatandatının alışına, 
parauna muhtaçtır. San'atkarla 
rmıızın, tüccarJarımız.ın elindeki 

i malları herhangi bir rekabete, 
· buhrana karıı bu satış fazlalığı 

Bugünkü Program 
ISTANBUL (1200 m.S kilovat) 

-18 Gramofon, 19,30 Hafız Bur• 
han Bey heyeti, 20.30 Opera, 21 
Hafız Burhan Bey heyeti, 22 Or
keıtra. 

BELGRAT (429,8 m.) - 20 
Çek derıi, 20,30 konferanı, 21 
konaer, 21,30 Zagrepten nakil, 
23,SO muhtelif muzik. 

BÜKREŞ, (394,2 m.) - 19,30 
muhtelif muzik, 20 konferans, 
20,40 muzik, 21 radyo orkestrası, 
21,30 konferans, 21,45 ıarkı, 22, 
05 radyo orkestrası, 

BUDAPEŞTE, (550,5 m.) -
19,30 Franaızca dera, 20 konfe
rans, 20,30 operadan nakil. 

> Yarınki Ç•rf'lmba aktamı BUYUK OPERET HAFTASI başlıyor. 

MELEK 
K A T E 

SİNEMASINDA 
D E N A G Y 

LUCIEN BAROUX ile beraber (CZARDASFORSTIN) ve 

(LA BAYADERE) filmlerinin müellifi KALMAN'nın en son opereti 

RONNY 
Fransızça sözlü, 

ve mükemmel musikili ve dekorlu filminde. 

1 
ELHAMRA 

MEVSiMiN HARiKASI .... 

HENRY GARAT ve 

SİNEMASI 
EN iYi FfLMI . ., 

M E G LEM ON N 1 E R 'nin temsili 

NE SEVİMLİ 
(İl est charmant) 

filmini takdim edecektir. 
Senenin en şik ve en eğlenceli operetidftı. 

ilaveten: PARAMOUNT HALiHAZIR JURNAL ile UF A'nın ilmi ve fenni alakabahş filmler. 

PARAMOUNT FİLMfDIR. 
-

lstnbul 4 üncü icra memurlu- ve bir kayıkhanesi vardır. Harem ce 1 
ğundan: Mehmet Arif beyin Yu- heti: iki ~yak.li merme~ merdivenle ıı-••••••••4•••••••••••••••••••••r nan tebeasından Miltiyadi lstamulis çıkılarak uzerı camekanli kapıdan ' " i' r - ~' b ·Fin- -, 

1 

kurtarabilir. Geçirdiğimiz Şeker 
bayramında, miaafirlerimize §e· 

kerle beraber badem, incir, üzüm 
1 ceviz gibi beynelınilel töhreti o-

l 
lan meyvalarmuzı ikram etmek 

_____________ ... bir an'ane batlangıcı olmuıtu .. 

BUGONKO HAVA Hiç fÜpheaiz ki, bu bayram o an' 

Gelen evrak geri verilmez -
l·lüddeti geçen nliahalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
tsler için müdiriyete müracaat 
.dilir. Gazetemiz Ulnla~m -.ı'ıı· 
' yetini kabul etmez. 

PARIS, (1725 m.) - 18,20 ln
gilizce derai. 21 tiyatro ve hava
dialeri, 21,15 bedii muaahabe, 21, 
30 İngilizce ders, 21,45 havadis, 
22 variyete, 22,55 radyo konseri. 

efendiden borç aldığı yirmi dört bin girildikte zemini mermer kapuçluk 
sekiz yüz liraya mukabil birinci de tekrar caınekanli kapı.dan girildikte 
recede teminat gösterilen Boğaziçin ahşap merdivenle çıkılarak merdi
de Kuruçeşme caddesinde atik86,91 ven başi üzerinde tavan ve duvar
cedit 101 No.lu harem ve selamlık ları karton piyer bir salon ve döte· 
dairelerini ve müttemilatı saireyi ha meli bir oda bir aralık üzerinde bir 
vi ma bahçe sahilhane kırk beş gün banyo mahali ve bir oda. ikinci kat: 
müddetle müzayedeye çıkardarak Birinci katın aynidir. İçki inhisar 
on bin lira bedelle talibi uhdesinde mufettişlerinden Mufit Bey mahiye 
olup bedeli müzayede haddi layıkın kırk lira ile mustecirdir. Bodrum ka ı 
da görülmediğinden ihalei katiyesi tmda mermer t~lıktan inilir mer
İcra kılınmak üzere bir ay müddetle me~ ko~d~r üzeri~de matpah halin- ı 
temdiden müzayedeye konmuştur. de ifrag bır oda bır hela mevcuttur. 

Y etilköy aıkeri raaat merkezin. 
den verilen maliimata ııöre bu
gün hava elneriyetle açık ve aa
kin olacaktır. 11-4-932 tarihind< 
hava tazyiki 768, milimetre, ha
raret en fazla 10, en az 3 derece 

jidi. 

Miili tasarruf 

Kurban bayara
mına girerken 

anenin tekrannı bize unutturmı· 
yacaktır. 

Memleketimizde yerli malına 
!::artı vatandaşlarr rağbete teşvik 
etmek, hemen hemen iki senelik 
bir mazi hareketinin mahsulüdür. 
Evvela belki muayyen, merasimli 
günlere inhisar eden, gelip geçici 
bir heyecan şeklinde baılıyan, 
kuvvetli saiklere muhtaç olan bu 
cereyan zaman ile kuvvetini gün· 
den güne artırmak, bugün artık 
fikirlerimizi fiillere kalbeden bir 
azmin ve itiyadın muhassalası ol 
mu§tur. 

PRAG (488,6 m . ) - 19,25 ha
vadis, 20 radyo jurnal, 20,05 kon 
ferans, 20,20 şarkı, 20,50 komedi 
21,10 musahabe, 21,55 radyo jur 
nal, 22 konaer, 22 havadis. 

VARŞOVA (1411 m.) -20,35 
müzik, 20,40 radyo jurnal, 21 
tefrika, 21, 15 Şopen konseri, 23, 
45 radyo jurnal, 24 dans muzika-
sı. 

Iatanbul dördüncü icra memurlu-

Hududu: Kimires Baş kadın e- Harem cihetinin zemin kati: Zemini ı 

fendi sabilbane ve bahçesi ve bir ta mermer taşlık bir koridor üzerinde r 
rafı lehi deryaya mutasil tarik ve bir üç oda iki helası olup taşlığa bahçe- ı 
tarafı Memiş zade Abdullah bey den zemini çimento etrafı came
merhumun veresesi sahilhane bahçe kanlı medhalden girilir. Harem kıs- ı 
si tarafı rabii Kuruçeşme ca~desile mı ile iJive kısım arasında zemini 
·-:ıahduttur. çimen~o koridor vardır. Zemini mer j 

Renkli 
i'V~AJiK 

operet fı lm · 

Sinemasında 

..t:t:ih.aclı 1"..illi 
TORK SİGORTA ŞİRK.ETİ 

Harİk ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi İdaresi : Galatada Üny on Hanında 

l l_Acentası bulunmayan şehi rlerde acenta aranmaktadır . 

__ Tel: Beyoğlu : 4887 
Bütün iradelerimizin eaeri iti· 

yattır. Bu itiyat ferdi ve içtimai 
vicdandan doğan saiklerle vücude 
gelir. İktısadi kurtuluşumuzun bü 
yük seferberliği · içinde yaııyan 
Türk camiaıı için muzaffer ol
mak ıırrı, yerli mallarnnızm satı .. 
'ını çoğaltmak, paramızın büyük 
kıymetini muhafaza etmek, ka-
2 andıihmız parayı memleket mah 
sulüne vermek, yurdumuzu zen• 
ı;in ve §en yapmaktır. Her hangi 
bir his bizi bu vazifenin heyecanı 
n a bağlıyorsa ona aanlmak, her 
şeyde, yerli mat. kullanmak itiya
dını unutmamak mecburiyetinde
yiz. 

Memleketin her köşesinde ço· 
cuğun, gencin, ihtiyarın ruhunda, 
amelenin, talebenin, zenginin, fa .. 
kirin hayatında, memleket malı

nın temiz ve öz kokusunu duyan, 
onu benliğine sindiren bir vatan 
sevgisi, bir milliyet ıuuru var .. Es 
kiden yabancı mallara para veren 
ailelerin, ferdlerin, zümrelerin aa 
yıaı bugün çok azalmıf, yarm için 
bütün bütün kaybolmak derecesi 
ne yaklaşmııtır. Onun için önü
müzdeki istikbalin iktısadi zafe. 
rinden hepimiz, sağlam mefkUre 
nin,kuvvetli muhassalanın verdiği 
kanaatle emin olabiliriz. Bütün 
gelecek zamanlara ve yaşanacak 

ğundan: Temamına yinni yedi hin 
sekiz yüz kırk dört lira kıymet tak
dir edilen lstanbulda Esirpazarında 
Atıloalipa§a mahallesinin E sirpazarı 
caddesi ve Mehmetp&§a ve atik med 
reae sokaklarına nazır atik 2,25, 23, 
2, 2 mükerrer 2 mukerrer, 29 mu
kerrer, 29 mukerrer, 29 mukerrer 
27, 29, 3 cedit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16,3 
14,7 mezkU.r numaralarla murakkam 
yedi bap dükkan ve bir bap han ve 
bir bap furunun kadime tevsii inti
kaUı berber gediğinden munkalep 
yinni üç numaralı mahallinin ruhu 

Mesahasi: 5250 arşın terbiinde mer bır ev altı ve koridor üzerinde 
araziden 493 arşın selamlık ve 710 iki kiler zemini çimento maltız ocak 
artm harenı ve 57 arşın zemin kati lı ve mPrmer musluklu bir mutah 
kil.rgir kış bahçeli l" k 59 buçuk ar bir yemek odası bir merdiven altı 
tın harem kıımile ilave kısme giden olup evaltı taşlıktan ahşap merdi
iki katlı altı kargir üstü ahşap koı·i venlerle ikınci kata çıkıldıkte merdi
dor. 180 arşın ilave kısmı ?.4 buçuk ven başı üzerinde bir balkon ve du
arşın mutfak aksamından kargir fı. varları kısmen kumaş kaplı ve sabit 
nn ve saire 81 arşın mutfak 101 ar bir aynali şömineli bir yemek salo

şın üç kısım ser 78 arşın Kuruçeş- ı nu kv.e bahçe .. cih.etind. en. Üz.erin.de. ca 
ki ı.• TOTO moda evi , yeni modelleri 

me caddesi tarafından kapıcı dairesi me an zemını çıçe ı Kargır çını kış ni l l nisan salı &Ününden itibaren 

\ lstanbul ikinci iflas memurluğun= 
dan : Adres: Beyoğlunda Parnıak
kapuda 5 numeroda mükim Mavra
polo mahdumlan Şirketi : 

Balada ismi ve adresi yazılı olan 
zatın iflası açılıp tasfiyenin adi şe
kilde yapılmasına karar verilmiı ol
duğundan: 1 - Müfrisden alacağı 

olan veya mallarında istihkak iddia

sında bulunanların alacak ve jddia

larını işbu ilandan bir ay içinde ey

yamı müstesna olmak üzere her gün 

saat onüçden onsekize kadar Sul

tanahınette vaki Adliye binllında ic 

rayi vazife eden ikinci iflis dairesi

ne gelerek alacaklarını kayt ettir

meleri, ve senet ve defter gibi delil 

leri her ne ise bunların aııl veya mu 

sadak suretlerini vermeleri. 2 -

Müflise borçlu olanların yukarıda 

gösterilen müddet içinde borçlan 

mikdarını yazdırmaları hilafına hare 

ve 28 arşin harem ve ıelamlık ara- bahçeli aynalı lak vardır. Yemek sa teşhir edeceğini muhterem müşteri
sında asma koridor. Mütebakisi balı- !onundan diğer bir salona geçilir !erine arzeyler. 

d. E af .,, · seı· beş oda bir heli.si vardır. O•üncü · · ·--·~--çe ır. vs ve mustemı ... tı: am- ' lstanbul ikinci ticaret mabkeme-
1.k "h · B" · k B h d "k" kat:Karton pieyr bir salon bir oda ve ı cı etı; ırmci at: a çe en ı ı sinden: M. J. Belarlanj efendinin 

f 1 · bir büyük salon iki oda bir hamam tara tan kapısı o an camekiin]ı zemı- madam Siruart Çarkçiyan aleyhine 
bir heli odanın birisinin duvarı ve ni mermer medhalden yine zemini iıtihaal eylediği haczın fekkine da-

ta 1 • · "[j • Kar · "k" tavanları kadife kaplı ve dig" er oda· 
ve yirmi bet ve yirmi yedi ve yir
mi dckuz ve üç defa mukerrer yirmi 
dokuz numaralı mahallerinin kezalik 

ş ıga gın r tavanı tonoıen ı ı yir ittihaz olunan kararı natık mah-
d d. • b" '-• -li ka ·ı nın önünde bir balkon vardır. Çatı o a, ıger ır cameKan pı ı e ze - kemeden sadır olan 21-2-932 tarihli 

kati: Bir koridor üzerinde bir hela 
mini çimento koridordan zemini çİ· ve 30 adetli ilimı gıyabi sureti mu-

Önümüzdeki bayram .. Bu hi&
'>İmize ve fikrimize hitap eden, 
hepimizdeki milli sevginin, milli 
ilctısat ve taaarruf dütüncesinin, 
yerli malı kullanmak için duydu· 
ğumuz büyük azmin ve iateğin is 
oat günüdür. Bu dört gün yapaca
ğımız hazırlık için, yuvalarımızın 
küçük ve feR yavrularını, bahann 
renk renk çiçekleri gibi yerli ku· 
maşlarımızla süılemeği, önümüze 
hazırlaıunı§ gelen en küçük bir 
emek, mabaulünün; bir mendilin 
çorabın, üzümün, bademin, inci· 
.-in, fabrikalarda bütün gününü 
günetaiz ve havasız geçiren, an· 
cak her günkü nasibini kazanma
ğa çalışan. yorulan Türk itÇisinin 
hayatına ve hakkına bedel oldu
ğunu §Üpbeeiz unutnuyacağız? .. 
Onların yorulan kololarııu dinlen 
direcek, mahzun ve ümitle dolu 
gözlerini aaadete açacak, yuvala
rını aefaletten, yavrularını açlık
tan ve cehaletten kurtaracak bi
zim memleket malına vereceği
miz paralardır!. 

mek&n.lara mukadder olan bu fe.. rubu ve iki ve üç defa mukerrer i
yizli İstikbali hazırhyacak hi.I ki ve üç numaralarla murakkam 
için; ruhlarımızdaki seciye ve e- mahaJlerinin nısıf hissesinin dokuz 
nerji kafifdir. Bugün bütün dün- hisse itibarile üç hissesi açık artır. 
yanın iktısadi buhranını hisaeden maya vazedilmiş olup 14 nisan 932 
ticaret •abf aahuında yüzleri en 

1 • · ı· b" · üç kiler iki oda vardır. ilave kısmin mento taş ığa gı., ır, msi yüklü do ıaddakası ikametgahı hazın meçhul 
1 1 "k d b" al k · albnda zemini çimento ü,. bodrum 

çok gülen tacirler, ıan'atkirlar tarihinde şartnarneıi divanhaneye 
yerli malı aatanlardır. Eskiden talik edilerek 5 Mayıs 932 tarihine 
kapısını çok az vatandat eli açan musadif perşembe günü saat 14 ten 
mağazalarımızda görülen keaif 16 ya kadar htanbul dördüncü icra 
bir kalabalık bize, belki k1Sa bir dairesinde açık artırma suretile 18• 
seyahat için memleketi dolaıma· 
ya gelen milli mahsulata müıte- tılacaktır. Artırma ikincidir birinci 

ap ı ı i o a ır ar ı üzerınde iki ' bulunan M. J. Belarlanj efendiye teb 
mermer merdi ven ti koridor üzerinde kiler bir hela keza ,bir arahk üzerin· !iğ olunamadığından hukuk usulu 
bir aralık olup mermer bir koridor 

de me?'mer mu"lulf:'u bir kiler var~ muhakemeleri kanununun 142 c.i 
d 1 Üzerinde menner soğukluğu havi 
ır . kinci kat! T841rkt%n zemini ah- maddeıinin bah§eylediği salahiyete 

zarları mermer bir kurnalı hamam 
şap gezinti mahalinden tek met"di- binayen ilanen tebliğat icrasına ka-

bir heli bir oda ve zemini mermer 
venle çıkılarak gezinti mahalinden rar veriJmiı ve mezkUr ili.mrn ıureti 

koridor üzerinde zemini mermer i-
iki taraflı parke döşeli balkonu havi muaaddakuı maddeyi mezkôrenin 

kisabit kazan ve iki bakır tekneli ça 
,.-e zemini parke döıtefi bir oda, yine birinci fıkrası mucibince mahkeme 

maşırlık bir kömül'lük üzeri came-
zemini parke, tavan ve duvarları divanhanesine talik kıhnmlJ oldu-

ki.nlı zemini çinko bir aralık ilave 
karton piyer balkonu havi salon, ke ğundan kanunu mezkürun 144 ci ketin ceza kanunu mücibince taki-

bat ve mesuliyeti mucip olacağını 
bilmeleri, 3 - Müfliain mallarına na 

kit ve tahvilitı ve buna mümasil 

kıymetli evrakının her ne suretle o-

ri olan bir ecnebi kafilesini hatır
latırdı. Bugün gürültülü ve canlı 
bir hayat kaynağı olan bu yerler 
de hepimizin gözü yiyeceğini, gi .. 
yeceğini almaya kotan vatandaş 
kitleai görüyor .. Demek ki bir yan 
dan ferdin, bir yandan cemiyetin 
kuvvetleri hayatmuzı bu feyizli 
cereyana sokmu, milli varlığımı ... 
zın istihsal kuvvetini yükseltmİf· 
tir. Bugünü yarından ayıran hattı 
fasılı, bu gaye ve azm mihrakı et 
rafında toplayarak yürürsek, kar 

artırmada itbu mavzuubahs hisse ıe za salondan zeminj parke duvar ve ) kısmm birinci katı: Bir sofa bir oda maddeei mucibince mahkümunaley

kiz yüz liraya talip çıkmış olup bu tavanları karton piyer diğer bir oda- bir hela ve bir koridor bir aralık Ü- hin ilenın n91ri tarihinin ferda11n
kerre en çok artıranın üstünde hı- ya burada yine zemini parke ve ta· zerinde iki oda bir heli. bir balkon dan müteber olmak üzere iki ay 
rakılacaktır. Artırmaya iştirak için vani karton piyer odaya girilir. Bah olup bila konturat mürebbiye Ma- müddet zarfında kanuni hakkını i•
yüzde yedi teminat akçesi alınır, çe tarafında zemini çinko büyük bir dam Payno ikamet etınektedir. Bir timal eylemesi ve aksi taktirde 
müterakim vergi, belediye, vakıf i- balkon vardır. Bir aralık Üzerinde sofa üzerinde iki oda iki hela bir muameleyi kanuniyenin ifa kdınaca- !ursa olsun ellerinde bulunduranlar 
caresi mütteriye aittir, icra ve iflas menner mul\luk ve tekneli ve bir kiler hamamın Üzerinde camekan üç ğı alelusul evrak1 havadislede ili..n İıter şahıs, ister banka ve sair mües 
kanununun 119 uncu maddesine tev hela ve harem kısmı ile selamlik a- dolap bir balkon vardır. Selamlık olunur. sese olsun bunların üzerindeki hak-
fikan hakları tapu sicillerile sabit 
olmiyan İpotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahip-

rasmdaki renkli camekanlı köprü 
tarzındaki koridordan medhali ve 
bir soğukluğu havi. zemini çinko 
mermer muıluk tekneli bir hamam 
vardır. Üçüncü kat< Bu kısma kol
luk merdivenle çıkılır bir koridcr Ü 
zerinde bir sofa odaıı iki heli birisin 
de zemini çinko dö~eli balkonu havi 
iki oda ve katta çatı aıaımda yük 
ve sofa ve bir sandık odaıı vardır. 

Binada karton piyer olmayan tavan
lar ve doğramalar kapılar temamen 
yağlı boyalı uat kat dötemeli yağlı 
boya ve tavanlar i;tampa nakıılidir. 
Zemin kati bodrum zemini çimento 
matpah mermer yalaklı bir musluk 

mutbahı bir hela bir kiler bir fırın ••• ,_. ......................... -.................... ları mahfuz kalmak şartiyle omalları 

Biz daha bir kaç giin evveline 
kadar, içinde ııcak ve meı'ut bir 
hava eaen sobalı odalarda oturuı· 
ken, Anadolunun sojiuk ve karlı 
yaylalarında tarlası batında titre· 
yerek çalışan Türk çiftçisi; buğ
dayının toprağmı, sürüıünün otla 
ğını ağacının meyvaıını hazırla

mak için karla, soğukla cenk ede 
rek çalı§ıyordu.. Ellerini dondu

fılayacağımız zengin ve meıut ia- !erinin bu haklarını ve huıusile faiz 
tik_?ale daha çabuk kavuşmuş ola 1 ve mesarife dair olan iddialarını j. 

cagız... . lin tarihinden itibaren yirmi gün i .. 
Medıha MUZAFFER çinde evrakı muspitelerile bildirme-

Dr. Celal T evfi~ 
Zührevi ve idrar yolu haıtaJıldarı 
mütehasıııı: Sirkeci Muradiye 

caddr.i No. 35. 
Her gün saat 14-19. 

ı·an aoğuktan kaçırarak eldivenler I •••••••••••••• .. 
içinde ıaklamryor,atet kartısrnda 

l ıeri lazımdır akıi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmiyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalır

lar alakadarların i!bu maddei kanu
niye ahkamına göre hareket etıne
leri ve daha fazla malümat almak is 
teyenlerin 931-700 dosya numarasile 
memuriyetimize murıacaatları ilin o 
lunur. 

bir odunluğu havi zemini çimento 
kargirdir. ittisalinde üç kısım

dan mürekkep zemini çimento 
aynah )ak ve havuzu havi ser ve tu 
lumbalı bir kuyusu vardır. Kuru Çflf 
me methali ittisalinde bir katlı bina, 
iki aralık iki oda iki bela bir bodu
rum vardır. Bahçede Üzerinde köp
rü ve üç helezuni havuz ve aynalı 
lak ve müteaddit çam, manulya, çam 
fıstığı, kalinıya, şeftali ağaçlan ve 
gül fidanları ve hava gazı fenerleri
~· havi olup etrafı divarla muhattır. 
ilave kısımda koridorun üzeri gal~ 
vaniz saçtır. Binalar haricen yağlı 

boyalı ve pencereler Pancurlodur. 
Terkoı ve elektrik te'siaatını havi
dir. Ayn senetle Taksim ve Dai
yolu vardır. Kargir olmadığı zikre
dilmiyenler ahtaptır. Mezkur gayri 
menkUlitın kıymeti muhanunineıi 

yüz yimıi beş bin sekiz yüz yetmit 
dört lira olup talip olanların kıyme
ti muhamminesinin yüzde onu niı

betinde pey akçelerini alarak 
927-7198 dosya numarasile saat on 
dörtten on yediye kadar 19 maylO 
932 tarihinde lstanbul 4 üncü icra 
memurluğuna müracaat eylemeleri i 
]in olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 67 Çıldıracağım!. omuzlarımın üzerinde tın tın insaniyet.. İnsanlık hepsi Atı)mak, boğuşmak için değil, 
Zaten deli miyim, neyim?. ötüyor!!. yalan!. yürümek, masadan maeaya git 
Nöbetler geçiriyo,...,,... 1 İnime sığmıyorum!. - Parrrrra ve .. menfaat!. mek için bile kendimde kuv-
Esrarcıya gittim. Mezarlığa sığmıyorum!. Hakim bu. Rabıta bu. Ha- vet yoktu. Gözlerimi masalar-
- Hafız!!. Dünya dar gçliyor!. tır bu. Sevgi bu. S~ygı bu. da dolattırdım. Karanlıkta, 
Dedim. - Bir dirhem esrar .. İki dir - Para ve menfaat!. lotlukta kimseyi seçemedim. 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem JZZET Sensin!. hem enar!. Getirmiyenlere herkes baı Yürüdüm. Bir masada Ayaz 

Ocaiına düttüm!. Biı· tite ispirto!. çeviriyor. Rızayı gördüm: 
Demek kolay. Fakat, her iki dit, üç dit!. Bana bu li.zıın ! ! Gece sürüne sürpelene ispir - Bana da ısmarla ••• 

Para yok parrrrra!. gün bir karın doluau ekmeği, Dedim. Yalvardım, yakar Başımı onlar · yerine getire- tonun meyhanesine kadar git· · Dedim. Cigarasını çekti, 
Dilencilikten para çıkını- bir kilo İ•pirtoyu, ~ dit esra· d.uı, çırpındım. En ıon bir ci- cek.. tim. yüzüme baktı baktı, omuzunu 

yor.. rı bulmak aor!. garaya bile razı oldum. Sızılarımı onlar kesecek!. - Bir tek.. ıilkti ve: 
Artık bu apartımanlar pa- - Bunu bana verin. Hak- - Bir koto9!. Nefeıılerimi onlar düzelte- . Dedim. lspiro, yüzüme bile - Papel \utmuyoruz .. 

ra vermiyor, koğuyorlar: kım!. Dedim. Onu da vermedi. cek!. bakmadı. Sordu: Dedi. 
_ Seni konturat mı ettik?. Diyemem. Fakat, ben de - Haydi.. Ne yapaam, nereye ırit· - Para pe9in mi?. - Y•pma. 

1 bunlaraız olamam. Onun •"tn Çeki •em·"·. B 1• d~ Et Biraz da başka yer eri dolat!.. ~ .. • oynumu .,.ır .... : me •• 
Diyorlar. Kapıdan kapıya, yapılacak tek §ey: Bas buradan!. • - Ödetiriz.. Bir kadeh! ... 

kattan kata yerde sürünen bir - Koğulmak ve.. uıl· Diye beni kovaladı!. Erfeai ,ün Dedim. Çalımla: Dedim. Aldırmadı. Üzeri· 
hayvan gibi dolaşıyorum. Ve mak!. Ne yapacağım?. - Odeıtiklerine say!. ne yürüdüm: 
her kapı önünde bağırıyo. Ben de sadece bunu yapı- Kimden alacağım?. Parra .. Parrrrra.... Dedi, başını bile çevırme- - Parrrrrrrra ..... 
rum: yorum. Koğuluyorum, asılıyo. Ne olacağım?.. İnsanlık bunnn üzerinde du den, Diye haykırdım. 

P rum; asılıyorum, koğuluyo- ruyor!. - Tezgahta kalabalık yap- - Haydi ulan başımı der-- arrrrrrra..... • 
Ve .. onlar- da bağırıyorlar: rum! G Dünya bu iki boynuzun üze ma.. de mi sokacan .. 
_ Haydi defol!.. Fakat, bunun da sonu gel- ece.. rinde: Diye kadehleri öteki MÜ§· Dedi, bir tekme savurdu. 
Nereye?. - di!. Hastayım! - Parrrrrrrra ve.. menfa- terilerinin önüne sürdü. Mey- - Götür .. 
Kime?. • • Her tarafımı sızılar kapla- at!. hane başıma yıkıldı. Damar· Beni de götür!. 

dı!. Öküz efıaneıi yalan!, larıma giren mel'un his: Adam soyayım. 
H · · ? /lıinci hafta angısıne.. Saatlerdir bafım aaırıyorl.. H t 1 t B t 1 h .,,. Ad ' .. a ır ya an.. - oynuna a ı fU erırın am vurayım ..• 

Bir it.alta sonra 

ayni müddet içinde daireye vermele 

ri, vermezlerse cezai takibat ve me

suliyete oğrayacaklarmı ve mazeret 

bulunmadıkça Ruçhan haklarından 

mahrum kalacakların bilinmesi, 4---

21 Nisan 932 perşembe günü saat 

14 de yukarıda yazılı iflaı daireıinde 

alacakldarın ilk toplanmada hazır 

bulunmalarl ve müflisin mÜfterek 
borçlulariyle kefillerinin ve borcu te 

keffiil eden sai.r kimselerin içtimada 
hazır bulunmağı haklı olduğu ilan 

olunur. 

sen kim, adam soymak, adan: 
vurmak kim?. 

Dedi, seslendi: 
- lspiro at JU serseriyi dı. 

tarıya. Bo!una kafa patlatı
yor. 

Ve .. İıpiroya kalmadan Aya 
zın tayfası: 

-. - Haydi uç buradan .. 
Diye koltuklarıma girdi. 

ler. Cigara kağıdı gibi, saman 
çöpü gibi hafif ve dayanıksız· 
dım. itip kakmakla değil, üfüı 
mekle dışarıya çıktım!. 

~ '!· J(. 

Sokağa ölüm çıktı!. 
- Sinema kapısı. 
Tiyatro kapısı .. 
Bar kapısı!.. 
Diye düşi'.ndüm ve .. ili.ve 

ettim: 
- Her halde iki mü,teri çı 

kar •. 
Kafamın içersi bir sinem& 

kurdelasmdan farksızdı· 
- Para İsterim .. 
Çanta kaparım! .. 
Boğazlarına atılırım .. 

Bunlara cevap veren yok!. Dü,...l<:n beri esrar bulama. Üzerimde bir terslik var. Gönül yalan!. (yerlerde sürü!. Dedim. Güldü: 
---~------''------=----ı.....-::...:......:::...:;.;;;,;.:...;;;;;.;;;;..;;.;;;,;;:::::.::....:..._,.,;:;;.:.:;:.:::.;;::...;.;;:_.:.;;;:.;;:::.....:.:::;,....,_j _ _;;::::;;:_.~.:::..::~ . ._-----~~::.;:;.:.:~ .. ~::.;-2,:-;_ . ..__~~~~·b.......:L.....::..:::i·i:·:..ı .. ~·::.:::.~ ..... -..... ı...t....,.,, . ...,:·ı..'.~------..l.J-rı.. .... mı ........ ı 



Kastaınonide Eli Giizel C•mii 

tini dolduran nefis eserler, 
ltıensucat heykeller, maden 

' ' k ' ltıasnuatı Türklerin san at ar 
bir millet olduklarına artık bü
tün dünyayı inandırmış bulu
nuyor. San'at ve medeniyet 
arayıcıları, Asya toprağmm 
altında maden daman gibi her 
gün yeni bir perdeyi açarak 
tarihi aydınlatıyorlar. 

Atili definesinde bulunan 
"azoJarın üzerine nakşedilen 
işaretlerin eski bir Türk yazısı 

1 
olduğunu keşfeden Avrupanın 
bugün parmağı ağzındadır. 

Hatta Yunan san'at ve fel
sefesinin Garbi Anadoludan 
esen rüzgarlann delaletile Av
rupaya geçmit ve yerletmit ol
duğu kanaatinde bile müverrih 
lerin İttifakı var. 

Wienne darülfünunu san'at 
tarihi enstitüsünün bu itlerde 
bizim darülfünunumuzdan 
f. 1 rf . -· d .. ~z a mesai sa ettıgın e şup-

he Yoktur. 
Profesör Strazygowski':ııin 

tihan şümul mızariyeleri, Türk 
san'atinin eskiliği ve TürkJer
?e ibda kabiliyetinin harikul
adeliği hakkımla bütün dünya- 1 

Ya ilan edilmi< bir afis halinde 
dir. Y -

li . Karahoço - Turfan hava-
sınde toprak altında asırlar

t a uyuklamış olan zengin ve 
llıuazzam bir san'at ve medeni 
re~ enkazı, fresklerile, heykel
erııe, binalarile, kitaplarile bu
~Ün nesli beşere harikalar öğ. 
tetınektedir. Güderi üzerine 
Y~zılnuş kitaplar, onlara .itlen
llı~ş muhayyerülukul resımler, 
llıınyatürler sahife baılan-
111n tezyinat• renklerde ahenk 
" ' e asalet Avrupalıyı !•tırtı-ror. Beteriyet, benli~ Kır!tız
arın hücumile tahnp edılen 
lıi:arahnra fMrinin dünkü mede 
~ · .,. . ed. 
' 1Yetinden tam bir fıkır m-
tııiş te değildir. 

.Bu büyük ve muazzam me
l!eııiyet Şark medeniyeti, Eğe 
~~nizinden Japon diyarına ve 

•rıt denizinden Şimal buz de-

ı 
F 

! 
1 

MlLLlYET SALI 12 NiSAN 

Aziz Vatandaşlar: 
Bayramda kendi mahsulü

müzü kullanalım. Yerli mal 

iste o vakit he!'"keıin hürmeti 
önünde şaheserler müzeye girer, 
galeı-ileı-dc bu inızalı e':SM"leri ararız. 
Bir cok insan bu sayede zengin o -ye,.li servettir. Yerli maluu- ~ 

l lurlnr .. Mecmualcr o res~mın eıer 
/ôlımı=la birlikte üzüm, incir )erinden J:-. ir ikİ!İ ile sahi!clerİni süs 
ceuiz, badem, lındılr ta ik- j lemedilu:e satış yapamaz, heyhat! 
ram edelim. 

f Milli /lıttı&al ve tasarruf ı . Dahi öleli on : cncyi geçmi:;tlı· .. 
j Zava11ı • 'ahin!n tı:-cü:ne i hnlini yaza. 
, c . · nıi"eli k · 1 ·ı ·· · · 1 "' ra ~ec:ınen mu : <'UTJ er turenuştır. 

·•••••••••••••••, Kcl.,ı•u :ı!~n bit "J'"ü tufeyli bu ~a-

1932 

Piyasada alış veriş 
fazla!aşh 

Ku.rban bayramının yaklat
maaı tıcaret alemine yeni bir ha 
raret vermittir. lstanbulun tica 
ret merkezi Bahçekapıdan Ka
palıçar§ıya kadar olan saha gün 
ler daraldıkça daha fazla kala
balıklatıyor. Dükkanlar dolup 
boşalıyor. Seyyar satıcılar son 

gayretlerini sarfediyorlar. Bay
nmın geli§inden az veya çok 

( *] "Şar., iki tekerlekli harp 
ve oyun araba11 

[ ** ] "Pegaz,, eaatirde kanatlı 
at 

[** ] "M 
ufak oda 

an.sart,, çatı arar.ında 

Doktorlara konferans 
Türk Tıp cemiyetinin 12-4-932 

Salı günü celaeıinde münih s&ri 
haatalıklar mütehaaaıoı Dr. Pepeı 
tarafından sıtma tedaviıine dair 
konferans verileceğinden arxu 
buyuran etibbanrn aaat 18,30 da 
Beyoğlunda Saka çıkmazındaki 

cemiyet binaıını tetrifleri. 

Konser 
Cumhuriyet Hallı Fırkası Kadı

köy ka:ı:a idare heyetinden: 22 ni
san 932 tarihine müsadif cuma cü 
nü saat on bette kaza merkezinde 
~zıltoprak nahiyeai muaiki heye
tı tarafından Umuma mahsuı bir 
koııaer verilecektir. Arzu eden ""' 
vatın belediye civarındaki kaza 
mqkezini te4rifleri rica olunur. 

Darüşşaf aka günü 

hemen bütün satıcılar memnun 
dur. Bilhassa manifaturacıların 
memnuniyeti her keaten fazla· 
dır. Bu kısım ticarethaneler §U 

günlerin en karlı ticaretini yap. 
Cemiyeti tedri8iyeden: 

maktadırlar. Mevcut buhran bu Kurban bayramının birinci cü-
sahada da kendini hissettirmek nü Daruşşafaka menfaatine rozet 
le beraber gene tal f 1 l • tevzi olunacağından bu ..,fakat 

. ' . ep az a ıgı müeaaesesindeki lı.arde~leı·ine mu-
nazıırı dıkkatı celbet mektedir. I avenet arzusunda bulunan erkek 
Bu sene kurban satışları yok de ve_ kız Mual!i~ mekteplerile res
nilecek kadar azdır. Esk· b • ~ı ve hususı lıoeler t~lebe v!t~-

1 d b 1 ay lıbatının kutu almak uzere huvı-
ram ar a ugünler en hararetli yet varakalarını müstaıhiben Ni-
kurbanlık satıslarına sahne ol- sanın 14 ün~ü perıembe günü sa
duğu halde şi."ndi bundan eser a~ ondan .~ltıya ka~ar Nuru ~-~ 

. . . ruye camu mahfehnde çemıyetı 
yoktur. Bu ı tıbarla kurb&n fı- Tedriaiye merkezine müracaat 
yatları da dü!mü,tür. eylemeleri rica olunur. 



' • ----. ' Belediyenin 
Otobiia imtiyazı 

Poliste 

Denizde 
Bir ceset 

1 

- Belediye bu baklandan 
ne suretle 

istifade edebilecek Kime ait olduğu tahkik 
ediliyor 

Dün nat 9,30 da Unkapanı 
köprüıünün orta yerinde ve de
niz Ü.tünde kahve rengi fanila, 
Jiin kutak ve lacivert pantalon 
Ju bir cuet bulunmuıtur. Tahki 
kat yapılmakta.dır. 

Bir kadın intihar etti 

ANKARA, 11 - lstanbul bele 
ıtiJeaiae ~ otobüs imtiyazı. 
mn ne .....ıle k11Uamlacaiı etra• 
flnda mallİlllat almak ve latanbul 
.tobüaciilariıün -idur olmama· 
lan için taclbirl• ittiJ.aaını temen 
ai etmek •akaadile otobü.çüler 
namma ıelen bir murahloaa all
bdar makaaatla temaalarda bu
hınmDttar. lstaabal lıelediyeaine 
Yerilen imtiyaada yedek parça.la
nn ıümrilı: ,.....inden iatianuı 
gibi muafiyetler tanınm••ııtır. 

l Halbuki Ankara lıetcdiy .. ine 
verilen imtiyaada lıu ıibi muafi-
1etler ele balıfeclilmiftir. Meclis 
n fırkaea baaı muafiyetlerin il· 
aaaı ann edildiii ıu urada An
kara belediyeaine verilan imtiya
zın bu cepheden tadili muhakkak 
addediliyor. latanbul belediyeli 
'"1tdilik ancak otobüı imtiyazına 

Kaclıköyünde İkbaliye mır.
halleainde Mehmet Ef. aokağın 
da 4 numaralı evde oturan Sey· 
riaefain kaptanlarından Y akup 
Beyin zevceai Makbule H. akıl 
basU.lığmdan dolayı kendiaini 
.. mak suretile intihar etmittir. 

Bir çocuk otomobil 
altında kaldı , iİştİnaden otobü•lerin aeyrÜsefer 

m"t'latıkmı tanzim edecek, der-
hal ifletmeye vaziyet etmiyecek- Galatada Karabaş mahalle. 
tir. ainde oturan Abdullah Efendi-

Piyaaacla itliyen otobiialer eski- nin mahd11mu on yatındaki En 
J~ce)e k;"dar :!'.""iden. ~tohü~ ; ver Fındıklıdan geçerken toföt
muaaadeaı vermıyecek, ılende bır ı S · Ef d" · · d · it d ki 
ano:.im şirketi tetkil ıuretile bü- aıt ~~ mın ı area~ a m. a 
yÜk hia&esi kendiıinde olmak Ü· otomobılın sac!eme .. ne ugra
,..,,.., otobüs imtiyazından iıtifade 1 mı9 ve ağır surette yaralanmıt 
eclecektir. tır. Şoför yakalanmı~tır .. Yaralı 

J?iiier t.araftan fırka malive hastahaneye kaldınlmıttır. 
1 tctkık komıayonu raporunda nak- • • 

liv11t ver,.Uinin teamili bahsında J:hr adam eı.ıld1 
1'i1haua demlr yol?anna müvazi 
bulunan ~o•elerde ltliyen veaaitin 
mütezavit bir rf"sme tabi tutulma 
1Jn1 tetkilce ıa:van bir mesele ola
rak kaydeylem~tir. 

Kurban derileri tay
yareye verilecek 

Tayyare cemiyeti lstanbul 
:şubesi idare heyeti <İün öğleden 
sonra bir İçtima yaparak kur
ban derilerinin Tayyare cemiye 
tine verilmesi için mahalle ihti
yar heyetlerine yapılacak tebli. 
gat etrafında görütülmü9tür. 
Mahalle muhtarları halka bek
çiler vuıtuile tamim yaparak 
kurban derilerinin Tayyare ce
miyetine verilmesini bildirecek 
!erdir. 

Haliç, llerispor kulü
bünde içtima 

Haliç, Jlm spor klübü riyaıe· 
rinden: Görülen lüzum üzerine 
ldübümüzün fevkalide heyeti u
mumiyesi 22 Niaan cuma ıüııü aa
at 15 te klübün Defterdar cadde
sindeki merkezinde yapılacaktır. 
Bütün azanın teşrifleri mercudur. 

Tiyatro ıan'atkirları 

Galatada Necati B. caddesin 
de Karaköyden gelmekt., olan 
Kuruçetme naklıyat 9irketine a 
it şofor 1brahim Efendinin ida
resindeki kamyon Sımon Aron 
isminde bırine çarparak ağır 
surette yaralanmasına sebebi
yel vermiştir. Yaralı Beyoğlu 
hnstahanesine kaldınlmıştır. Şo 
för yakalanmıştır. 

. . 
Ödemiş canı:erı 

Burdur'dan bildirildiğine ı:öre, 
Odeıniıte Mehmet ağayı parası
na taroaan karısı ve hizmetçisiJe 
birlikte boğanlardan Abdullah 
oğlu bahçivan Ali de derdest e
dilmiıtir. Bu isim müıteardir. A
aıl iuni benüz meçhul bulunan bu 
maznunun üzerinde 5 tane beıi 
bir yerde, 104 zinet altını, 560 li
ra çıkmJttır. Maznun, yakalandık 
tan aonra kendisini karakolun 3 
metre yükseklikteki pençeresin
den atarak kaçmı§, fakat polis 
Ahmet Ef. tarafından otomobille 
bir buçuk saat süren bir takipten 
aonra yakalanınıttır . 

Beşiktaıta yakalanan bu cina
yetin diğer maznunları Hüseyin 
ve Cafer de Ödemiş' e gönderile
ceklerdir. 

Davet 
cemiyetinde F. F. Riyasetinden: 

.. • , • Futbol antrenörü tarafından 
~ur~ Tıy.atro ~8;D atk~l~rı futbol nazariyatı hakkında kon 

~·yetı ~enı he!etı ı~areaı.dun ferans verileceğinden Milli Ta
reıı Tevfik Beyın nyaıetınde kım azalarının 13 Nisan 1932 
t~l~~tbr. Cemiyetin ~t~e-ı çar!amba günü saat onyedide 
'! muza~ere ~~kabul ~ılınıt- Federasyon Merke:ı<inde hazır 
tır. Cemıyet ötede beride ve j bulunmaları tebliğ olunur. 

f 
Memlekette 

Trab%onda fakir 
çocuklara yardım 
TRABZON, 10 - Trabzonda 

ilk mekteplerde okuyan fakir ço
cuklara yardım cemiyeti üç sene
den beri ya"n"Ularm öğle ye-kle 
rini vermekte kannlarmı doyur
maktadır. Bu doyurma her sene 
artmaktadır. Bu sene cemiyet 350 
çocugun kammı doyurmaktadır. 

Trabzon belediye 
bütçesi 

TRABZON, 10 - Belediye dai 
mi enciimoni 932 bütçesinin vari
dat kısmını tctkika d evam etmek 
tedir. Varidat kınııı hitam bulduk 
tan sonra ma•raf kı•mrnın tetkiki
ne batlana.caktır. 

Belediye bütçeai yeni mubaaebe 
talimatnamesine tevfikan ıec;mit 
üç senelik tahaili.t vaaatilerine gö 
re tanzim edilmekte bulu nd"i(un 
dan bu oeneki bütçe daha eaaıh 
erkamı ihtiva etmektedir. 

Yapılan hesaplara nazaran 932 
belediye bütçesi 147 bin lira olan 
931 şenesi bütçesinden 27 bin li
ra noksanile 120 bin lira olacağı 
tabroin edilmektedir. 

Diğer taraftan belediye memur 
ve müatahternleri maa,at ve ücu• 
ratının bütçenin yüzde otuzunu 
tecavüz edemiyeceii kanun iktiza 
aınd:ındır. 

Halbuki, belediye memur ve 
müstahtemleri senelik tahaiaatla
n ise 42 - 43 bin lira t utmakta
dır. Belediye bütçesi 120 bin lira 
ola rak teıbit edildiği taktirde ma
af ve ücürata ancak 36 bin lira 
verilmeıi lazun gelecektir. Şu hal 
de maaf ve ücurattan alh veya ye 
di bin lira tasarruf etmek mecbu
riyeti hasıl olacaktır. 

Emiralemde bir 
cinayet 

Birkaç gece evvel İzmir civa· 
rında Emiralemde Süleymanlı kö
yünde eaki bir buıumet yüzünden 
bir cinayet vuku bulmuıtur. 

35 yatlarında açık göz lbrahim 
namındaki tahıa; aaat 10 suların
da bakkal dükkanından gelirken 
Filinte deniJ.,n silahla kendi•ine 
dört el ateş edilmittir. KurJunlar 
dan biri kalbine isabetle derhal 
vefatma sebebiyet vermittir. 

Karakol kumandanı; maznun 
aıfatile Hü•eyin oğlu Süleymaru 
yakalamıftır. 

Mardinde ıüt, peynir 
ve yoğurt bolluğu 
Mardinden yazılıyor: - Şehri 

mizin ıu ihtiyacını sarnıçlar ve ıu 
kuyulan temin etmektedir. Bu se 
ne fazla yağmur yağmadığından 
sarnıçlar bomboıtur. Nisan ayın· 
da da kafi miktarda yağmur yağ· 
mazaa tehrimizde bir su buhranı 
ba,lıyacaktır. Şehrin haricindeki 
membalardan hayvan sırtında ge 
tiril en ve Seble ismi , .. eri fer ıı•.1 ' ,.. .. 

rın fiatı dahıı timdiden yük.aelmit 
lir. Şehrimizde •u buhranı ba,, .... 
maıına mukabil aüt, yoğurt ve 
peynir bolluğu vardır. Hele yo
ğurt ve peynir o kadar çok ki ..• 
Yoğurdun okkası 6, peynirin ok
kaoı 20 kuruıtur. Semiz tavuklar 
15-20 kuruta, 8 yumurta bet ku
~· ·;ııı ~"tılm1tktarlır4 

bot analarda cambazlann ya
a.mda komiklik gibi bir takım 
oyunlar yaparak halktan para 
toplamak ıuretile rahatsızlık ve 
renler ve ayni. zamanda sahne 
haysiyetini lekeleyenler hakkın 
da takibatta bulunulması için 
polis müdiriyetine müracaata 
karar vermittir. 

Bayram geliyor: 

- - -
Tenezzühe gelen 
şimendiferciler 

Çekoslovakya ıimendifer me 
murlarından 25 kitilik bir grup 
konvansiyonel trenine ilave edi 
len huıusi bir vagonla dün te
nezzüh için !ehrimiıı:e gelmitler 
:lir. 1 

Bugün 350 seyyah 
~elecek 

Alman bandıralı Kari Sve ı 
rapuru ile bugün §ehrimiıı:e 350 

1

. 
Alman ae.yyahı gelecektir. 

Nisb~tia-;-eriyesi 1 

kesilen zab!t er 1 

ANKARA, 11 - Nisbeti aıke
riyeoi ke•ilen zabıtana reddoluna
cak aidatın ciheti mülkiyede oldu 
ğu ıibi yüzde on üzerinden veril
mesi Maliye encümenince karaT 
altına alınmıttır. 

Alman konsorsiyomu ' 
ile temaslar 

ANKARA, 11 - Alman kon
aorıiyomu Oa.J'l'lJna gelen banka 
mümcuilleri bugün Maliye vekili 
tarafından kabul edileceklerdir. 

Şirket ve fıtbrikalarma olan 
taksitli borçlar meselesi J:"Örii,üle ; 
c:ekt • ı 

Çocuğunuzu Siz de 
Sevindiriniz! 

Kumbara bütün bir istikbaldir 

l Türkiye iş Bankası 1 1 , 

Birinci sahifeden geçen 
. . . . . ~ 

a la l 
l•tanbul birinci illi• manurluy z 1 r ğımtlan: Adreo: Beyoğlu latildit 

ca.ddcıi 287 No da Kürk Tiiccari 
Uya O Doykos. . .. . . . ' . ~ 

H• d b b d f d k d l T t l b Balada ismi ve adroai yazıb olan 

ID {B~~iri~~!hiled~ b~u~ağa ~m~r ~~~~ h~- ylp da ede :.7,';;; :::.=::a ~e~;;.:~! ~7. 
tihabı naul tefıir ebneli? intiha- reaının harekatı ıle alakadar ol· Ur UD an dugundan; 1 - Müfli•den alacajı 
bata qtirak edenlerin miktannın maaı pek muhtemeldir. hükümet ç olan veya mallanı;cla istihkak iddia-
yine yükıek olmau dikkate taYan Umumiyetle, ıerek tkartlunlar aıncla bulunanların a1acak ve iddia-
dır. 13 martta intihabata iıtirak ve g">-ek fırkalar tar .. fınJan ge-

rek radyo ve ıerek gazeteler va- 1aruu iıbu iliından bir ay içinde ey-
edenJ.,rin niıbeti % 86,2 iken dün aıtaıile mükerrn en vuku bulan (Başı Birinci sahifede) yamı reamiye müılesna olmü Üzr• 
% 83,2 idi. d 1 h b . . avet ere rağmen inli ıı. ata l§ti• Dün kendiaile görüten bir mu- her ırün aaat 9 dan 12 ye kadat 

Neticeai bir taraftfan Almanya k ed ı · ·•- ilk d ra en enn m•rları evre- harririmizi Vilayet Sıhhiye müdü Sultanabmette vaki ı.dliye binaoın· 
run hali hazırda h .. kiki bir siya- kiııd t tur ı· R ı en az o mut • riı A ı . ıza B. Veki.l_etin Vi ayet da icrayi vazife eden birinci ifli.ı 
ıet hiimmasına tutulmuı olduğu• Dün öğlaye cloğru büyük mer- vıaıtaaıle Yurda tdılıgalta bulun- ' d . . le ek 1 cakl k 
nu diğer taraftan gerek Tunç kezl.,rde münuruplerin % 25 ili. duğunu, herhangi bir hadiseden 81.n:oıne ~ r 8 4 arını ~Y'. 
cephenin gerek Hindenbourg ko- 30 u r eylerini aandıklara atmış bu haberdar olmamakla beraber böy , ettırınelerı ve aenet ve defter gıhi 
miteıinin ve gerek Nazia fırkası- lunuyorlardı. le bir vaziyet olursa mütecaıirle- deh1leri ber ne iıe bunlann asıl ve• 
nın vermiş olduğu emİTlerc bnlk Şüpheaiz, burjuvalarla meskun rinin yeni bir suç işlemit olmalan ya muaaddak su,..,tJerini vermeleri; 
kütlelerinin harfiyen riayet etmi• mahallelerden ziy .. de amele mer itibarile aynca tahkikata tabi tu· M • k ı 2 - üfliıe 'lıorçlu olanların yukR 
olduklannı bu intihabata münta- ez erinde claha z iyade müsten- tulınaları icabedeceğini aöylemiı-
hiplerin büyük bir alaka göster- kif bulunması, intihabın ne suret- tir. nda yazılı olan müddet içinde borç 
mit bulundukları ıüphesizdir. le neticeleneceğinde tereddüt Vali muavini Fazlı B. de bize lan mikdarini yazd......tan hili.hna 

Teırii intihabat, esnaaında da mevcut olmadığından dolayı bir §U beyanatta buluıımuttur: hardı:etin ceza kanunu mucibince 
vaziyetin böyle olacağı muhak- ta"!m mi üntabiplerin zahmet ihti· "- Kararı tebliğ ettik. Hadise takibat va meauliyete uira1acakla-
k yanne üzum görmemiş olmaları denecek vazı'yet olmamıttır. Yal· aktır. Şuraaı da fayanı dikkatır il · h nııı bilmeleri; 3 - Müflisin malla· 
k . ı e ıza edilmektedir. ruz, -yalannı alıp çıkmak üzere 

ı marqal Hindenbourg, tekrar -.. nnı nakit Ye tanviliıtı ve buna mü 
İntihap olunabi'-ek ı"çı"n ,·.mı· etra M B ·· · I I l • · c Yurda giren iki talebenin içeride •m • runıng a e usu ıstıı a · 1 d"ğ" h be 1 ı · · masil kıymetli evrakını her ne ıurel 
fında verilen reyler;n % 53,1 ini ilZ en ı ı a r a mmıt, po 11 11-
toplıvabileceğini kaydetmek la- etti derek o efendileri bulmut, ibta- le oluna olsun ellerinde bulundu 
zımdır. BERLIN, ıı. A. A. _ Usul ve ratta bulunmuıtur. Bunun üzerine ranlar iıter tah11 iıter banka ve 

Bu sahai muvaffakiyet, mÜ4arü taamül mucibince M. Briining, is- onlar da çıkıp gitmiflerdir. Me&e· aair müeaaeae olıun bunlann üzerin 
n;•cyhi., 700,000 fazla reyi alma- tifanameaini reiaicümbur marqal le bundan ibarettir. ".' ekaleti bu j deki hakları mahfuz kalmak '8rlile 
"' mretinde teeelli etmektedir ki Hindenbourg'a talı:dim etmiıtir. Ma karara aevkeden vazıyet te, bazı • .. . . . 
bu··vu··k bı"r •evdı"r. al k d" • efundilerin Yurtta cari intizamı iı o malları aynı muddet ıçmde daireye , reı , en ısınden vazifesi hı>lında 

Fakat. b~ı <7,., 51 ni!!betini te~ kalmaımı rica etmittir. temiyerek İstedikleri zaman girip 'i'erme)erj vermezlerse t"eVti takibat 
sil eden Alman müntabipleri müt- iıted;kJeri >:aml\n çıkmak arzu&un ve mesuliyete uğrayacaklan maze 
tehit b;r •iyaıi fila-i tPm•il .,tme- Hindenbourg"un beyannamesi da buluıımalan ve bu meyanda ret bulunmadıkça rüchan haklnrın · 
mektediTler ve va~ın diyetleri için Yurt müdürüne kartı bazı hürmet dan mahrum kalacaklarının bilinme-
yapılacnk intihap mücadelele~n- BERLIN, 11· A. A.- Reisicüm- &İzlikler yapıldığının tahkikat ne-

hur ma---1 Hindenbourw, Alman tıc" esı·nd 1 t t d " de bu defa Hind.,nbourg'u inti- "'""' 0 e an atı mış o ması ır. 
hAJ> etm"k için elele vermi~ olan milletine hitaben nqretmiJ olduğu Tereuüh eden mütemmim ma-
fırk,.lar boğaz boğaza gelecek- beyannamede diyor ki: liimata göre, Yurttan mütbbeden 
lerd;.-. "Y enünime aadık olduğum halde tardedilen taJ,.henin tam:unen ön 

si; 4 - 21 nisan 932 pertembc gü
nü saat 13 de mukayyet alacaklıla 

nn dairede bazı• huluomRlan; ve 
müflisin müştuek borç:utariyle ke
fillerinin ve borcu tekeffül eden sair 
kimselerin içtimada hRzır bulunma
ğa haklan olduğu ilan olunur. 

Hindenbourg komite•İne dahil vazifemi, kendimi fırkalano fevkin- ayak vaziyetinde bulunduktan, 
hulunan v .. bu ıefer mare~alin le- de tutmak ve niafet ile ve vatanı- diğerlerinin teşvikata kapıl dıkla
hine mücadele etmiş olan bh· ta· mızı tahliı etmek ve ona harici ai- n müfetti,lerce tesbit edilmiştir. 
lam zevat Rrüning hükiimetinin yaaet ..Juıoında hukuk müsavatı le- Yurttan gerek müebbeden ve ge
temıil ettiği ıiyaıi rejimin gayet ınin etmek ve dahilde ittihat ve iti- rek muvakkaten tardedilen efen
kuvvetli rakipleridirler. Ve bitta· ta etmesine yardım eylemek azmile dilerin fakültedeki alaka ve va- 1---------------
bi, hali hazırda Pru•ya'da iktidar ifa edeceğim.. ziyetlerinde bir deiifiklik mevzuu 
m evkiinde bulunan sol cenaha Cidallerinizi unutunuz; Mukadde- bahis değildir. 
mensup hükiimetin siyaıi formül- ratmuza bakim olabilecek derecede Diğer taraftan aldığımız malU 
!erine dütmandırlar. kuvvetli olmak için birletm~kteıı mata göre tardedilen talebe hak-

Hindenbourg'un ekıeriyeti gay- hı>lka çare yoktur." !arını aramak makıadile bazı ma-
ri mütecaniı bir ekseriyettir. Bu kamala müracaat edeceklerdir. 
aon derece ehemmiyetli bir keyfi Hitler'in beyannamesi 
yettir. Maamafih, bu koaliıyonun BERLIN, 11. A. A.- Hitler, Na-
faal mayaoınm ooıyaliıt fırkaaı zia frrkaaı azaaıııa hitaben bir be
olduğunu ve sosyalist fırkasının yaıınaıne neıretmiştir. 
Tunç cepheıi tenıik etmeğe mu- Mümaileyh, bilhassa bücum müf
vaffak olduğunu ve intihap müca rezeleri ile propaganda teıkilatları
deleoinden biliıtifade mezkıir na intihap mücadeleıi esna11nda gös 
cephe kıtaatını eline geçirdiğini termit olduklan iblaatan dolayı te
kaydetmek icap eder. tekkür etmetke ve bu ihlaaın Naziı 

Sosyalist amele kütlelerinin hi- fırkaaının maruz bulunduğu itisaf
tam bulan kat'i muharebeden ev- tara rağmen mezkUr fırkayı yeni bir 
vel reiılerinin bile ümitlerinin fev ınüzafferiyele isal etmiş olduğunu 
kinde bulunan bir inzibat ile yô- beyan eylemektedir. 
riılmuş olduktan şüpheden azade- Hitler, ıözlerini, taraftarlanna ya 
dir. kında vukubulacak yeni mücadelele-

Hitler'e ıreliııce; o da zannın hi- re hazırlanmak makoadile buıün
lifına olarak l 3 rtta kazan• den itibaren yeni bir vazife deruh
mıı olduğu reylerin miktarını mü le etınit bulunduklarını hatırfat-
him ıurette arttırmıttır. Ademi mak ıu....,tilc bitirmektedir. 
muvafakıyeti Claha pefinden mu
hakkak görülmekle beraber, mün 
tahipleri kendisinden yüz çevirme 
mitlerdir. 

Onun bugünkü kazancı, 13 
mart mağlubiyetinin kendiainin 
nüfuzunu tenkiı etmemi§ olduğu
nu göstermektedir. Y ann, mumai 
leyh pek haklı olarak Alman mün 
tel:iplerinden mühim bir kısmının 
kendi arkasında yürümekte oldu
iunu ve kendi fırkasının Almanya 
ı:ıın en kuvvetli fırkaaı olduğunq 
söyleyebilir. 

Hindenbourg'un intihap 
edileceği belliydi 

BERLlN, 11 A.A. - Alman za 
bıtaaı tarafından ittihaz edilmiş 
olan tiddetli tedbirler dolayıaile 
intihap gününün gerek payitahtta 
ve gerek eyaletlerde sükun İçinde 
geçmesine inti2ar olunmakta idi. 

llk rakamlar 

Fransızların mütaleaları 

PARIS, 11 .A. A.- Müfrit Al
man milliyetperverlerinin reylerinin 
mütemadiyen 11rtmakta olduğunu 
kaydeden Paris gazeteleri, "Hinden
bourg, muvaffak oldu, fakat ayni 
zamanda Hitler de muvaffak oldu". 
Diye yazmaktadır. 

1930 senesi eylülünde Reicbstag'a 
girmit olan 107 naıyonalist, 6 mil
yon rey toplamı§ idi. Gezen mart 
ayının 13 ünde Hitler, 11 milyon 
rey almıt idi. Dün, reami fırkanın a
zim mesaisine rafmen mümaileyh, 
13 milyondan fazla rey alnııthr. 

Le Jou"""'1 diyor ki: 
Bu netice, kin ve İntikam fırka- , 

aının yeni bir zaferidir. Eğer düoki 
intihap Reichstag'ın tecdidi için t< k 
rar edilecek olursa arli\mentoya 2 IS 
Hitlerci gelecetkir. 

Petit Journal yaziyor: 

G.rev mi 
Yapacaklardı? 

(Başı Birinci sahifede) 

tetvik edenler şunlardır: Çımacı
lardan Hüseyin oğlu Salih, Selim 
oğlu Ihsan, Yunua oğlu Hüseyin, 
Hurıit oğlu Ali, ateıçilerden Mu
harrem oğlu Mustafa, Ali oğlu 
Süleyman. 

Eminönü kaymakamı Raif Be
yin aldığı tedbir Üzerine bu altı 
kiti yakalanarak polis merkezine 
getirilmiş ve tahkikata batlanmıt 
tır. 

Seyrisefaiııden yaptığımız tah
kikata göre, amelenin dün aaat 
17 te maaıları verilmittir. 

idarenin qlebne müdürü Bür
haneddin ve kalemi mahsuı mÜ· 
dürü Refik Beyler de dün geç 
vakte kadar tahkikatla metııul 
olmutlardır. 

1 •••••• · ---

Münhal 
Cami hizmetleri 

[Başı birinci sahifede 1 
decek komiıyonlar tarafından tev 
cih edilecektir. lstanbul'da Bele
diye hudutları dahilinde münhal 
cihetler i&e Evkaf müdürü Niyazi 
Beyin riyasetinde Vilayet ve Ev· 
kaf umum müdürlüğünce tayin e

Üsküdar ikinci •ulh hukuk mah 
kemeainden: Fatına ve Nazire Ha-
nımlarla Ebrar efendi vekili Feri
dun Fikri Bey mahkemeye müra 
caatla 55446 ve 55447 ve 55448 ve 
55449 ve 55450 ve 83303 ve 12313 
Ye 44011 ve 44012 ve 5496 No. lu 
Anadolu Demir yolu şirketine ait 
on hiıse senedi müvtkkillt:rine ait 
olduğu ve bir harik e•nas:nda b'.Jlun 
duklan kaıa derunundıı kavruldulı 
larındRn bilbabis mezkUr senetlerin 
kavrulmuş hallerilc bulunduğu san· 
dukayı İrac ve ticaret kanunun 434 
Ü~ maddesine tevfikan mcıkiır 

aenedata ait tediyattan şirketin me
n'i ile keyfiyetin ıazetelerle ilanı

na karar itaamı talep eylemi~ ol
malda izahatı vakıa ve kamrini mev 
cudeye nazaran Mezlı:ür on adet hi• 
ae ıeııedi hakkında ticaret kanunun 
434 üncü madcleaine tevfikan tedi 
yatta bulunnuJrtan tirketi mezkure-
Din memnuiyetine ve iıbu memnui
yet karannın ı:azetelerle de il~nın• 
karar verilerek mezkiir tirkete de 
ba müzekkere tebliğ edilmi, olduğu 
ili.n olunur . 

Beyoğlu dördüncü sulh bukuk 
mahkemesinden: Akıl haatııLf:ından 
dolayi Şitli Franaız emrazı akliye 
hastahanesinde te<la,,i e,ıiJmetlrn bu 
lunan Nikoli kızı Matm.-.zel Mnrya 
nın haçrile Beyoğlunda Çihımgirdc 

Cedidi1c sokağında '>O No. lu hane 
de ~1tkin anası Madam EJiı.avetin 

vilayeti altına konulma.,na 6-4-932 
tarihinde karar verilıniıtir. K~ı.fi . 

yet ilin olunu!'. 

BERLIN, 11 A.A. - Taınif e
dilmit olan 8,452,900 rey puılası
na ait bir iıtatistik, Hindenburg'
un 4.540,900 ve Hitler'in kazan
mış olduğunu göstermektedir. 

Bitlerin yeni bir muvaffakiyeti va 
2İyeti nikbinlik ile derpiş etmeğe mü 
aait defildir. Almanya cümhuriyeti 
Alman ınilitari:unine kartı miica:le
le etmek icin bütün kuvvetlerine 
muhtaçtır. 

dilecek birer müdürden mürek- 1--------------

BERLIN, 11 A.A. - Saat 21,15 
te tasnif edilmit olan 14,787,700 

1 reyden Hindenburı 7, 788,900, 
Hitler 5.386,000, Thaelmann ise 
1,601,000 dir. 

BERLIN, 11 A.A. -Saat 21,35 
de taonif edilen 24,541,300 rey
den Hindenbourg 13,091,100, Hit 
ler 8.919,400, Thaelmann'da 2, 
499,000 rey kazanmıştır. 

BERLIN, l 1 A.A. - Dün saat 
22,25 te netredilen ve 35,908,003 
reye miiteallik bulunaro iıtatiatik
lere nazaran Hindenbourg 18,964 
119, Hitler 13,177,080, Thael
mann da 3,672,226 rey kazanını§ 
!ardır. 

Hindenbourı, intihap edilmi~
tir. 

Naayonaliıt - Sosyalistlerle ko
müniıtler araaında vukua gelen 
müsndemelerle failleri sür'atle 
tevkif edilen ba21 propaganda nü 
mayiş:leri müatesna olmak Üzere 
Berlin §ehri, diğer pazar günleri
nin manzaraoından batka bir man 
zara arzetmemekte idi. 

Eyaletlerde de intihap ıünü, 
aiikun içinde geçmiftir. Ancak Ki
el'de bir takım camlar kırılmıt ve 
Hanevra'da Naziatlerle polis ara
sında müaademeler olmuıtur. 

Hambourg'ta müfrit milliyet
perverlerin merkezinde yaralı bir 
delikanlı bulunmuttur. Bu deli
kanlı timdiye kadar vazih hiçbir 
ifade verememittir. 

Bu mesele, esrarengiz kalmıı· 
tır. Polis, bu kantık mesele hak
kında t hkikat yapmaktadır. Bll 
hitdi11e-r.İn fırkft icinde faaJivette 

Echo de Pariı diyor ki: 
Alman siyaseti daha cüretlıir ve 

daha faal olacaktır. Vasati bir fe
rasete sahip olan hiçbir kimse Al
manyamn sükunet bulacağmı tah
min .,demez. 

Matin diyor ki: 
Yeni meclis, bize pek yakında ha

kiki Almanyayı, milli, mefkuresinin 
bütün kudretile tecelli edecek olan 
ve ıiyasi, askeri ve iktisadi aahacla 
63 milyonluk büyük bir milletin ih
tiyacatına tekabül edebilecek nis
bette arazi İfgal etmek lıaklom ye
niden iktisap etrneğe azmetmiı bu
lunan Almanyayı gösterecektir. 

Populaire diyor ki: 
Soıyal-Demokratlar, ıayelerini el 

de etmiılerdir. Çüıık~ Hitler, reisi
cümhur olamamıştır. 

Proletaria, Naziılere iktidar mev• 
kiinin yolunu kapamıttır 

lngilizlerin mütaleaları 

LONDRA, 11. A. A. - Hindeıı
bourg'un intihap edilecefi eaaıen 
tahmin olunmakla beraber müfllrü
nileyhin intihap edilmesi yine mat
buatta memnuniyet husule getirmek 
ten hali kalmamıttır. Matbuat, Hit
ler'in mağlubiyetini kat'i telakki et 
mekte iae de Prusya diyeti için ya
pdacak intihabatı& endite izharm· 
dan hali kalmamaktadır. 

Times ıazetesi diyor ki: 
Hindenbourı, memleketin lıa§m

da kalıyor. Müterünileyh, bunu 
haiz olduğu azim nufuzıı, Alman 
milletinin aldı selimine ve reioicüm
huru ile batvek:ilinin aehabet et
mtkte oldukları itidal. sebat ve iıtik 

kep komiıyonca tevcih olunacak· 
tır. Bu komiıyonda, lstanbul ci
hetinde münhal vazifelerin tevci
hi esnaaında lstanbul Müftisi, Üs
küdar cihetinde münhal vazifele
rin tevcihinde Üsküdar müftisi ve 
Beyoğlu cihetinde münhal vazife 
!erin tevcihinde de Beyoğlu müf
tisi hazır bulunacaklardır. Yalnı,., 
nizamnamede Belediye hudutlan 
dahilinde olan Beykoz, Bakırköy, 
Kadıköy kazaları dahilindeki 
münhalat için sarahat olmadıiın
dan bu cihet tereddüdü mucip ol
maktadır. Nizamnamede yalnız 
latanbul'la Üsküdar ve Beyoğlu 
kazalarından bahsedilmektedir . 
Diğer belediye hudutları dahilin
deki münhali.ta tevcihatta hangi 
müfti bulunacaktır; bu nokta meç 
huldür. Bu tereddüdü mucip va
ziyet, yeni mülki teıkilatla Diya
net lıleri tetkilatmm yekdiğerine 
uymamaamdan ileri gelmektedir. 
Keyfiyetin merkezden aorulmaaı 
mukarrerdir. 

rarın siyui menafie daha ziyade ha 
dim olacaiı suretinde millette mev
cut olan kanaate medyundur. 

Daily Teleıraph diyor ki: 
Sarfetmiı olduklan azim meaai

dan aonra, daha iyi bir netice el· 
de edeceklerini zanneden Nazist
ler için Hitln'"in inhizıum ihtimal 
ıifa kabul etmez bir haldir. Hin
donburı'un muvaffakiyeti, Al
manya itlerinin aalim ve emin bir 
surette idare edilecejinin zama
nıdır. 

Financial Timea, di1or ki: 
Avrupa, daha serbest bir suret

te teneffüı edecektir. Avrupa'da 
itimadın artmıı olduğunu ıörmek 
ömidi kuvvet bulmuotur. 

lıtanbuJ yedinci İcra mcmurlu "'tın 
dan: Yedikulede lmrahur'dR tram
vay caddesinde 144 numcrolu lmne
de mükim iken halen ikametgahları 
meçhul bulunan Hristo oglu Y orgi 
ve Platon ef~ndilere: Malam Ka
tinaıım muriainiz Hristo efe.,didc O· 

lan alacağının temini zın.runda 21 -4-
932 perşembe günü •ant 10 c!an 12 
ye kadar ikametgİllııruzda hacız ya
pılacajmdan tarih ve ııaati mok ir
da ikametınbınızcla bulunmanız lii · 
zumu tebliğ makamına k~iın olrrı..lt 
iizre ilan olunur. 

lstanbul ikinci ticar.., ınal. ktmc 

sinden: Türkiye lı , •.. J<asın-n Al 
bert Borneıtayn cf. zimmctindo lT'«l 
lubu bulunan ınebaliğin bhıili :u m· 
nında avukat lamııil ha Bey tara
fından ikaıtlf:'l oluna:ı ~fli.s Ja,·asının 

esnayi tetkikindo.: Albcrt Bor nei ta
yn ef. ye tastir edilen davRlİyeni" 

zirine mübaşir ta-raf:nclan '\erilen 
ıerhten ikamctgiıhının meçhııl ol
duğu anlaşılmıştır. Hukuk Usulü 
muhakemeleri ltanununnu 141 inci 
maddesi mucibince h•kkında 20 gü' 
müddetle ilanen tebliı:at icrRı:na 

karar verilmit olmakfa ye•mi mub 
keme olarak tayin edilen 25 Mayıs 
932 tarihine mü..,dif çartan'b" sii
nü aaaı 13,30 da •:: -,1, kemeye gel · 
mediği takdirde b•kk:m'a mırnıne· 

lei ıiyabiyenin ifa oJu;,acağı !fblig 
makamına l.:aiır. ot~r:.aL. U;ı;:o-..: il1n o

lunur. 
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DOnkU Keşidede azan an umaralar .. 
Listemizde gösterilen ikramiyeler Beyazıtta okçularbaşında Bahri B.in Yeni ikbal gişesinde derhal tediye edilecektir 

Ho. 
37 
49 

128 
248 
373 
429 
492 
S4S 
'i08 
612 
612 
754 
791 
961 

1190 
225 
478 
528 
536 
676 
738 
906 

2141 
195 
284 
317 
354 
382 
393 
700 
821 
862 
926 

3006 
14 
24 
32 

Lira No. 
40 968 
40 40Ş9 

40 136 
40 161 
40 208 
60 224 
40 342 

60 463 
40 525 
40 553 
,40 556 
60 591 
43 762 
40 915 
40 923 
40 5019 

25000 145 
6.1 . 213 

60 281 
Ga 352 
40 430 
60 485 

JOCı) 626 
40 640 

1500 700 
40 773 
40 886 

20'.I 6014 
40 129 
40 144 
40 168 
<10 266 

f.0 Z78 
40 322 
60 336 
40 347 
40 507 
40 699 
60 717 
60 792 
40 817 
40 914 
60 944 

Lira No. 
40 643 
40 659 
40 666 
61) 716 
40 8060 

200 103 
40 162 
40 163 

200 165 
40 331 
40 362 
40 501 
60 620 
40 706 
60 752 
40 787 
40 919 
40 930 
40 9090 
40 96 
40 108 
40 149 
60 218 

60 243 
40 307 
40 348 
60 385 
40 474 
40 619 
40 805 
40 837 
40 839 
60 863 
40 927 
40 10159 
60 184 
40 192 
60 218 
60 417 
40 435 
40 558 
60 587 
40 795 
40 897 

Lira No. 
40 379 
40 537 
'11) 545 
60 552 
60 709 
40 719 
60 782 
40 784 
40 791 
40 795 
-!il 857 
40 858 
.ıo 874 
40 974 
40 979 
40 12050 

200 130 
4'l 180 
60 203 

200 253 
60 501 
40 513 
40 871 
40 873 

1000 903 
60 923 
60 13036 
40 52 
'10 117 
40 129 
40 194 
40 206 
60 224 

200 239 
10 284 
60 299 
40 365 
40 505 
40 632 
40 703 
40 755 
40 814 
60 845 
40 865 

Lin No. 
.JO 317 
40 4()5 
10 576 
40 675 
411 704 
40 708 
40 753 
~ 15067 
10 146 
40 243 
60 330 
40 422 
60 540 
40 591 
10 629 
40 698 
60 824 

200 841 
60 841 
40 859 
60 988 
40 16013 
.10 51 
40 102 
40 111 

200 245 
60 263 
60 339 
40 357 

200 490 
40 536 
60 567 

200 604 
40 675 
·10 779 
60 821 
60 831 

40 897 
200 963 

'10 17036 
40 78 

200 355 
60 508 
40 637 

Lira No. 

401 959 
6.) 118175 
60 187 

3000 'J.77 
40 312 
40 395 , 
40 476 
40 484 
40 802 
40 821 
60 904 
40 994 
40 17052 
40 107 
40 135 
40 307 
40 411 
40 434 

200 437 
40 483 

5000 1116 
60 491 
60 ' 534 
40 563 
60 577 
60 584 
40 !'94 
60 622 
60 717 
60 781 

200 818 
40 836 
40 894 

40 975 
40 20046 

40 1 96 
60 142 
60 97 

200 181 
40 501 
40 510 
40 567 
40 583 
40 591 

Lira 

401 

401 
40 

:ı 
:ı 
4.J 
40 

No. 
261 
332 
:197 
'108 
140 
461 
745 
767 
795 

40 848 
200 856 
21)() 1 863 

40 881 
40 l 907 

40 2'.!031 
60 76 
40 1 346 
40 1 349 
60 357 
40 1 378 
40 1 413 
10 s10 

200 727 
200 731 

1000 894 
60 898 
40 922 
40 954 
40 ~3030 

60 57 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

: ı 
200 1 

40 
40 

89 
91 

254 
320 
381 
476 
568 
773 
1171 
903 
917 

Lira No. 
60 125024 
60 84 
40 88 
60 
40 
40 
60 
60 1 

40 1 
200 1 

:! 

117 
127 
132 
202 
203 
244 
351 
402 
405 
436 
679 
7 o 
791 
&10 

866 
906 

40 <:6095 
40 349 
60 378 
40 414 
40 628 

200 689 
40 706 
60 1 744 
40 1 784 
10 ;s5 
60 814 

1500 842 
40 871 

:~ ı ::: 
60 986 
40 27027 

: ı : 
60 ı85 

40 322 
60 361 
60 493 
40 512 
60 689 

Lira ı No. 
40 408 

200 493 
40 531 
40 565 
40 645 
40 686 

200 710 
40 771 
40 790 
60 938 
60 29072 
40 385 
40 445 
40 491 
40 651 

1000 737 
40 789 
40 886 
40 991 
4ô 996 
40 30008 
40 104 
60 114 
40 187 
40 202 
60 327 
60 240 
60 337 
40 480 
40 488 
40 559 
40 598 
40 614 
40 646 
40 697 
40 727 
40 818 

1000 892 
40 31072 
60 156 
60 195 
40 243 
60 330 
40 430 

Lira No. 
40 32020 

10' 156 

60 ı 278 
40 291 
40 1 442 
60 462 
60 526 
40 554 
40 704 
40 889 
60 330t6 

213 
391 
392 
394 

6J 

:ı 
40 
40 428 
6~ 536 
40 555 
40 669 
40 ' 828 
60 931 

3000 34027 
40 179 
40 207 
40 253 
40 388 

200 465 
40 512 
40 540 
40 608 
40 706 
40 731 
40 856 
40 916 
40 35036 
40 39 
40 174 
60 473 

200 475 
60 705 
40 770 
40 885 
40 974 

200 36012 

Lira No. 
40 673 
60 778 
40 930 
40 37065 
40 

::: 1 
40 
40 
40 

1000 
40 
40 
40 
40 

192 
233 
283 
291 
395 
422 
447 
512 
584 
5S9 
783 

40 821 
60 878 
40 902 
40 38031 
40 121 
40 123 
60 136 
40 161 
60 458 
40 569 
40 610 
40 641 
40 642 
40 772 
40 803 
40 870 
40 871 
40 893 
40 907 

200 940 
40 39001 
40 142 

200 193 
60 513 
40 627 
40 762 
40 957 
40 40009 
40 76 

Lira No. 
40 764 
40 781 
40 853 
40 861 
60 9S4 
b() 1 996 
60 41166 

200 390 
60 
40 
40 
40 

200 

60 1 
60 
40 

100,000 
40 
40 

401 
40 1 
40 
40 
60 

: ı 

412 
56J 
596 
609 
639 
741 
816 
908 

42052 
416 
519 
572 
639 
655 
665 
670 
908 
933 

40 43022 

60 61 
40 98 
60 134 

200 232 
60 284 
40 384 
40 338 
40 406 
40 536 

40 1 589 
401 627 

:: ı !o~ 
401 933 
60 966 
40 44072 

40 85 

Lira No. 
40 331 
40 335 
40 375 
40 386 

1000 510 
40 561 

40 ı 562 
40 617 
40 637 
40 785 

1500 996 
200 45011 

40 101 
40 116 
40 l60 
40 173 
40 225 
60 303 
40 372 
40 408 
60 444 
40 469 
40 500 
40 623 
40 650 
40 780 
40 793 
40 816 
60 846 
60 862 
40 868 
60 880 
40 883 
40 976 
40 980 

200 46131 
40 

40 
1500 

40 
40 

lS:ıo 

40 

Lira No. 
60 7frl 
40 828 
40 842 
40 843 
40 907 
40 47019 
40 48 
40 56 

200 118 
40 161 
40 114 
40 240 
40 260 
40 273 
40 484 
40 626 
40 711 
40 721 
40 758 
40 832 
60 840 
40 855 

40 899 
40 916 
40 970 
60 48007 

200 19 
40 46 
60 68 
60 159 
60 268 
60 287 
40 443 
40 492 
40 506 

200 804 

200 833 
200 944 
60 969 
60149038 
40 168 
40 263 
40 268 
40 358 

Lira 
60 

200 
40 
60 

1500 
200 

1000 
40 
40 
60 

1000 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

200 
40 
40 
60 

113 
126 
168 
214 
282 
307 
329 
436 
495 
581 
632 
640 
643 

773 

40 7007 
60 16 40 948 40 14049 

40 65 
1500 681 60 666 

200 24046 
10 52 
40 390 
40 1 414 40 784 60 469 60 66 40 144 40 90 

200 
40 
40 
60 

60 t 

149 
187 
241 
286 
299 
313 
396 
452 
487 
666 
fr19 

722 
756 
758 
766 

40 467 

200 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 

40 37 
40 43 
40 257 
40 412 

-ro 513 

4'.l 592 

60 11009 
40 100 
10 174 

40 221 
40 271 

40 274 

40 188 
200 192 
200 246 
40 338 
40 313 

Emniyet Sandığı 
t:mlak müzayedesi 

300 2893 

8080 5120 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN C[NS VE 

NEV'ILE MEVKİ VE MÜŞ· 
TEMİLATI 

Horhorda Babahasan Alemi ~ahallesinde yave~-
• k • d eski 6 ve yem 8 numaralı yetm•ş 

aga ıo agın a be d ( 
be ar ın ana üzerinde ahşap üç katta ş o. ~ o-
d ş t· . tfak olarak kullanılmaktadır) ıkı ao
f:n~f r t:;ı:~ zemini toprak oda, bir k~mürl_ük, i~i 
ku

' .k. yuz·· yirmi bes artın bahçeyı havı tamı-
yu ve ı ı - M" H ·ı 

re mühtaç bir hanenin ta~amı. ıonet . ı e 
Mehmet Ahmet ve lsmaıl Hakkı Beyler.. . 

E 
. • •d E . an mahalle ve caddesınd-:! eskı 

mırgan a marg b" ük' h'lh . 2 2 1,2·2 numaralı uy sa ı ane 
2,211 ve yenı • • .. . de ü katı kargir bir 
dokuz yüz artın arsa uze~~n ç od 6 sofa 1 
katı ahJap olmak üı;ere dort katta 32 . ~ er 
koridor, 2 salon, iki mermer musluk, ı_kı_,er m • 
mer kolu iki balkon kalorifer banyol_u çını _!ıa~a.'!1 
küçük sahilhane 338 artın ara& üzennde kargır uç 
buçuk katta 14 oda, 2 sofa, 2 ufak kiler, 1 aa1°?• 1 
tatlık ve 390 artın arsa üzerinde mutfak garaJ v~ 
saire olup (garajdan maada11 yıkılmıştır) t7~li 
artın bahçeyi ve 500 artın muayye_n ~a a 
havi bir garajı ve derununa carı. .hır ma 
ıura tatlı suyu ve bahçede ıkı mer-

havuz ve ayazmalı (910 arşın senette 
mer d" .. - ·· ldüg" ü üzere iskele mahalli olup enıze mun-goru . . . . . F t p 
kaliptir) havı ıki sahılhanenın tamamı. ua aşa 

40 719 
40 744 
40 796 
40 802 

40 862 
40 9~0 

60 733 
40 939 
40 962 
60 964 
40 21097 
60 17!1 

40 ' 658 
40 1 691 
40 . 855 

1500 
1 

663 
1000 879 

40 960 

201) ::'8034 
40 143 

60 
401 

:ı 
221 
259 
351 
402 

40 604 
40 697 

1000 704 
60 758 
60 865 

200 916 

60 
40 

60 
60 

40 l 
40 

75 
142 
183 
265 
566 
588 

40 169 
40 201 
40 272 
40 280 

200 314 
200 377 

40 95 
!00 126 
40 178 

200 201 
40 240 :ı 
40 281 40 1 

2 numaralı 170 arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
katta yedi oda (odaların biri camekanlı, biri sanık 
ve üçü natamamdır) bir çıkma bir bodrum bir sa
hanlık bir mutfak bir su hazinesi (bahçe dıvarları 

YERLi VE AVRUPA KUMAŞLARINDAN KUSURSUZ i 
lsmar~~~m~k~~:i:;.~~~d~f?~~~~~~r~aşlar 

.. ___ _. Enunonu, Kazmircı Alı Riza müessesatı l 110 

haraptır) ve 1430 arşın bahçeyi havi müfrez bir 
hanenin tamamı. Hayri Bey. 

8493 Avratpazannda Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin ma 
hallesinde Küçüklanga sokağında eski 130 130 1 Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
Mü. ve yeni 39, 39 numaralı 96 arşın arsa üzerlnde 1 İgorta ,irketlerinin teftit ve mürakabesi hakkındaki kanun °h ükiim-
ahşap bir dükkanın tamamı. Yusuf Ef. vekili Ah. lerine gôre Harik, Hayat, Nakliyat aigorta muamcLHile iıtigal eylemek 

1 

met Macit Bey. üzre tescil edilmit olan ecnebi aigorta tirketlcrindcn (Reünyona Adri a· ' 
1000 8510 Edirnekapıda Hatice Sultan mahallesinde Değir- lika Sigorta - Reünyone Adriatic.a di Sicurta) şirketi bu kere muracaı::la 

men sokağında 26,26 Mü. ve yeni 34 numaralı 116 ~irketin Türkiye husuıi müdürlüğüne şirket namın" yangm. Ha at ve 
artın arsa üzerinde kargir iki katta dört oda bir 50• Nakliyat sigortn işlerile iştigal eylemek ve bu itlerden dogacak daV:tarda 
fa bir mutfak bir malta taşlık bir kömürlük çatı al- biitün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü Jahıs sıfatlarile hazır 
tı ve 495 arşın bahçeyi ve bahçede ibr kuyuyu ve bulunmak üzre Vitali Kaneti Efendiyi tayin eylediğini bildirmi• ve lazım 
altında natamam bir dükkanı havi natamam bir gelen veaikayi vennittir. Keyfiyet kanuni hiikümlcre muvafık görülmü 
hanenin tamamı. (Elyevm icra beyannamesinde olmakla ilan olunur. ş 
F evzipaşa caddesi tramvay yolu No. ··129 görül
mektedir) İsmail AbdülkerimB. ve FatmaBelkiıH. Ticaret 111leri Umum Müdürlüğünden: 

Sigorta tirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 
tarihli kanun hükümlerine göre Yangın, Hayat, Nakliyat sigorta muameli
tile ittigal eylemek Üzre tescil edilmit olan ecnebi sigorta tirketlerinden 
"Reünyone Adriyatika - Reunione Adriatica di Sigorta" şirketi bu kere 
'."~rac:aatla tirket hissedarlar heyeti umumİyeainin 29 Nisan 931 tarihli 
ıçtımaında e1aı mukaveleruunesinin tirketin idaresi ve bu m"1anıla me
maliki ecnebiyedeki mümessillerinin sureti tayinlerine ait meıraddm t.adi. 
linc karar Yerildiğini bildimıİJ ve lizı..,.elen vesikayı vermittir. 

Keyfiyet kanuni hülriimlere muYafık görülmüt olmakla ilin olunuı . 

3500 8034 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı Hacı Muıtafendi mahal 
lesinde Bağdat caddesinde eski 37,37 Mü. 37 ve ye 
ni 115, 115, 117 numaralı 380 artın araa üzerinde 
bi,. hane ve 80 artm arsa üzerinde bir mutfak ve 
290 arşın ana üzerinde ahır ve saire ve 150 &l'§ın 
arsa üzerinde bir hane ve 40 arıın araa üzerinde 
bir mutfak ve 90 artın ana üzerinde bir 
dükkan olup yüz on yedi numaralısı ah
şap üç buçuk katta 13 oda 4 salon üç hamam bir 
mutfak bir tatlık 4 koridor iki sofa üç methal bir 
kuyu be, balkon bir su hazinesi diğer hane üç bu- 1 3 üncü Kolordu ilanları ı 
çuk k~t~~ 11 oda i.k! so_fa bir ıı;:ut~ak bir küçük taş. •-----------------------J 
lık, buyuk hane bırıncı katı kargır ve haricen kar- . . . . . • 
gir_ bir mutfak bir asma oda yanında bir kiler itti- h ~~nncı ~kÔ ıl~ Anı"dol~ cı: 

1 
n_umuzda yap~lacaktır. Taliple

salınde kömürlük olarak bir ahır bir oda bir saman reT bre . ıc; . uru UfU .. ahı rın tartnamesıni almak üzere 
lık bahçede ufak bir havuz biı· su deposu (kuyunun ıo _e. ~::,~n k"lt at _ve ~ueıae 1 her gün ve münakasaya iştirak 
birinde motörlü tulumba vardır) ve bir dö- 1ıat tçuıfl .. ın 1 0 sıgır etı kapa edeceklerin teminat ve teklif 

.. b ·· b h · h · "k• k ı zar a munakasaya konmn•tur mektu 1 ·ı k · d num eş yuz otuz arşın a çeyı avı ı ı ötkün İhalesi 7_5_932 . -:. .. . P an e va tı muayyen e 

40 564 
40 617 
40 649 
40 
40 
60 

SEYR1SEF AlN 
M~rkcz aecnta Galata Köpr( 

başı B. Z362. ŞnP. A Sırkec· 
\'l'ühürdarzadc h3n z. 3740. 

1 

TRABZON POST ASI 
(KARADENİZ) 13 nisan 

çarşam·>a 18 e. 

LLOYD 
TRIESTINO 

Limanımıza n1uvaaalitı beklenen 

BULGARIA vapuru 13 nisan ç~ı 
'amba (Cenova, Napoli "e Pire) 
den. 

PALESTINA vapuru 13 nisan 
çarpmba (Batum ve Anadolu hat• 
tın) dan. 

Limanımızdan hııreket edecek 
vapurlar: 

LEOPOLIS vapuru 12 nisan salı 
(Dedeağaç, Kavala, Selinik, Volos, 
Pire, Patnu, Korfu, Ayosaranda, 
Brendizi, Venedik, Trieate, (Fiume 
ve Trieıte) ye_ 

DIANA \•apuru 12 nisan salı 
(Bargaz, Varo~. Köstence ve Odc
sa) ya. 

AVENTINO vapuna 14 nisan 

perıembe (Pire, Napoli, Manilya 
Te Cenova) ya. 

_ Fatma Hanım. . .... 
Kartal Maltepesinde Cesrıderbent ve Kuçukyal~ 1000 

k··ınde umum 32,34 ve eski 20 hesap ve yenı . 1800 7913 

tamamı BezmigülH. tarafıodan bilvesaye CemalB 1 
15 

k _cumartesı gunu kom .. yonumuza müracaatları . 
2261 Kabataşta, Ömer Avni elyevm Fatma Hatun ma~ sat k te T°'i-"f0~umuzda ya (194) (1442) 

hallesinde Küşadiye aokağmda eski 3 ve yeni 5 P.' ~ca tır •.. a ıp erın ~artoam~ ,,. ,,_ ,,. 
(CASULICH LlNE) kumpanya. 

Is~ l~ksal~apW"larına aktarma edi. 
.,..... ıım ı ve cenubi Amerika lj. 

:.uo 8417 

n:ev ı .. · 
21 21 numaralı harem kısmı 180 ~r~ın ars~ ~zı:rın 

d ' h "ki buçuk katta on oda, ıkı sofa, ıkı kıle•· 
e a şap ı . . d' 1 b" t bir balkon, bir taşlık, ıkı mer ıven. a tı, ır ~ van 

bod mda üç göz odunluk lıarıce metlıalı var 
arası ru .. . d k" . 
d S 1• 1 k kısmı 90 arşın ana uzerın e argır 

i~~-ka~t=~~ oda (odanın biri k.üçüktür) bi~ sofa, 
b" k"' "k taşlık bir antre ve bır bodrum bır ahır 

b
!' uçtuf k bahçede iki kuyu (biri dolaplı olup bu-
ır mu a ec:1· ) b" h 
d h Ye su verilmekt ır. ve ır avuz ve 

·a an .ar.e h . h . h 
1 dö .. bin üç otuz arşın ba çeyı avı aremı 

a tr num L" f. A . H 
1• 1 klı bir köşkün tamamı ut ıye ynıye • 

veaeamı d ki360 ·40 
M it d mezarlık sokağın a ea ve yenı 

a epe e · d b" k k" · · 1 130 ar•ın arsa üzerın e ır atı argır ı-
numara ı ~ k ı...... od "ki f 
1 · k t hşap olmak üzere üç atta "9 a ı ıo a 
'' a 1 a • b" d h"ld b" Üç balkon bir mutfak har'.~en. ır a~~re a ı .. e .. ır 
tıışhk ve yirmi arşın araa uzerınde ~ki oda (komur· 
l"k olarak kullanılmaktadır) ve mutterek kuyu ve S;6 arşın bahçeyi havi bir köşl'ln tamııımı. Mueta
fa Kamil Bey. l 

numaralı yedi yüz artın arsa üzerinde kirgir birin- :i: almak_ u~ere her gun v~ mü Çatalca müstahkem mevki 
ci katı kısmen muhterik diğer aksamı taınam . asaya l§tı~ak edeceklenn te kıt'aat için (50,000) kilo sığır 

en mınat ve teklıfna 1 ·ı kti" · k 1 --<J k muhterik ve derununa cari nısıf masura tatlı suyu ı_ne en e va eb apa ı Z1ın a müna asaya 
ve altmıt arşın arsa üzerinde kargir harap hamam m~ayyende komıayonumuza konmuttur. lhalesi 7-5-932 cu. 
ve bahçede ahşap ~araj ve iki havuz bir kuyu bir muracaatları. (193) (1441) martesi günü saat 14,30 da ko-
aarnıç ve bin beş yüz kırk arşın bahçeyi havi mıııh· • • " mi•ron~uzda yapılacaktır. 
terik hanenin kırk hisse itibarile 18 hissesi. Kadri T alıplerın tartnamesini almak 
Bey Ayşe Sıdıka ve Sadiye H. K. ~·_merkez kıt'a~ı ve _?1Ües ~z~re her gün ve münakasaya 

2225 3171 Beyoğlunda küçük Pangaltı mahallesinde Cabi ve s~atı ıçın 223,000 kilo sıgır e- ııtırak edeceklerin temıinat v 
Bekçi sokağında eski 16, 18, 20 ve yeni 21, 23, 25 tı kapalı zarfla ?1ünakasaya 

1

, teklifna_melerile vakti muayye: 
numaralı yüz elli arşın arsa üzerinde maa bodrum ı koruou~tur. lhaleaı 7-5-93_2 cu de komısyonumuza müracaat. 
kargir üç buçuk katta dokuz oda dört sofa, bir an. martesı saat 15,30 da komıayo. larr. (192) (1440) 
tre, bir kiler, bet daraça, bir mutfak, bir kurnalı 
ve banyolu soğukluğu havi hamamı, çamatırlık de mezkUr bedeller haddi liyıkınd ·· "lmed".. . 
ve kalorifer mahalli odun ve kömürlük ve dokuz mi gün müddetle ilin edilmelerin ak goru _ıg~den tekrar yır
yüz arşın bahçeyi havi bir hanenin altı hisse itiba. 932 tarihine müaadif Pertembe -~ .. arar ven'b:J ve 5 Mayıs 
rile beş hissesi. Madam Agavni 1 yılanda görüldüğü takdird kat'~knu 91ttırma _elleri_ haddi!.~-

Yukarıda cins ve nev'iyle mevki ve müttemilatı yazıl em r ~ · ld • d .e 1
• arar arının çekılmeaı takarrur 

. . . 1 1 • .. . . 1 
• va 1 ey· mı ş 0 ugun an yevmı mezkurda saat on dörtten on bet bu-

gaynmenkulenın ıcra kı ınan a em muzayede netıceıınde hızala- çuğa kadar Sandık ida~· ·· l 1 · ı · · ·ı· 
·-ıne muracaat ey eme en uzumu ı an 

manlanna gitmek İçin ten~ililtlı doğ 
ru bilet verilir. 

Her nevi lafsilnt için Galatada 
Merkez Rıhtım Han (Lloyd Tries
tino) ser acentesine Tel. B. 771 ve 
4878 veya Galatasarayında sabık Se 
!inik bonmarıesi binasındaki yazı· 
hane.Telefon Beyoğlu: ?490 ,ve ya 
hut Eminönü, lzmir sokak No. 14, 
yazıhanesine müracaat t'dilmesi. Te. 
lelon lstanbul 235. 

i LAN 
Oamanh Bankaaının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, 
Kurban &yramı münaaebetile Ni 
aanın 16 ıncı Cuma.rte.M rününden 
19 ncu Salı gününe kadar ( d" itil l 

. - -



• ı 

1 

MiLLiYET SALI 12 NiSAN 1932 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
7 Nisan 1932 vaziyeti 

1Şirket mukavelesinin hitamı dolayısile hali tasfiyede bulu 

Ahter terzihanesinin ılk müessislerinden ve makas 
Memduh Bey, mesai arkadaşlarile birli 

v1~~E YENİ AHTE 
AKTiF PASiF TERZIHANESINİ AÇTI 

_...,.&l!l_.tmıııı!!!!m ........ _._. .. _. ....... .__._..l!B!!!i!!!!!!!!E!E;;;:;;;&!ô!i!Bl!!!mllml .. _.._3mB!!!!!!!!!m11!!1!!!!!!!!!!i!!iiiEO;;;;;;;;;;;;;;;;;;!ıı=;;;; ... ~ I 
İş ve idare sistemlerini modern unsur ve usullerle te 
ve a v;ye eden müessese; yeni organiusyon sayesin 

fiatlannı çok ucuılatmı§ ve ayni zamanda 
Kasa 

I Külçe sifi kilogram (ilaveten ıedı-
\l vüle çıbnlın Mnkonotlır karşıhgı) · unl Külçe sıfl kilogram 

MeskOk Türle ılwıı ufi kilogram 

Banknot 
Ufaklık 

D a hildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhabirler. 

6.178,2ll 
371,840 

'l.2 16.33:> 

Alun Mevcudu { llAveten tedavüle çıkanlın 
\ ıilçe saf~~i~~ banknotlar karşılığı 

' { llAveıen ted•vüle 
Alunı tahvili ~ Döviz mevcudu çıkanlan bank-
kabll dö' iz notlu karşılıtı 

S<rbest dövizler 

Hazine TahvillerJı 
Deruhte edilen evrakı nakliye kuşılıgı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevliklll 
vaki tediyaı 

Cüzdan 
Sen edat 
Esham ve { Deruhte edilen evrakı naidye 
Tahvillt karşılığı ( itlbartluymeıle ) 

Altın üzerine avam 
Hi••edarlar 
Muhtelif 
Nazım He.aplan 
a 1uıun 6 ıncıf 

maddesine tev-~ 500000 T""~ lb 
fikAn t• vdi edi-1 • uu. 1 nı 

Lira 

• 
" 
" .. 

Lira 

Lira 

8.688.589,99 
5ı9.8eS.84 

3.099. 753,81 

7.303146,-
182.137,71> 

-

1.0 511. 960,89 

2.899.80 l ,tı 5 
9tı~ :324,07 

1 
Lira 158.748.56!-1, 

-" 1.840.000,-

Lira 0,-
1 24.704.837,5(1 

4.625.000,-

' 

Lira 

19.793.516,40 

290.227,56 

4.924.086,6 l 

156.908.568,-

24.704.837,50 

626,80 

7.663.418.97 

1 .:J79.680,48 

Sermaye 
Tedavillcleki Banknotlar 
Deruhte edilen evrakı naktlye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine te'YflkH 
vaki tediyat 

Deruhte edilen enaiı nak ıiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen ılun olarak tedavüle vız edilen 1 Lira 
Karşılı !l;ı tamamen alona tahvili kabil döviz olarak 
tedavüle vazedilen .!'. 

Vade•iz Tevdiatı 
Ha zin e hesabı carisi 
Diğer mevduat 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım He•aplar 

158.748.563,

, 1.840.000,-

156.908.563,- il 
9. 7 45.5~0,88 ~ 

- 2.899.801 ,65 

~69.334,59 
3.586.5~7 ,90 

Lira 
1s.ooo.ooo.-

169.55J. 9 15,5.l 

4.l 55.892,49 

69.5. 109,85 

26.260.039,4:" 

4. 62tı.484,9 I 

1 

Kadın işlerine 6e başlamu;tır. 
Elbisede zevk ve zarafet arayan takdirkir mü§terileri 

uzı h;zmct eder. Ankara caddesinde ( Milliyet MaıLaHı 
ittisal:nde No 'J6 Tel: 20766 "' 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 
----·•--ı> La atikçi ------· HÜSE Yl HÜSNÜ ve ŞERlK 

Ticarethanesi: Hamidiye Türbe $okak No. 5 - 7 

BAYRAMLIK ve YAZLIK 
Zarif, metin, ehven ve maktu her cins tapka, deri ve keten ayakkapl 

ticarethanemizde sablmaktadır. Şubemiz yoktur. 

ı Gedikpaşada Jandarm 
111 Satın alma komisyonunden : 

1 (2SOO) portatif kürek kılıfı (1000) bel kayışı (500) o 
ı kayışı (SOO) kütük (1000) süngülük (300) tüfek kayışı (1 
1 

portatif kazma kılıfı (SO) portatif balta kılıfı (600) tel ma 
kılıfının kapalı zarfla münakasaaı 17 Nisan 932 pazar günü 
on he§te yapılacağı ilan edilmiıse de mezkur gün bayrama m · 

1 

dif bulunduğundan münakasası 21-Nisan-932 perşembe g · 
~aat on yediye talik olunmuştur. Taliplerin ona göre mez 

ı günde mlayyen saate kadar teminat ve teklifnamelerile komi• 
numuza müracaatları. (12 len kıymetler l 

Muhtelif D•po Huıplan 1 

L~lrı 

'-'~~~~ı~.484~- ·~9~1 -1-~4-.6-26.484~1 
Yekün 220.291.442,23 Yeldin 220.291.442,2:ı l j 1 D , .... _______ ı . ot.. ' e ı.ı~1t1 y o harJ idaresı ri 

l•konto haddi %g - A itm üzerine avans % 6 3/4 

NAZARI D1KKAT1NE 4m1-
INŞAATLAR1. . . . . içir Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM ' ...... ıı~MAR~~uMuN 

Dr· HORHORUNI~ 
ve Zührevi hastalıkları muayenehan e·i 

Beyoğlu, Taksim. Zambak sokak No. 41 

EnıniJet san~ı~ı ın~~ürln~nn~en: 
İsmail Paşanın S96S hesap unmaralı borç senedi mucibince \ 

İstikraz eylediği meblağ mukabilinde Sandığımız namına merhun 
bulunan Saraçhanede Haydarhane maballeıinde Yetil Tekke 
sokağında eski bir ve yeni 1, 3 numaralı alb yüz altmıt arşın arsa 
üzerinde zemin kab kısmen ahıap ve kısmen kargir, diğerleri ve 
dahili ahşap üç katta yirmi iki oda (odalardan biri c.amekanla 
bölünmüı, diğeri yemek odasıdır) dört ta!lık (ikisinin ortası ca
mekinla bölünmüştür) iki kiler, dört ıofa veyahut aalon, bir ku· 
yu, bir sarnıç ve yüz altmıt arşın ana üzerinde hamam, aralık 

3 ayra m münasebetilc 

Ay vade ile 

Elbisenizi 
Ayakkabınızı 
Tuhafiyenizi 
Her nevi 

_ eşyanızı 

htediğiniz mağa
zalardan alabi-

lirsiniz. 

TESHİL AT 
Menteş Kasavi 

İstanbul Bahçekapı Orozdi
Bı1. karşısın~a ce· aı Bey 

Han No. 33 
TeL 23946 

ve harap mutfak, hamamın altında çini tatlık ve iki sıcaklığı, \------------
soğukluğu bi.r kurnalıdır. Bir bodrum ve yedi yüz seksen arşın 
bahçeli ve derununa cari nısıf muura tatlı ıuyu havi harem ve 
selamlıklı bir konağın tamamı. Vadesi hitamında borcun öden. 
memesi haaebile müzayedeye çıkanlarak altı bin altmıt lira bedel 
mukabilinde müşterileri Nuri Beyle Şaziment H. namına kat'i 
ihalesi yapılmıt iıe de mumaileyhima mezkür emlaki teferrüğden 
imtina eylediklerinden tekrar yirmi gün müddetle aatılığa çıka
nlmı§ ve 4 Mayıa 932 tarihine müaadif çarıamba günü saat on 
bq buçukta kat'i ihalesinin yapılması mukarrer bulunmuş oldu
ğundan talip olanların mezkür gün ve saatte Sandık idaresine mü 
ra.caat eylemeleri lüzumu ilin olunur. No: 1450 

EınniJel san~ığı nın~orın~nn~en: 
Muharrem Bey ve Fatma Hanımın 19791 ikraz numaralı borç 

aenedi mucibince istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde San
dığımız namına merhun bulunan Fatihte Dülgerzade mahallesin 
de Nalbant sokağında eski 23, 25, 27, 29 ve yeni IS, IS/ l; lS/ 2: 
17; 19 numaralı üç yüz arşın arsa üzerinde kirgir iki katta bqer. 
den on oda, birer ıofa, birer mutfak, birer sarnıç, birer taılık al· 
tında iki dükkan mukaddema yüz yirmi arşın ana üzerinde sal
hane ve odalar ve elyevm iki yüz elli artın arsa üzerinde kargir üç 
katta altı oda, altı sofa ve dört yüz sekiz arşın bahçeyi haviı iki 
hanenin tamamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebile 
müzayedeye çıkarılarak dokuz bin yüz yirmi beş lira bedel muka
bilinde müşterisi Nuri B. namına kat'i ihalesi yapılmıt ise de mu 
maileyh mezkür emlaki teferrüğden imtina eylediğinden tekrar 
yirmi gün müddetle aatılığa çıkarılmış ve 4 Mayıs 932 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat on beş buçukta kat'i ihalesinin yapıl 
ması mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların mezkür gü" 
, ,. at atte Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. No: 1449 

Istanbul Dördüncü icra memurlu*undan~ 1 
Erenköyünde istasyon karşısında iri sokakta mukim iken el. 

yevm Ciddenin semti meçhulünde bulunan Mustafalslam Ef. ye: 

Güzelliğin timsali 

VENÜSE 
benzemek 

•~t "7o'T' -~ ~ • - •7? •• 

Kremi 

Sürmes 

Cilası 
Br yanth 

Sabunu 

Esansı 

:·: .:. ;· ~:. ~~~·~; ~ :~ . :•.: ~~; ~~~ :]:·:;~: • .;.~ :i :; ~~.: :..•::~?;_: 

ı~uHanınız 
E vJ;y a zac!e Nureddin 

Ecza ve ıtrıyat deposu 
f s ı> nh• ~ - Fahc 2 anı 

- -
DOKT O K 

EMİN ŞÜKRÜ 
O ahili hastalıklar miitehaıııs 

Her gün öğleden sonra lstanhı. 
Türbe Babıali Caddesi No. 1f 

T clefon 2,2622 

1 

DEMlRYOLU ve tramvay 
Kumpanyalan 

OTOMOBiLCiLER 
DOGRAMACILAR 
MARANGOZLAR 
OYMACILAR 
flY ATROCULAR 
PORTAKALCILAR 
FABRiKA ve lbracatcılar 

(Tavan bölme, duvar ve saire) 
VAGONLAR . , için 

KAROSERILERI . • 
KAPI ve pencereleri . 
MOBILYELERl . • 
OYMALAR! .. • 
DEKOR ve sahneleri . 
SANDIKLARI . 

için 
için 
için 
için 
için 
için 

UMUM ambalajları • • ıçın 

(Bilhassa üzüm ve incir sandık
larına). Ve saire ... Ve saire .. , 

KONTR PLAK tahtasını, gerek ucuzluğu, hafif-
• liği, temizliği ve ıerelue iıçilikte 

temin ettiği büyük tasarruf haıebile kullanmalan menfaatleri ikti 
zasmdandır. 

KONTR PLAK tahtalan için bugüne kadar AYnl-
.. pa'ya binlerce liramız gitmekte 

iken bu kere büyük fedakarlıkla tesis edebildiğimiz fabrikada rnevaddı 

iptidaiyesi tamamile memleketimiz ormanlanndan tedarikle iıtihaal 
ettiğimiz. 

K~NTH ~ rtlK 
tahtaları Avrupa mamuli.

tınclan hiç bir farla olma 

dığı halde piyasanın tirndi
ki fiatlerden çok ucuz ıa

tılacağını muhterem miiı

terilemize arzeyler. 
Taşra Acentalığma talip 

Türk 

KONTR-PLAK 

Fabrikası 
Jos. N. Aciman 
Eyüp - Bahariye 

Mektup adresi: 
lıtanbul, Katırcıoğlu 

han, No. 30 Tel. 22409 

olanlann Katırcıoğlu hanındaki adrese 

·------- müracaatleri mukt.azidjr. -
1 ıstanbur Belediyesj ilanları 1 
Tarlabaşı caddesinin Mis sokağı batından Valde çeımesi so· 

kağı köıesine kadar olan kısmının IS metroya tenzili hakkında 
eshabına evvelce tebligat yapılmış ise de Belediye encümeni bu 
IS metroluk istikameti kabul etmıiyerek aabıkı veçhile caddenin 
20 metroluk istikametini ibka etmiş olduğundan bu vaziyete bi. 
naen yeniden tebligat yapılmış ise de bazı mutasarnflarının ad
resleri meçhul olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (1453) 

,,_ EN KIYMETLi BAYRAM HEDiYESi ---

P' "" •• .ur kçe Kuranıkerim 

1ZM1 
Tara 

Yeni harflerle yeni çıkmıtbr-

(965 Sahife) 
RLl 1SMA1L HAKKI BEY 
fmdan tercüme edilmittir. Bir ay için hediyesi citli 

150 kuruı. T&Jraya 200 kunıttur. 

Sabt yeri: HiLMi KlTAPHANESl 

lstan~ ul Evkat Mü~üriJetin~en: 
Tamamı 

zade mahall . 

Kurban bayramı münasebetile bilumum Devlet Demiryolla 
da (Erzurum ve Mudanya hatları hariç) seyahat edecek yol 
lara bilet ücretlerinden o/o 30 ve münhasıran Ankara ve Hayd 
paşa istasyonlarından 9 ve 10 numaralı muhtelit katarlara bi 
rek Haydarpaşa-Ankara arasındaki istasyonlara gidecek yolc 
ra o/o 40 tenzilat yapılır. Bu tenzilatın, Galatadaki Yataklı 

I gon Acentası müstesna olmak üzere, diğer seyahat acentalar 
lzmir - Kasaba ve Adana - Nusaybin hatları İstasyonların 

1 

şebekemiz hesabına satılacak biletlere şümulü yoktur. 
Tenzilat müddeti, 12/ 13 Nisan 932 tarihinden 22 23 Ni 

932 tarihine kadar on gündür. 
Bayı·am tarifesinin tatbik edildiği günlerde katarlara ihb 

1 
veya ihbarsız olsun biletsiz binecek olan yolcularla gayri m u 

i her biletle seyahat eden yolcular tenzilatlı bayram tarifesin 
istifade edemezler. 

Fazla tafsilat için istasyonlarımıza müracaat edilmelidir. 
(13 

1 Mayıs 932 tarihinde Ankarada açılac.ak Üçüncü Sanayi 
gisinde teşhir edilmek üzre Ankaraya gönderilecek ve teş 
edildikten sonra geri gönderilecek qya ile Ankaraya gelip dö 
cek mal sahiplerinin nakil ücretlerinden yüzde 50 tenzilat ya 

ı lac.aktır. 
1 fenzilat müddeti azimet için 15 Nisan 932 den 10 Ma 
1 932 tarihine, avdet için de 10 Mayıa 932 den 25 Mayıs 932 ta 

1 hine kadardır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica o 

nur. (135 

Kozlu kömür isleri 
Türk Anonim şirketi hissedarlaına 

Kozlu Kömür i!leri Türk Anonim Şirketim".ı:in 31 Mart 19 
tarihli heyeti umumiyesinde ittihaz olunan karara tevfikan 19 
senesi temettüü olarak beher bi se senedimize 6 numaralı kup 
mukabilinde 23 yirmi üç kuruş tediye edilecektir. 

Tevziat, IS Nisan 1932 tarihinden itibaren Türkiye iş Ba 
kası Ankara Merkezi gişelerinde icra edilecektir. 

Gişe memurlarına kuponların hiaae senetlerinden kesilme 
olarak ibraz olunması rica ve ilin olunur. 

Kozlu Kömür itleri Türk Anonim Şirk 

~ahlık ınnlrez ~a~~e 
Eminönü Malmüdürlüğünden. 

Cağaloğlunda: Alemdar ma
halleıinin Mahmudiye caddeıin
de Maarif müdiriyeti ile Tayyare 
Cemiyeti binalan araımdaki bah
çeden müfrez 267,50 metre mu
rabbaında eıki 46 yeni 70/1 N. h 
bahçenin Tayyare Cemiyeti bina
ıma muttasıl kısmı 8 sene ve 8 
müoavi taksitte öd~nmek tartile 

1 
ve açık arttırma uıulile sablacak
br. Muhammen bedeli: 3011 lira 
35 kuruttur. ihalesi 14 Niaan 932 'ı 
peqembe gÜnÜ oaat 11 de Eminö 
nü malmüdiirlüğünde yapılacak
tır. (1140). 

Terzi~ane Nakli 
( Ahter terzihane•İ ) 

Sahiplerinden ve mildir 

Muslu başoğlu 
Şevket 

Bey Yeni posta· 
hane karfısında 
36 numarada ye 
ni bir terzihane 
tesis ettiğini v e 
badema müşte-

lHTlRA lLANI rilerini oraya da· 
''Ham Maden, bumuzat ve em...ıi 1 Yet eylediğini 

tasfiyesinin iılihı" hakkında iıtihsal 1 ilin eyler. 
olunan 21 Mayıs 1927 tarih Te 533 l.•••••••••••ııl( 
No lu ihtira berab bu defa mevkii 1 

fiile korunak üzere abere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olanla 
nn Calatada Çinili Rıbton Hanında 
Robert F erri'ye müracatlan ilan 

Emniyet sandığının İstanbul mahkemei asliyesi dördüncü 
hukuk dairesinden istihsal eylediği 30 kanun evvel 931 tarih ve 
858 numaralı ilamiyle zimmetinizde matlübu bulunan 11239 lira 
92 kuruşun yüzde 9 fai2 ve 6 komisyon ile maa masarif talıaili 
zimnında ikarr etkahınıza gönderilen ödeme emrine verilen meş· 
nıhatta elyevm ikametkahınızın Ciddenin semti meçhulünde bu. 
lunduğu bildirilmiş olmasına binaen tarihi ilandan itibaren 3S 
gün içinde talep veçhile i•bu borcunuzun temamına veya bir kıs
mına bir itirazınız varsa ya bizzat veya vekili kanuni göndererek 
dermeyan etmeni;:: ve i bu n: üddetin hitamından 2S gün içinde de 
borcunuza bir sureti tes\Iİye dahi göstermediğiniz takdirde tarihi 
ilin mebde olmak üzere icraen takibe salahiyet gelmiş bulunaca
ğına dair iıbu ödeme 932-2S2 dosya numarasile tarafınıza iliine" 

(410) arşın terbiinde bulunan Galata'da Yolcu
esinde lskender caddesinde atik (31 ili 41) cedit 

~----~-------- , (21ıli29} numaralar ile murakkam tahtında iki bap dükkanı 

BONO 
müştemil üç bap hanenin nısıf hissesi kapalı zarf usulile müzaye 

:ı 
deye vazolunmuş ise de talip zuhur etmediığinden pazarlıkla sal "•m• k•m •• nım;,ı;,. M;;u,..ı..; (20 NO•n 932) unıun. mü 

olunur. 

alır, sat.-u-, ipotek yapar. sadif ÇMşamba günü saat on beşe kadardır. Talip olanların yüz 

k .a nr, Maks.,diye hnn No de yed~ bu?u~ nisbetinde pe! :kçeleril~ birli~te lstanbu! • Evkaf 
r~~ . D E R V t - Müdürıyett bınasında Mahlulat Kalemıne muracaatl ılan olu. 


