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EIEil IZZEf 

eni sene vari at b ··ıçesı"lld 
Hanoi vergiler ezyit edi lı 

ziyet: 
? ••• 

Çıkar yol ve tek yol! 
Önümüzdeki senenin ihracatına 

şimdiden hazırlanmalıyız! .. 

Heyeti vekile müzake-; 
rahnda alınan kararlar 
1932 varidat bütçesi kat'i dene
bilecek şekilde 160 milyondur 

Riyaseti 
Cumhur 
U. Katipliği 
ANKARA 31 (Telefon)

Kibil Büyük Elçimiz Hik
met Bey Riyaseticümhur u
mumi katipliğine tayin edil 
mi§. ve vazifesine ba§lamı§-

Maaşlardan kesilecek tekaüdiye 3 milyon tu· liııııı'••r . ._ _____ _ 
tuyor - Tezyit edilen vergiler 

hangileri-Başlıca varidat nerelerden alınacak? 

Jandarma bütçesinde 
münakale •• 

Dün Mecliste münakaşa oldu ve 
Sırrı F. in itirazlanna 

Maliye vekili cevap verdi •• 

Kabul edilen kanunlar 

Talililer 
iş Bankasının kum

bara ikramiyesi 

7SO lira 19772 numara
ya isabet etti 

ANKARA, 31 (Telefon) -
Yum cuma ohnalr dolayısile 
it Bankaauım 1 Niaan kumba
ra ikramiye kqideai buıüa no 

[Devamı altıncı sahifede] 

Mimar 
Yansen geldi 

Dün Mimar Sinan ih
tifalinde bulundu 

•"'- r-•"• •;- s;-
11ıt11aıinth p.i:iı.• nam/ 

Aılianı._ pi•-,....... 
... ...... ........... v-....... , .......... ...... 
.,. .... ,...ı.; ........ Aallan',.. --
...... Plofaoiir Y...-, da itle .......... Sil.,..... .... bdı 
yepıl- mimu SiDaa ildifaliDe it 
tirak etmiftir. Plıofıs'r W•·
bu llatifaJd• ı.aı-e1r için latan
..... _,, ...... ıiiasiiıui da- ... 
dil ettinnittir. 

Pofeeör Waaaa • Lit fİl'ketİıllde 
ken4iaile ıiir6ten bir maharririmi 
ze bundan baı.-lerkea "-ittir 
ki: 
"- Ben bilbua Sin•nm ihtifa 

linde bulunmak için Mgin latan
bnl'a ıeldim. Sinan büyük bir a· 

[Devamı altıncı sahifede] 

Celil Bey yann lstan
bula hareket ediyor 

llimar Sinan ilıt/laliade binlerce balk, mnar IJnlJne konan ~len.i:Jn. 
Yum/ Rui B. in lıitabeııia/ irat edip 

Büyük sanatkarın 
ruhu taziz 

dehası tebcil edildi! •• 
Başvekil Pş. nın lstanbullulara ve 

bütün halka hitapları.. 

Koca Sinan'ın türbesindeki ihtifal pek mwu
zam oldu ve e., vekilin telgrifı 

üzerine kabrin tamiri için hemen ketfi yapıldı 
86yük Türk miman Koca Sina· 

- iliwil iaa 340 - ,..idil • i 
R ıb tile lııüyük ımiııı1ari iata· 

.... _ y6lraek üideletisod• W. 
ri olaıa sw.,..m,.. camii öalııı'e 
...... , 1 ..... pli --= ... ila-
lifal .J:!.! Jbı. 

- .... il ... wchn"•it 
illa edDdiii ............ Wr 
.. c•ldaa itilta.- -· .-it 

ad ·m-da , •'• T le ••ı'· 
b. 11.tifala P u •• tehsh • Ji 
pek çok•· wler "ıtl ak ' 't'i 
ba mP7anda Vali.,. bıhı'ise Nlia 
.... idd;., Halk ,....... ..... c-
det K.n. ...,.._. .......... 'I 
an '•• ..... larila, Fırka -
ııuplan, Cini San'atlar Ak·• 

(DffV•mı AltılJCI ubl,_) 

Hazırlanacak Milli 
takım meselesi 

lstanbul mıntakası namzetleri 
eyi seçilmemiştir 

-Dün ıuetelcrde futlıol fede 
rasyonunun baurlanecek olan 
Türkiye Milli takımı için daYet 
ettiii numet listesi çıktı. 24 o 
yuncayu biYi olan bu liste • di 
ier -\akalan bilmiyonıa • Is 
tanlıul mmtalraamdaki O)'UDCU· 

lana en mühimlerini açıkta .bı
ralqyor. Bilhassa senelerce göi 
sünde ayyıldız formayı tqıyan 
ve bugün de bu formayı alkııla 
tabilecek kıymette olan Cnat, 
Muzaffer, Leblebi gibi kıymet
li OJ11DCUlanmız yok. Sporla 
yalrmclaa allkadv olan ber fert 
bu liateain BaU.enyetta meç :ra c,_.ı lıliYul. .__ _J _ .-_,,.. .,,,....,.,, .. ............ 



,-.---- -- -

işsizlere iş, işçi 
istiyenlere 

işçi buluyoruz! 

'' HARöCl HA~lERLER ı 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

it arayanlarla İffi arayanlar a
raamda tavasauta bqlaclıimm 

günden beri, serelı: it arayanlar
dan cerelue İfçİ anyaıdarclan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
neldlıplar makaadı t•hil edecelı 

bir tarzda tasnif edilmeldedir. 
" Milliyet " -1ekeıte ço

ğaldıimdan lıabaedil- it•izliiin. 
itaiderin ihtiyaç aahalarma claiıl
ma.!ddanudan ileri seldiiine b
cıidir. 

Birçok lıaza m...ı.ezlerinde, 
hatti Yİliyetlerde makineci, mo
:örefi, teniyeci, tornacı, iyi bir 
1iilcer, marancoz, llitı ziraiye 
tamin:iai; elektrikçi fU veya ba 
ihtitaa itÇileri Ye ustaları yoktur. 

Onun için biz İfaİzlerle itçi ia
tey-1er araamda tnaaautta bu
lumaak iateyol'U%. 

Gerek lataabula, serek mem
leketin her kötesine flllDİI olan bu 
tanaıutua daha müauıU n fay
:lah olmaaru iıteyoruz. Onun i
çin 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reisleri, fırka id&re heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ye ali-
kadar idare 8.mirleri bulunduklan 
yerlP.rdeki itçi ihtiyacnn (şekil, 

mahiyet, evsaf, nrilec:ek ücret 
ve it şartları teabit edilerek) bi-

Bize yazınız! 
ze bilclirirlerae bize müracaat et 
mit ve adreslerini bıralmııt olar 
iıaizleri kendilerine bildireceğiz 
Bu suretle hem İf•iz kalan vı 
memeleketin neresinde it bulabi 
lecefini bilmediği için bunalar 
nlaadatlarnnıza hizmet elmİf 
hem de m-1eketin her tarafın< 
bir çok cüzide itçilerin dağılaral. 
müfit hizmetler donıhte etmeleri, 
ne yardım elmİf olacağız. 

Huauai müeııaeaat sahipleri d< 
bu buauataki ihtiyaçlannı biz. 
bilclirirlerae memnuniyetle kayd 
edecefiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyac;ınız var? 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhasip vey' 

diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri ıınwnda da bu ta 
naautu yapacağrz. I~ iateycnleı 
de, İşçi ve memur arayanlar dı 
mektuplarınr ~ıatanbul, Milliyer 
gazetesi İf tavassut büroıu" na 
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatan
dasa yapılac::ık erı büyük hiz 
mettir. 

• 
iş ve işçi • • istigenler 

işçi istlyenler 
ıo - Cağaloğlu yokuıu Anka

ra caddesi No ı1 Şapkacı Fazıl 

Bey, haftada 2 lira ücretle mııia
zaında 12-17 yaımda çalııacak 

bir çocuğa ihtiyacın vardır. 

iş istiyenıer 

tin mahallesinde 46 No da Meh
met, tütün amelesidir i~ ariyor. 

218 - Beyoğlu Büyük Par
makkapuda Acem Ali kahvcainde 
marangoz Hakkı, marangozluk, 
dülser ve beton İtlerinden anlar, 
34 yaşındadır. 2,50 - 3 lira yev
miye iıtiyor, taşraya 4 lira yev
miye ile !!ider. 

219 - Fındıklı Teke yokuşu 6 
No da Hüseyin 20 yaşıncadır, 
türkçe okur yazar orta mektep 
mezunu Fransızça az bilir, 30-35 
lira maaş istiyor tnemı-;;,et ari-

zı3 - Tekirdağ Çukurçeşme 

lstanbul otelinde dülııer Süley. 
man, inşaat amelesi, dülgerlik, 
duYarcılık, sıvacıl.k, Beton armc 

• • • 1 • d 1 yor. ve çını ış enn en an ar, ıa,raya 
220 

B 
'd - ayazıt Taban ıalı ao-

gı er. k 
ka No 2 Şerkia ef. 52 y&§ında-ı 

214 - Tekirdağ ta~avur ağ- dır, duvarcrlık ve düll{<rcilik yev
nıclan bakkal Ahmet aga vasıta- , miye 250 kuruş istiyor. 
•ile Ali oğlu Salih usta, clülger- 221 - Kumkapu Çifte gelinler 
.. k, .•iva~ılık, drvarcılık, beton ar- caddesi No 14 Yani, 23 yatında 
me ıtlerı anlar, okur, yazar, t'*' dır, matbaa itleri bilir, okur ya
raya ııider. zar memuriyet ariyor,, 30-40 lira 

215 - Tekirdağ Eaki cami ma- maaı istiyor, taşraya sider. 
halle.inde kumluk sokağında l 222 - Kadıköy Moda cadde
?olo lu hanede dülser Musa usta ıinde 147 No da kömürcü Salih 
dülserlilı, aıvacılılı, dıYarcılık, be- el. nezdinde Abdullah. Hizmetçi, 
lon arme ve çini itlerinden anlar. lik anyor, 23 ~ındadD', Tqraya 
fqraya cider. sider. 

216 - Sirkecide Aydoa otelin· 223 - Sultaııalunet Ticaret li-
Je Merzifonlu Sezai. Kundura- aeai ı 152 No lu Kütahyali Ali 
cıl.ılı, memuriyet ariyor. 30-35 ı;. Galip katiplik ariyor, öğlenden 

ra ma&J istiyor. aonra saat 2 den 7 ye kadar j' a-
2ı 7 - Uaküdar hıçakçı Alaet- riyor. 

Japonlar 
Çeki1meyor 

De Valeranın 
Cevabı 

Dörtler 
Konferansı 

ANKARA, 31 (TelefooJa) - Roma büyük elçinnz Suat Be 
Yin tebdili takarrür etmiıtir, 

Bu noktada Çinlilerle 
uyuşu!amıyor 

LONDRA, 31. A. A. - Chanshai 
dan Times gazeteaine bildiriliyor: 

Londrada merak ve 
sabırsızlıkla bekleniyor 

Fransayı M. Flandin 
temsil edecek Urla hakimini öldürmekle maz 

nun olanlar mahkum oldular 
Japon askerlerinin geri çekilmesi 

hakmd., bir anlaııma elde edilmesine 
1 dair olan ümitle;, lıunamen zail ol
muı ribi sörünmelrtedir. 

LONDRA, 31. A. A. - lrlanda 
muhtar devletinin ln3iltereye ver
miş olduğu cevap hala Londraya va 
srl olmamıştır. 

Cevabın, Londraya selir ııelmez 
acilen lrlandanm Londradaki iliko
miıeri M. Dulanty ile temasa gire
cek olan buausi koryeye dün tevdi 
ed;lmit olup olmadığı meçbuldur. 
Bazı reımi mabafil, cevabın tekrar 
tetkki makaadile husuai karyenin ba 
ı·eelrtinin tehir edildiği ve bu takdir 
de yarı nancak gönderilebileceğini 
ihsas eylemektedir. 

Çinliler, mütareke tttaitinden bat 
ka bir mesele bakında müzakereye 
girİfmeği İstememekte ve Japon iı· 
tilasına aebep olan mü,külat hakkın 
da miizakereden t;dônmektedirler. 
Diğer taraftan Japonlar zaruri ad

dettikfori teıninatı dde ec!inciye ka
da• yererinde kamak niyetinde ol
du.darmı hildi•mişlerdir. 

Çinliler, Japon mevzilerine hücum 
etmekle hiçbir fey kazanmıyacakla
nnı itiraf etmekte, Japonlar iae i
çinden birçok kanallar !e<;en bir a
rui dahilinde taarruzi bir bareko
tin kendileri için memnuniyeti mu
cip hiçbir netice temin etrruyeceğini 
şimdiden bilmektedirler. 

1 

Herhangi bir teahbur, ecnebi ti
, caretine ve Japon sanayiine zarar 
1 •ereceğinden, memleket dahilinde 
1 aiyaai mahiyette olmasa bile iktisadi 
müşkülata aeebp olacağmdan bu çık 
mazdan bir an evvel kurtulunacağı 
ümit edilmektedir. 

Cemiyeti Akvam komisyonu 

PEKiN, 3ı. A. A. - Mare!'ll 
Tcbang Suliang'ın Cemiyeti akvam 
Mançuri tetkik komisyonunun Pe
kin'e e:elmesinden istifade ederek 
yeni Mançuri devleti aleyhinde ko
.nİayon nezdinde teıebbüaattan bu
lunacaıJı haber alınmaktadır. 

Tcbang Suliang, Cemiyeti ak
vam komiayonunun hili Mançuride 
•abibi uufuz olduğuna ikna eylemek 
maksaclile Pekin §ebrini ıarki 3 man 
((uri «aletinin merkezi. idaresi olarak 
teıiı etmek kararını vermiıtir. 

LONDRA, 31. A. A.- Nankin
den Reuter ajanaına bildiriliyor: 

Jeneral Tchang-Kai-Chek ile zev
cesi, Mançuriye gidecek olan Cemi
yeti akvam tahkikat komisyonu t<>
refinc bir akıam ziyafeti vermitler
dir. 

CENEVE, 31. A. A. - Çin hükii 
meli, Cemiyeti akvam meaarifine iı
tirak hiaaelerine ait bekayaya mah
suben Cemiyeti akvım. 490,000 la

l viçre frangı göndenniıtir. 

Bir tayyare 
Kazası 
Bağdat yolunda düştü 

rakipleri öldü 
1 BA~DAT, 31. A. A. - Alınan bir 

telsiz telcrafta, Şam-Bağdat araam
da haftalık hava servisini yapan 
F ranınz tayyaresinin çöl Üzerinde al 
çak bir irtifada uçarken bir kum ka 
•D'gaaına yakalandığı ve Bağdattan 
200 mil mesafede bir kum tepeçiği
nc çarpl\rak parçalandrğı anla,ılmq
tır. 

Tayyarenin rakipleri olan pilot, 
Fransız malıiniıt ve Cemiyeti Ak
vam tarafmdan Suriye - Irak hudu
dunun tahdidine memur edilen ko
miayon reisi lavi~reli Miralay De 
Reynier, bu müthit kaza neticesin
de ölmütlerdi._ 

Kazazede tayyarenin parçalarını 
oradan geçmekte olan bir otokarın 
yerli şoförü sönnüş ve kazayı bü
kiimet malıaınatma bilclirmiıtir. 

Diğer ta•aftan İrlanda cevabının 
ne 1 ngil terede ne de lrlandada net
redilıniyeceği f1'kat her iki hükümet 
arasında toati edilen muhaberatın 
"Beyaz Kitap" teklinde intiflll' edo
ceği ve Avam kamaraama da teb
liğ edileceği söylenmektedir. 

Canada'nın vaziyeti 
LONDRA, 3L A. A.- Canada

dan resmen bildirildiğine söre lr
lanc!a devleti ıedakat yeminini tanı
mıımakta ianır ettiği takdirde 1 rlan• 
da ile lnııiltere arasında bir inkita 
münasebeti meydana setirebilecek 
böyle bir vaziyet muvacehesinde ne 
M. de V alera ve ne de mümessili, 
yakında toplanacak olan Ottawa im
peralorluk konferansına kabul edil
ıniyeceklerdir. 

Preaa Aaaociation sazetesi, bu ka 
•·ann herteyden ziyade M. de Vale
ra Üzerinde hadiselerin bakikatmı 
olduğu gibi görmek huauaunda 
müeısir olduğunu yaziyor. 

Dublin kabineai, Londraya sön
derecek olduğu cevabı yeniden bir 
dahıt tetkik İçin alıkoymakta ve bu 
Laberin büyük bir tesiri olduğu söy
lenmektedir. 

Muhtar devlet siyasi ricalinden 
maruf bir zat, Preaa Aaaociation mu 
babirine bu haberin M. de V alerayi 
dütündüı'tDÜf olduğunu, çünki muh 
tar devletin beynelmilel vaziyetinin 
ancak mevcut muahedata olan hür
met ve hüsnüniyeti ile ölçülebilece
ğini iabat etmiı bulunduğunu beyan 
etmiştir. 

Mümaileyh, muhtar lrlanda devle 
tini büyük Britanya milletine bağ
lıyan yeğane hafif rabıtanın kırılma 
•ı takdirinde vatanınm bu büyük 
külden ayrılmakla söreceği büyük 
zararın az-ı ve vüsatınm M. de 
V alera taralmdan anlatdmıı oldu
ğunu ilive etmiı ve lrlanda reiainlıı 
müfrit eflı,ir aalıibi arkadaflannı 
yatııtırrnak için nufuzunu istimal e 
deceğini de söylemiftir. 

M. Thomas'a hücumlar 

LONDRA, 3ı. A. A.- Mesai fır 
lauı kabin.esinde münalıalit nazın 
olan M. Moriaon, Bıighton'da irat 
ettiği nutukta lrlanda meıelesinin 
almıt olduğu vaziyetten clolayi Do
minyonlar nazın M. Thomaa'a tid
detle hücum etmi~. 

Mümaileyb, bilhassa nazırın avam 
kamarasında yeni lrlanda hükUmeti
nin •iyasi programına dair olarak o
rat ettiği nutku tenkit etmiı ve ha
kiki bir devlet adamı İçin bu beya
nat bir zillettir. Demittir. 

M. Moriaon, fU ıözleri ilave et
mittir: 

lrlandanın ecnebi membeleketler 
gibi muamele görmesinden tevlit e
deeck iktisadi mahzur veya menf11at 
ları tartmak hakkı ancak Ir!nadılı 
itcilere verilmi, bir baktır. Rutbadaki ekinı biikiimet acilen 

vak'a mehalline gitmiılerclir. ···--·-· .. ··-·····---·--
Bir aakeri tayyarenin, kazazed&

lerin cuetlerini Bağdat'• setirmek
te olduğu timdi haber alınmıttır. 

1 
ŞAM, 3ı. A. A. - Miralay Bey

nier ile refakatinde bulunan iki ma
kinist cesetleri tayyarelerinin enkazı 
altında bulunmuıtur. 

Cesetler Bağdat'a sötürülerek 
tahnit edilmiı ve bugün Şam'a mü-

teveccihen hareekt edecek tayarelcr 
konmu_ttur. 

BACDA T, 31- A. A. - Tanare 
kazası hakkında acilen yapılan tah
kikata göre, Fransız tayyaresinde 
telsiz cihazı olmadığından, pilot 
kaarasann yaklqtığma dair verilen 
telaiz telgraf haberinden malumatlar 
olamamıttır. 

PARIS, 31. A. A. - M, Tarclien 
ile M. Flanclin ve refakatlerinde bu
lunacak zevat, dün verilen haberler , 
t.ilifma olarak pazar aabahı saat 
ı-0 da Pariıten hareket edecekler
dir. 

iZMIR 31 (Mitliyet)-Urla hikimi lhsanZiya B. iöldürmekl 
maznun olanlardan değirmenci Mehmet Ef. yedi sene dört a 
ve dört gün, Hüseyin AYDi ve Zeynelzade Hüaeyİn ~ylerin y 
diter, Arif ve Muharrem Efendilerin üçer buçuk sene hapislerin 
karar verilmiştir. 

Bunlar, aaat 17 de Londraya va
racaklardır. M. Tardieu, Lonclraya 
gelir gelmez M. Mac Donalda ilk 
bir ziyarette bulunacaktır. Afyon tacirlerinin teşebbüsler Bundan sonra Fransız murahhas 
heyeti M. de Fleuriau tarafından 
Fransız sefaretinde verilecek alqam 
ziyafetinde hazır bulunacaktır. 

M. Tardieu, pazarteai aktamı ln
giliz hava itleri nazırı ve tahdidi 
teslihat konferansında lngiliz mu
rabbası Lord Londonderry'ain nez
dinde alqa myemeğini yiyecektir, 
M. T ardieu, ııalı aababı Pariate dö
ncc•ktir. 

PARIS, 31 A.A. - Pelit Pariaien 
gazetesi, dörtler konferanaı Londra 
da tolandığı takdirde Franaanın,ma 
liye nazın M. Flandin tarafından 
temsil edileceğini, fakat bu bapta 
henüz hiç bir fey teabit edilmemit 
olduğunu zannediyor. 

Brüning gidecek mi? 
BERLIN, 3ı. A, A. - Başvekil 

Brüning'in hu hafta sonunda Lond
raya eitmesi ümidi tahakkuk etme· 
diğinden ve T arclieu - Mac Donald 
mülakatı da timdi katiyet kesbetti
ğinden arbk aiyaai maluıfil ve mat
buat Londra mülakatına büyük bir 
ehemmiyet atfetmiyor, gibi görün• 
melrtedir. 

Bu mahafil, baıvekil Brüning'in 
Londradan ziyade Almanada bulun
masının lüzumlu olduğunu ve gele
cek hafta zarfında 4 büyük devletin 
iştirakile Londrada yapılacak müla
katta Almanyayı müatqar von Bü
lov'un temsil etmesinin bu mülakatı 
ancak İptidai bir mahiyet vermek
ten baıka bir neticeye vaaıl olmıya
cağını rıöylemekted.ir. 

Bu itibarla esaslı müzakereler an
cak, Almanya reisicmhurunun inti
habından aonra başvekil Brüning'in 
de kat'i surette ittirak edeceği Ce
nevrede yapılabilecektir. 

Nim resmi "Siyasi ve diplomasi 
mubaberat" sazeteıi, Londra müza
kerelerile T ardieu - Mac Donald 
müli.katlarmdan mühim bir netice 
beklememek lizım geldiği kanaatin 
dedir. 

Resmi dam~alar 
Taklit ediliyor 

Halepte bir ermeninin 
yeni marifeti 

Halep ten bildiriliyor: - Bura
da karıtık işler peşinde dolaşarak 
para kazanmayı mcalek edinmiş 

olan bazı kimael~rin, aon günler· 
de Türk hazinesini zarara soka· 
cak mühim bir sahtekarlığa baı 

vurduklan haber alınmaktadır. 
Türkiyede kaçakçılık mücadele 
kanununun tiddetle tatbikınden 
sonra cür'etleri kırılan bu herifle 
rin yeni giriıtikleri it, Türkiyeye 
ait bazı reami damgaların taklit 
edilmesinden ibarettir. Bu cümle
den olarak mevsuk membalardan 
alınan haberlere söre, burada ya
tıyan bir Ermeni, Türkiyede inbi
aara tabi bulunan iskambil kağıt
larının üzerindeki reami damsayı 
taklit etmiftir. Bu taklit damsalı 
kabıtlardan mühim miktara ba
liğ olan bir kıammın, Türkiyeye 
sizli tekilde aokulmak Üzere ha
zırlandığı da öğrenilmektedir. 

İZMİR, 31 (Milliyet) -Afyon meselesi hakkında İktısat v 
kileli nezdinde teıebbüsatta bulunacak olan hevet İstanbul ta 
kile Ankaraya hareket etmiıtir. 

Muallimler meclisine dair 
Maarif vekaletinin tebliği 

ANKARA, 31 (A.A.) - Maarif vekaleti mektep muallimle
ri meclisinin vazifesine ait yeni bir tamim nqretmiştir. Tamim
de muallimler meclisinde tetkik, mütalea ve münakata edilecek 
başlıca meseleler yazılmıttır ve müıbet tedbirler almağı icap e 
tirecek müzakerelerin yapdması ve içtima zabıt hulisalannı 
her üç ayda bir vekllete gönderilmesi istenilmektedir. 

Hamiller le 
Müzakere 

Paria'te bir itilaf 
aktedilecek mi? 

Dün çıkan akşam gazeteleri
nin Ankara'dan aldıkları malu
mata göre Saraçoğlu Şükrü B. bu 
radaki temaalanru bitinnek üze
redir. Birkaç süne kadar tekrar 
Pariae hareket edecektir. Pariate 
hamiller mümessillerile devam e
decek olan müzakeratın bir iti
laf ile neticelenmesi kuvvetle Ü· 
mit ediliyor. 

Bu itilafnameyi diğer bazı ma
li anlatmaların ve kombinezonla· 
nn takip etmeai ihtimalinden de 
babaedilmektedir. 

Kadınlar birliği balo 
vermiyecek 

Kadınlar Birliği bu aene vere
ceği balodan vazgeçınittir. Dün 
Birlik reiai Latife Bekir Hanım 
bir muharririmize demiıtir ki; 

- Balo, suvareyi varidat temin 
etmek için yapıyorduk. Fakat bu 
sibi §eyler için çok da para aarfet 
mek lazım seliyor. Bütün hasılatı 
balo gecesi aalona veriyoruz. Bu
nun için bu sene böyle bir ıey 
yapmaktan Yazgeçtik. Birliğimize 
her aene balo için muhtelif mali 
müeıaeıeler para verirler. Bu pa
ralan bu aene de topladık. 

Bu para ile bayramda fakir ço
cuklara elbise ve ayakkabı alaca
ğız. Bu şekilde topladığımız bü
tün para hiç masraf edilmeden 
hayra aarfedilmiş olacaktır. 

Alacağımız elbise ve ayakkap 
lan yerli malı olacaktır. Bunun i
çin de Milli aanayi birliğine müra
caat ettik. Yerli aağlam ve ucuz 
mal almak için tavaaautlannı rica 
ettik.'' 

Ati nada 
nan 

Bulgar - Yu 
maç lan 

ATINA, 30. - Panatiııaikos ata· 
dmda, Bulsar, Yunan milli tsıkımla
n araamda busün revant mahiyetin 
de ikinci bir maç yapılmıttır. iki ta
kım gayet çetin bir maçtan aonra 
2-2 ye berabere kalmıtlarclır. 

Nakit İ§leri müdürü 
lzmir'de 

IZMIR, 31 (Milliyet> - Na
kit itleri müdürü Sırrı Bey şehri
mize geldi 

Rüstemiye vapuru 
kurtarıldı 

Çetme civarında karaya otu· 
ran Rüstemiye vapuru kurtarıl· 
mıtbr. Adalet vapuru tıırafındaıı 
limanımıza getirilen Rüıtemiye 
vapunı, buraya gelince karaya o
tunnaaında kasıt olup olmadığı 
arathnlacak ve hamulesi de sıkı 
bir kontrola tabi tutulacaktır. 

lmnız'da karaya oturan Fran· 
aız bandırah Providanı vapuru 
henüz kurtarıhu:namı}tır. Bir haf· 
taya kadar kurtanlabileceii ümil 
edilmektedir. 

Atinada kraliyetçilerlc 
mücadele 

ATINA , 30. - Meclisi mebuaaı 
bupn mühim bir celıe akteylcmİJ' 
tir. Bütün mebuslar, batlannda mel 
aup oldukları aiyalİ fırlıalar reialerl 
bulunduiu halde meclise gelmişler
dir. 

Süfera locası dolu idi. Evveli m• 
liye nazırı Maria küraiye çıkaralo 
hükümetin ikti;;J'di buhrana kııı-ı 
koymak için takip edeceği mali v• 
iktisadi aiyaaet hakkında izahat vet°' 
eli Ye bu siyaaetin hükümetin bari~, 
te mali itibar ve kredisini mubafazı 
ve idameye matuf olacağını ve an 
cak bu sayede altın ihtiyat akçe.~ 
nin muhafaza edile bileceğini, bükıi 
metin memleket iktisad.iyatına zara 
rı dok,..ıımamaklft beraber yeni ki 
ğıt para ihracına teşebbüs etmiyec< 
ğini söyledi, 

Müteakiben kürıiye batvekil M 
Venizelos çıktı ve Kraliyet fırkafl 
aleyhine sayet tiddetli bücümler, 
de bulunarak temerküz kabinesin• 
glnnek istememek, memlekete hi~· 
met ifa&ı vazifesinden kaçınmak d• 
mek olduğunu Ye bunun cümlıuri, 
yetçi fırladan yıpratmağa matuf bıı· 
lunduğunu söyledi. 

M. Venizeloaun bu nutku cÜlll' 
huriyetçi fırkalar tarahndan sürekli 
alkı~lar ile karşılanmı,tır. BaşYekİ 
lin nutku cümhurİyetci fırkalar ile 
kraliyet taraftan fırka araamda y• 
ni bir cidal kapm açıyor. Kraliy.ı 
mkaaı reisi M Çaldaria meclisiıı 
sece içtimaında Venizeloaa cevaP 
verecektir. 

( l 
kabul edilmiştir. Ve Londra 

Haftalık Sl.YBS- .. C 1 da ln.giliz Başvekili ile Fransız 1 1 m a Başvekili arasındaki konferans 

birliği işi olmaktan çıkanyor Bununla beraber, Fransız 1 bundan sonra anlaşılan Çinli- Yüzlerce mektep kapanmış ,,e 
ve daha geni§ bir daire içine hariciyesinin Tardieu iktidara ler Japon kıtaatının, Cemiyeti 40 bin talebe mektepsiz kalmıf 
sokuyor. Devletlerin Tuna i- geçtiği zamandan beri daha re Akvama kartı yapılan taahhüt tır. 

\.. ta yakında toplanacak olan 
Avrupa dıllerının bırinde lta!ya, Aiı&anya ve lngiıtere ı dörtler konferansı 'çin zemin 

şöyle bir darbı mesel vardır: ı bu notaya cevap verdiler. Bun hazırlıyacaktır. İngiliz fikri. 
Bütün yollar Romaya gider. dan sonra da bu meseleye ne 1 nin daha ameli olduğuna şüp
Beyr.elmilel siyaset sahnesin- şekilde yaklaıılacağı hakkında he etmek caiz değildır. ÇünKü 
de de hangi tali meselenin hal- bir muhabere ve müzakere baş küçük devletler tamanıile bü
lir.e teıebbüs edilse, gelir bü- ladı. Bu müzakere neticesinde yük devletlerin ellerindedir. 
yük clcvletler araıındaki mü- ı1 üç fikir tebellür etti: Fransızların istedikleri gibi 
nascbata dayanır. İki hafta- 1 - Franaa'nın fikri: Be§ bunları bir araya toplayarak 
dan beri bütün Avrupayı alaka Tuna devleti arasında bir kon- n.üzakere ettirmekten bir neti
.ar eclen Tuna projesi de öyle ferans aktini temin etmek ve ce çıkamazdı. Çünkü evveli 

oldu. 1 bunları uzlaştırmağa çalışmak. büyük devletlerin anla,malan 
~~r naza'!ycye g~re evvela 2 - Alman fikri: Büyük lazımdı. Bu meselede esas nok 

ln!!tlızler, bır nazarıyeye göre devletler olmadıkça küçük dev ta büyük devletlerin anlatma
de Fransızlar tarafmdan tasav !etlerin anlatamıyacaklannı lan olduğuna göre konferansı 
vur edilen, fakat her halde ileri sürerek konferanaın beş · Almanyanın istedi~i gibi do. 
Fr~nsız Başvekili Tardieu tara Ball<au devleti ve dört ~üyük kuz taraflı yapmak ta büyük 
fı: d:ın resmen ortaya atdan devletin iştirakile yapılması ya bir fayda temin edemezdi. Bu. 
prnje şimdi Londra'da dört ni dokuz taraflı olmaaını temin nun içindir ki en pratik çare 
büyük devlet tarafından akte.

1 

etmek. büyük devletler arasında bir 
Ji'cn bir içtimada görüşülecek 3 - İngiliz fikri: Konferan konferana akti idi. 
ve <'ncak ondan sonra Tuna ve sın evveli dört büyük devlet "' "' "' 
Bnlkat! devlet!erile müzakere arasında aklini temin etmek Hakikat bu merkezde olmak 
lıaslıyacıık l\~di!r.-:dur k! pro· ve küçük devletleri bundan ıon la beraber, dört büyük devle
ie, birer resmi rota ile büyük ra i,e kanştırmak. tin - İngiltere, Fransa, Al-
1evletlere Frnnsrz hariciye na- itte Fransız ve Alman tez- j manya, İtalya - Londra içti
zırı tarafmdım bildiı·ilmi ti. leri arasındaki bu İnııiliz tezi. mat Tuna birliği isini bir Tuna 

şinde anlaşabilmeleri İçin daha alist bir siyaset takip ettiğini iktızası Şanghay'dan çekilme. İngiliz Hariciye nazırı Sir 
birçok noktalarda anla§maları de kabul etmek lazımdır. Bri- sini talep etmişler. itte bu nok John Simon da lngiliz parla· 
lazımdır. Yani Tuna birliği and azacık hayalperest idi. La- tada şimdiye kadar anlatmak mentosunda Aksayı Şark hak 
projesi büyük devletlerin ken. val zamıarunda da Fransız ha- mıümkün olmamıttır. Japonlar kında beyanatta bulundu. Be· 
di aralarındaki mühim bir kı. riciyeai dikine gitmekten başka eski İmtiyazlı mıntakaya çekil· yanalın en şayanı dikkat nok· 
sım ihtilaftan halletmelerine bir şey yapmamıştır. Tardieu melerini iatemi1.ler. Fakat Ja- tası Cemiyeti Akvamın bu if 
bağlı bir mıesele halini aldı. birçok meseleleri halletmek pon kıtaatı bu mmtakauın ala- teki rolünden bahsederken, ce
Acaba bu devletler Versailles için ciddi teşebbüs aarfediyor. bileceği miktardan çok fazla mi: etin Aksayı Şark meseletİ 
sulhundan beri aurup gelen Fakat muvaffak olacak mı? olduğundan Japonlar bir kıaım neticesinde kuvvet bulduğunıı 
bu ihtilafları hallec bilecekler Her halde Londra konferansı kıtaatımız mmtaka civarında söylemesidir. Hiç bir hariciyt 
mi? Çok şüpheli. Esasen hal- ehemmiyetli konferanslardan kalsın demi,Ier. Velhastl Ja- nazırının mugalatada bu dere-
letselerdi belki de Tuna birliği- biri olacaktır. pon kıtaatmın nereye gideceği ce ileri gittiği görülmüş ,e1 
ne mahal kalmazdı. ltalyanm "' "' ~ hakikatte anlaşılamamı,tır. değildir. Cemiyeti Akvam Ja• 
istediği teyler var. Almanya- Aluayı Şarkta muhasıt1JJJat Halbuki esaslı nokta da budur. ponyadan Mançurya'nın tahli· 
nm nihayetaiz metalibatı var. duralı bir aya yalmı bir zaman Muhasamat dursun, Çinliler ol yesini dört defa resmen talef 
Tahdidi tealihat meselesi, tami oluyor. Fakat muhasamatın duklar~ yerlerde kalsınlar. Ja. etti. Bugün Japonya Mançu!" 
rat meselesi, şark hudutları durduğunu resmen ifade etmek ponlar da kalsın. Bu, biT an. ya'yı ilhak etmiş vaziyette 
meselesi, ıimali Afrikadaki 1- için hali. bir formül bulunama. !atma değildir. bulunuyor. Şanghay'ı da işga! 
talyan metalibatı. Franaadaki dr. Diğer taraftan Çinliler, etmiştir. Sonra hala Cemiyel1 

İtalyan tebaasının vaziyeti. Hü Ajans telgrafları birkaç gün Şanghay tecavüzü neticesi za· Akva!flm prestiji yükseldiğiıı· 
lisa bir taraftan Fransa, diğer evvel, Japonya ile Çin arasın- rarlarını teabit etmişlerdir. Bu den bahsediliyor .. 
taraftan da İtalya ile Alman. da bir mütareke imzalandığını nu 80 milyon İngiliz lirası tah "' ~ ~ 
ya arasındaki kanşık münase. 'haber vet'Il'.Bşlerdi. Mütareke- min ediyorlar. Sonra 180 bin İrlanda intihabatı lngilter1 

betler şimdi mevzuu bahaol- nin ahkamına göre muhasamat Çinli aile bu muharebelerden nin başına yeni bir dert arl1 

maktadır. Bunlann içinden çı- resmen tatil edilecekti . Çin kı- mutazarrır olmuştur. Harekat Meselenin mahiyetini geçefl 
kılabileceğine ihtimal vermek taatr oldukları yerlerde kala- neticesinde 8080 kişi ölmüştür. , hafta da izah etmiştim. 19Z1 

ü tür ı caklıll' . Buraya kadar iyi. Fakat 250 bin amele işsiz kalm~ştrr. r senesinde İrlanda ile lngilte(t 
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• yu m 
Ekonomi 

Afyon tüccarı yarın 
içtima edecekler 

lzmirden gelen heyet te bu içti
mada hazır bulunacak 

Afyon oabf va ihracabmn İn· 
hııar altına almaca;. haberleri 
&zerine lzmir afy011 tacirlerinin 
Aıllcaraya bir heyet söndenneğ• 
karar verdiklerini ya~bk. Bu 
heyetten ıehrimiz afyon tacirle
rine dün &elen bir tel,..afta, va· 
pnnın ceçilonesi hasebile ancak 
yann aaat on dörtte latanbulda 
bulanabilecekleri bildirilmittir. 
Bunan üzerine plıriınd afyon ta 
eirleriaia lnnir beyetile miift.,..... 
kea yann saat 11 de yapmıya ka 
rar Yerdikleri içtimada yarın oa· 
at 16 ya tehir edilmi§tir. 

lktıaat Vekaletinin, afyon sa~ 
tının hükümetçe müatahıil ~et~cır 
lerin birleıtirilerek onlarm İılhİ••· 
n altına alınacağı mukarrer bu·. 
lunduğunu söylemeıi, bu meaeleyı 
kafi derecede tenvir etmiı bulun· 
maktadır. 

Binaenaleyh, afyonculann ya
pacaklan teşebbüsattan esua ait 
bir netice elde edebilecekleri zan 
nedilmemektedir. lzınir ve latan
bul afyoncularmm yann yapacak 
ları müıterek içtimada bu cihete 
de bilhaaaa tema. edilecektir. 

ı\lmanyada arpalanm1z 
Almanya'nm, Romanya arpa· 

larmdan az ...,.im almafa Ye So•
ret hiikiimetinin Almanya'dan 
makine Ye saire oabn aluuuı üze
rine Ahnanyanm da Rua arpala-

BORSA 

St Mart 1932 
Akflllll Fiatlan 

l.tikrazlar Tahvillt 

lsı . dı~ın 90,50 l':Jckırıt 4,90,5 
Şark d. yollan 3.25 Tramvay 4.9li 
D MuV1bblde 52.75 Tiluel 4,!)0,Ş 

Cömrutlfl 7,51) ' Rıhum ı~.75 

Saydl aalıl •.- Aııadol• 1 18,0$ 
Bogdaı uo • m 17,-
T . .. hılye 6,SO .M6messU n.ıs 

Eaham 
lı Bantsıı ıo.- Terk Ol 116,?0 
Anadolu 15.50 Çimento Af. 9,10 

ReJJ 4,10 Ouyon dey. t3,25 
Sır. hayriye 14.- Sark dey. 2,SO 
Tramvay 53.- Bılyı 2.iO 
Umumhlıonı ıı.~5 Şark m. ecu 3,-

llcmonU 14,i5 Teldon 15,25 

...- Çek fiatlan ........ 
Pu-ı. ıt.06 Prat Jl,90 

l.ondra 1'8,- Vlı•ıoa J.87,5 
Nüyort 47.42.5 Madrit 6,!6 

Milano ~.16.5 tierllo ı,98,J/4 

Brülı:~eJ 8.39.- Vı~n 4,22 
Atioa 17,l)l!,3/8 Pc~te 1,71>,5 
Cınevre 

.,....,_ 
Bükıeş 82,06 

So!yı ts.3(! Belpt 11,-
\mısıerdam ı, 17,3/8 Moskovı ıo94.-

Nukut (satıı) 
Kuruş Kuruş 

20 f. Fransız ı70, l/4 ı şllle, Av. 28,-
ı faterlJa 7'• ı ptzeuı 16,-

ı dolar 1111,1/c ı mark 50,1/2 

20 liret 2'?0.- ı zol<I 21<,-

20 f. Belçıta il?,- ı peoıo 32,-

20 ley 114,-
!o drahmi 42,-

!j!; dlnır 75,-
11() ı. lsvlçre m, -

ı Çornoveç 

20 ·~·· 25,- ı Altın 925,-
~O florin ~ ı Mecidiye 4R,5 

20 kur Çek.) 125.- ı 8.U.not 232,-

nndan a2 resim almağa bafladı· 
fı Harici Ticaret ofisine gelen 
malümattan anlqılmqtnr. ~~· 
mukabil, arpalarmuzm. e~ buyük 
alıcısı olan Almanya, bıznn arp'!· 
larmıızı daha yükaek reame tabı 
tutmaktadır. Bu yil.zden, Alman· 
ya'da arpalanmız Sovyet ve Ro
manya arpalanna kal'Jı rekabet 
edemiyeceğinden, ofis, bu husus
ta alakadar makamat nezdinde 
tetebbiiaatta bulunmuıtur. 

Yaş meyva ihracah 
Harici Ticaret ofisi, mevsimi 

hulul etmek üzere olduğundan, 

yaf meyvelerimizin tayyare ile 
ihracab için ıehrimizdeki tayya
re ıirketlerile temaıta bulunnıak 
tadır. 

Paris borsası 
PARIS, 31 A.A. - 30 mart 

1932 Paris borsası: Muamele ha
reketleri eıkisi gibi mahdut bir 
daire dahilindedir. Maamafih ~es 
cilatrn büyük bir kısmı da~a yuk 
sek bir seviyede fiat bulabilmek
tedir. Franaız randan daha iyi tu 
tulmaktadır. Smai müeneseler es 
hamı hala gayrimuntazam bir 
haldedir. Kauçuk eıhamı gittikçe 
fiat kaybediyor. Tahkime tabi k.ıy 
metler makaTemet etmektedır. 
Para oaflam vaziyettedİY. 

Londra borsası 
LONDRA, 31 A.A. - Londna 

boraaıu dün de iyi vaziyetler göa
termekte devam etmi~tir. Maama 
fih kambiyo piyıuaamda intikal 
muamelelerinin hacminde bir te• 
nezzül miiJahede olunmakta ve 
franga nazaran 96 da kapan~ 

lngiliz lirasının fiabnda 95 ~ !'" 
bi ıiddetli bir aksülamel gorul· 
mektedir. 

NeyYork üzerine kambiyo !"ua• 
meleainde temayül daha banz ol
muf ve Amerikan kongreai tara• 
fmdan bütçenin tevzini için yapı• 
lan hareket dolar fiatmı 3, 78 Y. 
den 3,74 e diiJiirmiiJtür. 

Pahalı kömür sablma
dığı anlaşıldı 

üıam cazetelerinden biri, 
madencilerin bir triiat teı~il .~~~
rek ecnebi vapurlan?a k?munm 

7 liraya verdıklen halde tonunu 
1
. 

Türk Tapurlanna 9 • 11 ı_r~ya aa
t klanndan bahtedilıyordu. 

bt J'!'P ı ··dur·· lügu" • nezdindeki 
Tıcaret mu b .. 1 b" 

tahkik.atımıza nazaran, oy e ~r 

trüst mevcut deiildİ!· Y ~~ız,. bır 
· k.. ·· irketmm ıhra , zat, Ereğlı omur 1 1 

kiyelik kömür alan bazı vapur •· 
d"'er vapurlardan daha ucuz 

kr~ ~g sattığından bahisle !.ik~
omur tur Ticaret mudur 

>:~!'e ~i1un:'.'i.km · ettinnekt~~ir. 
~~':li.:ı~ anlaıılan cihet Turk 
ıın lanna ecnebi vapurlann· 

vdapuyükr.. ek fı"atla satıf yapıldığı 
an • . · "hraki 

d - olmadığı ve 'ırketın ı . 
ogru ·r ·· k ecnebı 
l.k k.. ür alan ur ve 

ye.' • ~ ·ı · bir miktar 
daımı muıterı enne . d" 

·ı· t ptıg" ı merkezınde ır. tenzı a ya 

Arz az, l Mahkemelerde 

Talep çok olursa ihtisas mahkemeleri •. 
Fiat tereffüü ihtikar 

addedilebilir mi, 
edilemez mi? 

Ticaret Müdürlüğünün limon 
fiatlerindeld tereffü etrafındaki 
tahkikat ve tetkikatı neticelen· 
mek üzeredir. Bu tetkikat, kon• 
tenjan dolayııile limon ithalatı· 
nın azıılmaaı, ayni aebc.pten (Üm· 
r'jkte bekliyen limonlann kımıen 
çüriimüt ohnau yüzünden piyasa
da limon mevcudunun az bulundu 
funu, arzın mahdut olmaaı kartı· 
unda talep fazla bulunduğundan 
Eiatlerin yükaeldiğini göatennek· 
ted!r. 

Ticaret Müdürlüğü, lktısat Ve· 
kaletin<len ibtikann mevcut oldu 
ğuna hükmedilmesi. için ~a~ı nok 
talara dair talimat ı•temııtır. Bu 
meyan a b;r malın mevcudu azal 
maaı üz.,rine fiatında hasıl ola~k 
tereffüün ihtikar addedilip edıl: 
miyeceğinin prenoip olarak teabı 
ti de iatenilmiıtir. Gelece~ c~".ap, 
limon fiatleri hakkında mudır~yet 
çe verilecek nihai kararda mues
air olacaktır. 

Akıl 
Hıfzıssıhhası 

Cemiyet dün senelik 
içtimaını yaptı 

Akıl hıfzıauhhası cemiyeti sen_e 
lik kongresi dün saat 1 7 de cemı· 
yet reisi Dr. F ahrettin .Kerim Be
yin riyasetinde HalkeTIDd_e toı>: 
lanmıttır. Cemiyetin oenelık faalı
yeti hakkında tanzim edilen ra
por reia tarafından okundu •. He• 
yeti umumiyece iyi bir ıekılde 
karıdandı. Bu rapora nazaran ~ 
miyetin bir sene zarEında yaptısı 
itlerden belli bqlılan ıunlardır: 
Muhtelif yerlerde akıl hıfzıuıhha 
sı poliklinikleri yapılıyor, Mektep 
)erde zeka ölçüleri yap ...... aaı, ç~ 
cuk mahkemeleri ve uli.ha~.e~~~
nin teaiai için hazırlıklar ıorulu
yor. Mesleki muhtelif eserler nef 
rcdiliyor. Pariıteki akıl reünyonu 
na ittirak ediliyor. Türkiyedeki 
akıl hastalıklarnun vaziyeti hak· 
kında ilmi bir rapor yazılarak 
beynelmilel komiteye gönderili
yor. 

Dünyada bu makaatla ttlfekkül 
eden muhtelif cemiyetlerle miina 
sebetler tesia ediliyor. 

Raporun kıraatini müteakip 
Türkiyedeki intiharların eabap ve 
avamili hakkında aleni bir müna. 
ka.-, cereyan eyleınif ve içtimaa 
nihayet verilıniıtir. 

Kibrit şirketi rnüdürü 
geldi 

Kibrit ıirketi direktörü M. Holf. 
man Avrupa'dan avdet etmiıtir. 
Şirketin Büyükdere'deki fabrika
smda bir ay daha tecrübelere de
vam edilecek, mayısta küıat res
mi yapılacaktır. 

Bekçi ücretleri 
Eminönü Kaymakamı Beyden al

dığmuz mektuptur: 
" Kanuni sıılilıiyete müsteniden 

kaza idare heyetince tanzim edilen 
Bekçi talimatnameıi münaıebetile 
bazı sazet~lrde intişar eden yazı
ların lıakilıate muvAfık olmadığınm 
muhterem cazetenizle netri ve tav
zihini rica ve bilvesile takdimi hür
met ederim efendim." 

Dün de kaçakçılıktan maznun bazı 
eşhası mahkum ettiler 

Dün dokuzuncu ihtiaaa mahke
me•İnde muhtelif muhakemeler 
yapılmıt. mahkeme heyeti saat 
14,30 dan 18 e kadar mütemadi· 
yen-1 dava rüyet etmiıtir. 

Davalardan birinin maznuna 
Salih oğlu Salih isminde 66 yaıın 
da bir ihtiyardır. Silivri kapıda 
Hancı Karagöz mahallesinde otu 
ran bu ihtiyann Mitat pap. çiftli
ği civarındaki tarlasında kulübe
de küçü' - mikyaıta bir kaçak ra• 
kı fabrikası bulunınuıtur. 

lht:~ar bu kulübenin metruk 
bulunduğunu, fabrikayı tesis ede 
nin kim olduğunu bilmediğini söy 
ledi. Mahkeme mevkuf bulunan 
ihtiyam seı-best bırakılmaınıa ve 
zabıt varak.a .. ını imza edenlerin 
ıahit sıfatıyla celbedilmesinc ka
rar verdi. 

ikinci davanın maznunları 75 
yasmda Froso isıninde bir ihtiyar 
kadınla kızı 35 yasmda mabna• 
zel Eteni ve oğlu 40 yııtında Di· 
ınitri idiler. Dimitri de 90 kilo ıa· 
rap, Elenide de rakı, konyak ve 
rakı imaline mahsua alil ve ede
vat bulunnıuıtu. 

Dimitri §arabı ruhsatiye ile 
yaptığını söylemiş, ruhoatiyeaini 
gÖstennİ§tir. Eleni rakıyı ve kon· 
yafı kendi içmek için yaptığını, 
dayısının meyhaneci ve rakıcı ol
duğunu, alat ve edevatı dayıamın 
vefatı ile tevarüı ettiklerini söyle
di. Muhakeme Frosonun yaıının 
tahkiki için bqka güne bırakıldı. 

Üçüncü davanın maznunuı' da 
Ropen Nikogoa imıinde bir kahve 
ciydi. Dükki.nmda 8 buçuk kilo 
kaçak tütün bulunmU§tur· Muha· 
keme zabıt varnkaunda imzası o
lanlann ıahit aıfatile celbi için 
başka güne bırakılmııtır. 

Dördüncü davanın maznunu 
Garbiı İlminde bir meyhaneciydi 
dükkanında 42 bin tane aicara 
kağıdı çıkacak kadar kopya k&ğı 
dı bulunmuıtu. 

Muhakeme bulunan kopya ka
ğıdının ithali memnu kağıtlardan 
olup olmadığının tahkiki için bııt 
ka süne bırakıldı ,,., Carbia ser
best bırakıldı. 

Beıinci davanın maznunlan A· 
dapazanndan setirilmiı bir kan 
kocaydı, evlerinde yirmi ikibuçuk 
kilo tütün bulunmuştu. Gerek Ah
met, serek kan11 Hava birer ay 
hapse, 115 lira para cezasına mah 
kum oldular. 

Altıncı daTanın maznunu Eren. 
köyünde Sıtma Pinanııda oturan 
Mehmet oğlu Salihli. Bir buçuk 
kilo kaçak tütün naklederken ya
kalanmııtr. 6 ay hapse ve 1 O lira 
para cezasına malıkUm oldu. 

Yedinci daTanm maznuau idris 
iuninde Adapazanndan getiri). 
miş bir köy muhtan idi. Evinde 
169 okka tütün bulurunuıtu. 

Tütünün kaçak olmayıp mah· 
sul olduğunu aöyledi, tahkiki için 
muhakeme batka gÜne kaldı. 

Dün aekizinci ihtisu mahkeme
sinde de iki dava rüyet edilmiı
tir. Bunlardan birinin maznunlan 
Beyoğlundaki evlerinde kaçak j. 
pekli kumaf bulunan hikardo ve 
Koço idi. Muhakeme tahkikabn 
tekemmülü için talik edildi. 

ikinci davanın maznunu Ece 
vapunınun ser kam•"!tu Murtaza 
o·' la Hüseyindi, lpeklı kuınaı ve 
h;ykel bulunmuftu. 81 lira para 
cezaaına mahküm oldu. 

Kokain satanlar 

kain, morfin, heroin oatmaktan 
maznunen •e mevkufen ajı:rceza 
mahkemesinde muhakeme edil· 
mektedirler. 

Yalnız bunların ortağı olan En· 
ver isminde bir maznun daha var 
dır ki gayri mevkuftur. 

Dün muhakemeye selmemiıtir. 
Mahkeme Enverin ihzanna karar 
vermiıtir. Muhakeme bqka süne 
bırakılmııtır. 

"Apoyev Matini" 
beraat etti 

l•tanbul mahkemei aaliye biriıı 
r,İ ceza mahkemesinde uzun za .. 
mandan beri devam eden ve Mau
rice Dekobranm "Bir milyonerin 
taribi., · ünvanlı eserinin tefrikaıın 
dan dolayı açılmıt bulunan miia
tehçen neıriyat davası dün neti
celenmi9tir. 

Cereyan eden muhakeme rıeti
cesinde Maurice Dekobrarun bu 
eserinin müotehçen bir ciheti gÖ· 
rülememit, tercümede de müateh 
çeniyet bulunamamıştır. 

Müdafaa vekillerinin talebi 
veçhile Apoyevmatini cazetesi 
mea'ul müdürü ile roman müterci 
ninin beraetlerine karar verilmit
tir. 

Paraşut 
Tecrübesi var 

Bir tayyarecimiz kendi
ni 500 metrenen atacak 

Kıymetli tayyarecimiz Veci 
hi Beyle tayyareci Fuat Bey bu 
&Ün saat 10 da Y etilköyden U· 

çacaklar ve ~aat 11 de Tayyare 
ci Fuat Bey kendi imal ettiği 
paraıütle Abideihürriyet tepesi 
üzerinde hef yüz metre irtifadan 
tayyareden kendini atacaktrr. 

Albncı şube müdür 
vekilliği 

Polia 6 ıneo ıube Müdilrlüiü V• 
k&letine Belediye yazı iıleri mü
meyyiııi Kadri B. tayin edilmiıtir. 

Mevadı müştaileyi 
hamil vapurlar 

Mnadı müttaileyi h&mil ııemile
rin Haydarpaıa açıklannda demirle
meleri Kabataı ve Betiklaf açık
ların...; demirliyecek olan bu cibi 
gemilerin kontrol muam!'leai 711P!'.;
ınıyacıığı vapur acentelenn• teblis 
edilmittir. 

Kontenjandan evvel 
gelen eşya 

Kontenjandan evvel Iİparİf edile
rek bedeli luımen ·veya tamamen 
teıviye olunmuı bulunan etyayi ti
carİyenin cümrülılerden İmranna iki 
cündür batlllDDllf lır. 

550 seyyah gelecek 
Üsküdarda oturan Nazmi efen- lnıtiliz bandıralı Otrant vapurile 

diyle metresi Vicran hannn ko- bu oabah 550 seyyah gelecektir. 
.-.---

r 
Heyeti 
Umumi yeler 

Dün bazı şirketlerin 
heyeti 

umumiyelcrı toplandı 

Buna Aari kaplıcalar tirketi 
biuedaran heyeti umumiyeai, dün 
Ticaret ve Sanayi B•nk•••nda se
nelik içtimamı aktetmiıtir. içtima 
da heyeti idare raponı okunarak 
kabul edilmit. müteakiben !dan 
Meclisine yeni aza olarak Yunus 
Nadi, Ruten E§ref, Buna aTUkat
larmdan Hulusi, Rahmi •e Buna 
Vilayet umumi mecliai azasından 
Gani B. ler aeçilınİ§lerdir. 

Heyeti umumiye içtimaından 
sonra toplanan heyeti idare, riya· 
sete Yunus Nadi ve reis vekilliti· 
ne Muhittin Baha B. leri intihap 
eylemiştir. 
Şirketin 550 bin lira olan serma 

yesi, ileride tezyit edilecektir. Mu 
bittin Baha B. in içtimadan sonra 
kendisile görüşen muharririmize 
verdiği maliimata söre, tirketin 
viicude getirdiği otel n hamamın 
5 • 6 aya kadar nokaanlan ikma
le çalııılmaktadır. Bursa ve bü
tün Türkiye İçin birer mükemmel 
eaeri ümran olan bu otel ve asri 
kaplıcanın kii4at meraıimi sonba
harda yapılacaktır. 

Ergani ljİrketinde 
Ergani Balon Türk Anonim 

ıirketi heyeti umumiyesi de dün 
toplanmııtır. 

Okunan idare meclisi raporun 
da, F evzİpafa • Malatya • Ergani 
demiryolunun Frat nehri sahiline 
erİşmİf olduğu kaydedilerek, bu 
hattın ikmaline kadar ricude ge
tirilmek üzere, ıirketin senevi 
15000 - 24000 tonilato bakır istih 
saline kifayet edecek bir imalata 
ne teaiai için bir mesai programı 
tanzim ve tatbik etmekte bulun
duiu, çakmak lafı damarlarına 
dair mabal!inde tetkikat yapıldı· 
ğı beyan ediliyordu. Mecliıi idare 
ve m ·; ·alöp raporlan kıraat ve 
bil" 1 , o kabul edildikten aonra 
mü. deli biten meclisi idare azaaı 
nm yerine yenileri seçihnİf ve içti 
maa nihayet verilmiıtir. 

Diğer heyeti umumiyeler 

Dün Anadolu Maden, Manıa· 
nez Türk Anonim ıirketleri hiue
daran heyeti umumiyeleri de aene 
lik mutat içtimalannı aktetmifler 
dir. 

Eanaf Bankaaınm dün akdi mu 
karrer olan heyeti umu.miyeai, ü
çüncü defa olarak, ekseriyet ha-
111 olmadığından tehir edilıniıtir. 

Dolmabahçe havagazı 
şirketinde 

Dolınababçe Havqazı ıirketi 
heyeti umumiye.i dün toplanmJf
tır. Heyet, idare mecliai •e mura
kip raporlarile heaabat n bil&n
çoyu taadik etmiftir. Şirket bu -
ne hiuedarlara temettü tevzi et· 
miyecektir. K.i.rü zarar hesabatr 
araaındalô fark gelecek Mneye 
terkedilmi§tir. 

Şirket murakibi Mustafa Hay 
ri B. celecek aene için de Va2İfe
ıinde ipka edilmittir. 

Tramvay şirketinde yeni 
meclis azası 

Evvelki gün toplandıimı yazdı 
kımız Tramvay tirketi heyeti umu 
miye içtimaında müddeti hitam 
bulan meclisi idare azalarının ye
rine Bürhanettin B. ile M. Ronge 
ye murakıplıklara Reşit Saffet ve 
Sezai B. ler intihap edilmitlerdir. 
Tramvay tirketi 1931 seneai zar
Eında 60, 767,692 nlcu nakletmit
tir. 

Üsküdar tramvayları 
Üsküdar • Kısıklı halk tramvay 

Vil yette 

Muhacir 
Bonoları 

Kısmen hazırlanmışbr 
yakında gelecektir 

Mnbacirlerin istihkak fazla&ı o
lan alacaklanna mukabil müba
dil bonolan verileceği mahlmdUJ'. 

Bu huaustaki iatihkak mazbata. 
lan buradan Ankara'ya gönderil
mİftİ. 

Haber aldığnnıza göre Ankara' 
da teıeklı:ül eden komisyon maz. 
hatalar üzerine kısmen bonoları 
tanzim etmittir. Bu bonoların ya
kında gelmesi beklemnektedir. 

Teniat sırası ile yapılacaktır. 

Maaş yann 
Niaan umumi maap yann Terİ· 

lecektir. Ücretli m murlarm mart 
maaılan dün verilmi§tir. 

Vilayetin vilayetlerden 
istediği 

Son zamanlarda muhtelif vili,. 
Yellerden iş aramak için bazı kim 
aeler buraya seliyorlar ve İf bula 
mayınca da vilayete müraaıatle 
kendilerinin memleketlerine sün
derilmeaini iatemektedirler. 

Vilayet, bu ı;ibi kimselerin pa. 
rasız olarak a~lmelerinin önüne 
geçilmesini vilayetlerden iatemek 
tedir. 

Bugün 
1 Nisandır 

Karilerimize aldanma
malannı tavsiye ederiz 

Bugün Nisanın biridir. Bugün 
biribirini aldatanlar çoktur. 
Frenklerden sonra bizde de taam
müm eden niaan balı&ına karşı 
müteyekkız bulunmalarını kan1eri
mize tavaiye ederiz. Mesela dün 
akşam cazetelerinden biri daha 
takvimin yaprağı kopmadan kari
lerine niaan balı&ı olarak Lind. 
berg'in çocuğunu latanbula kaçır 
mt§lır. Lindberır'in çocuğunun ls
tanbulda olduğunu bildiren bu ha 
beri serek Vali muavini, ırerekM 
Poliı müdürü tekzip ediyorlar. 

Niaan balığma dikkati 

lan Türk anonim tirketi -.ılilı 
içtimaını dün tirketin Üsküdarda 
ki binaamda yapmııtır. Heyeti u
mumiye mecliai idare reisi Ş B. 
in riyasetinde içtima eb1ıi4tir. Jçti 
maa bütün hiaaedarlar, bu mqan 
da belediye namma Tali n bel• 
diye reiai Muhittin B., heyeti eD• 
niye müdürü Ziya B. ve sair e
Tat hazır bulurunuılardD'. lçtıma 
aaat il de b&Jlanııf ve 12 ye lı:a
dar devam etrnittir. 

Heyeti idare ve mura.kipler ra
poru okunmut Ye taavip edilmit
tir. 30 haziran 1931 de münakit 
mukavelenin tatbiki hakkında 
meclioi idareye aalahiyet verilmiş
tir. Bundan aonra idare heyeti in
tihabı yapılımı ve Necip, Yuauf 
Ziya Beyler İpka edilerek iki yeni 
aza seçihnittir. Müteakiben sene
lik bilanço kıraat ve tetkik edil. 
mittir. Bilançoya göre tirket bu 
sene 168, 786 lira 80 kanıt ve .25 
santim masraf etmiıtir. Buna mu
kabil İle haaılab 140,920 lira 82 
lnırut 50 santimdir. Bu bale naza
ran Üsküdar tramvaylan 1931 se 
ne•inde 55,439 lira 36 kurut 75 
santim açıkla bütçesini kapamq. 
tır. Şirket bu sene de hissedarlara 
temdtu venniyecektir. 

---- - - -- --::__ - - -- - -- -. - - ----;:-~ Cemiyeti mile reddetmiyormuş. Fakat ya'nın mukadderatını darbei 
lraamdaki birlik imzalanan lerı anlatıldı •. '!ı.'u~hf Bunun yemin meseleainin eaaaa taal- hükUmetle ele geçirmeğe çahı 
bir m!!!kavele ile nihayet bul- ~~va~ın .aczı ~ı~::.e ıd~ba mü- )Uk etmediğini ve yalnız ufak maktadır. Bu yoldaki faaliyet
IDuftu. Bu mukaveleyi o za- ıçı~ t~dr.1~b'8'b 1 tur. Di- "bir teırifat meaeleainden,, iba lerini Dahiliye ve Müdafaai Mil 
IDan lrlaırdalılann çoğu kabul easırk~ırİ ıı ~I eredm~k, bin İr ret olduğunu aöyliyormu,. Taz !iye nazın Groener gibi salihi
~miıti. F ~t D~ Val~ra'nı~ j yor 

1
• ngı t Bu:lar ecnebi mina~ _ıııeael~ine geline~;. ~u- yettar bir ağızdan anlamakta

rıyasetindeki ekallıyet ~l'eat landalı vdd:Jiı ek Sonra bun 1 nun ıçın de mevzu barıcıdır,, yız. Bu kaç seneden beri za· 
reddetmitti. De Valera zumre tebaaaı a . "d · ecnebilerin diyormuı. Bu cevabın İngiliz- man zaman ketfedilen tertibat 
sj ekalliyette kaldıkça, ortada ların lOO !:rı ~ 1 le iıtigal !eri pek tatmin etmiyeceği tah tan daha mühim bir program 
llıeaele yoktu. Fakat bu zümre yapamıyac an ıt k lacaklar. min edilebilir. ele geçirilmiştir. Burada Hit-
•on intihabatta kazanmıştır. ettiklerinden işaiz a ,. • ~ lerist'ler Hamburg'da bir dar-

nist kıyamına karşı alınması 
mutuavver tedbirler olduğunu 
söyliyorlardı. Fakat buna ar 
tık Almanyada kimse ihtimal 
vermemektedir. 

Vaziyet bu §ekilde olduğu
na ve Alman hükilmetinin de 
her §eye vakıf bulunduğuna gö 
re , §U sual akla geliyor. O hal 
de bükômet neden buna mani 
olmuyor? Almanya'nm dahili 
vaziyetini iyi bilenlerin temina 
tına göre, hükiimet içinde ve 
bilhassa müdafaai milliye neza 
retinde Hitlere taraftar olaın
lar vardır. Eaasen bütün Al
manya, bir taraftaın garp dev. 
letlerile tefriki mesai, diğer ta 
raftan da Versailles muahede. 
aine karşı isyan araımda salla 
nıp durmaktadır. Ve Alman· 
yanın beynelmilel vaziyete gö. 
re efkar kah bir tarafa kih 
diğer tarafa meylediyor. Her. 
halde anaızın sürprizler bekle
nebilir. 

tihabattaın beri Lloyd George 
seyahatte idi. Binaenaleyh tim 
diki geli§i adeta yeni politika 
hayatına yeni doğllfu demektir. 
Geçen hafta uzun bir siyasi nu
tuk ve bir de kitapla politika 
aahneaine çıktı. Nutkunda ikti· 
dardaki hükumet adamlarına 
ve bilhassa hükUmete müzahir 
olan liberallere hücum ediyor
du. Tamirat ve borçlar mesele
sinden bahseden kitabında da 
kendisinin vaktile bu kadar ta. 
mirat borcunun Almanyadan a 
lınmasına taraftar olmadığnu 
iddia etmektedir. 

cum eden Ticıea ırazeteairıin 
netriyatını meydana attı. Ti
mes bu yazılarında İnıperato
run muhakeme ve idamı ve Al. 
manyadan tazminat talebi hak. 
kında LloydGeorge'un fazla mü 
!iyim olduğunu bildirmekte ve 

bu yüzden kendisine hücum et 
mekte idi. 

8inaenaleyh 1921 mukaveleai- dır. - ·· ··• Reisicümhur intihabında ki bei bükUmet yapmağı, ıilib 
dd 3 d ek makul gonınmu b.. t •· 

nin ahkamından iki ma eye u .. a ~. iba et Ingiltere- mağlubiyetlerine rağmen Al •. mağazalarına ucum e ~eg~: 
kar•ı vaziyet almı•tır. yor. Çunku n Y. 1 1 dalı manyada Nazistler faaliyetleri- münakalita vazıyet etmegı, hu ~ ~ L:_ deki zavallı 350 hın r an d be" h .. k" t" b·· 1 - Muahede muciouıce k" İ landalılar gi- ı ne germi vennitlerdir. Bir ta lisa bir ar ı u ume ın u-
krala yemin edilmesi lazımdı. da hlandada ı rd İ ı d • 1 raftan 10 nisanda yapılacak tün tefernıatını hazırlamışlar. 
8 · ·ı d"I k bi, kralın tebaaıı ır. · r ant ~ ikm" cı· reı"ıı"cu··mhur ı"ntı"babatına dı. Fakat Hitleristler 1920 u yemın ı ga e ı ece ' d k" k 1 tebaası yemın e mı. 1 • • K 1923 

2 - Muahede mucibince lr a ı •. radedikleri için Jngiltere iştirake hazırlıı:nıyorlar. Ka- . ıen~ınde~. . app ~e ıe. 
landada arazisi olan İngiliz lort yecegız b cezalandır ı zanmasalar dahı alacakları da neaınde Munıh tekı kıyamlar-

dek. kr 1 te aa ını • ' 1 k B ı· · · 1 larına tazminat verilecekti. Bu 
1 

a hakk · et ile te- ha fazla reyle caka satmak ia- dan ders alara er ını ıfga 
tazminatın henüz tediye edil- ~at ::t ed:r bir ::~ryet olma· tiyorlar. Diğer taraftan da 24 etmemeğe.kar~r.ve.r;ı:.~t~er: B~r 
IDemit kısmı - 79 milyon İn· lıf a kti Meğer ki İngilte- nisanda yaıtıfacak Prusya diye !inde küllıyetlı ıJçı ut eaı o -
~iliz - tediye edilmiyecektir. sa gere r. tam istiklalini ti intibabatına hazırlanıyorlar. , duğundan sokak muharebele-

İngilizler İrlandalılara kar- re lrland;1m kral tebaaları da Fakat daha tehlikeli faali- rinde mağlup olmaktan) ~ork-
,.ı bir takım tehditler ıavuru- tanısın.. ':1. • • • tleri Almanyaınm idaresini makta ~dukları an aıı ıyor. 
torlar. Beynelmilel muahede. lrlas:ı: ~:t;;;ı::;ö~D~ Va- ~=nuni yollarla ele geçirmek ~erlini muhaaicbara ~derekkl rdt4:5-
:eri hükümsüz bırakbklann· lera lrlanda hükUmetinin rea- hususundaki bu çalıımalarm- ılım oJıı:a~al a; d.ece k ;· 
<fan sulh ve müsalemet için teh m" cevabını lngiltere'ye vermiı dan ayn teşebbüsleridir. Şiın. Na;ıst er tımk ıy:ed.ld~ ar 
;ike teıkil ettiklerini bildiri-

1 
• İ I d B d " rtık kat'" şekilde anlatıl- bu planlar her etr ı ıkçe 

rorlar. Fakat lrlandalıların bulunuyor. Yem r an a at- ı a ı 
Lloyd George lnıiltereye a

yak basar basmaz İngi lter~ 

Lloyd George'un bu iddiası· 
ne derhal İngiliz gazeteleri ce
vap verdi. Veraaillea muahede
sınm kendisinin imzaladığmı, 
bu imzaya takaddüm eden za

manlarda Alman imperatorunu 
umak ve Almaınyadan harbin 

maıarifini onluğuna kadar tah
sil etmek gibi beyanatta bulun. 
duğuuu hatırlatblar. Lloyd Ge 
orge derhal o zamanki gazetele 

v bilbaua kendisine hü. 

Velhaaıl bu on üç sene ev· 
velki çamaıırlann aleni yıkan
mesından öğreniyoruz ki, 1918 
deBaşvekilindcn, matbuatından . 
aokaktaki adama kadar aklmı 
kaybetmit. Şimdi o :zamaınki ha 
laların mea'uliyetini arayorlar. 
Lloyd George, kendisine mah. 

sus kurnazlıkla mea'uliyeti bat 
katarına atmak istedi. Matbu. 
at yükü Lloyd Georııe'a iade et 
tiler. O da matbuata attı. Bu 
mes'uliyet bahıi bir hafta ka
dar tenia topu gibi atıldıktan 
sonra timdi herke.in m.,.'ul ol. 
du.i_u anl~tıldı. 
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TIJrJUye için Hariç için 

L. K. L. K. 
aylılı 4- ·-ô .. 7 50 14 -

12 .. 14- ' ıs-

Gelen evrak &eri verilmez -
< ilddeti &eçen nüshalar 10 ku-
ı~tur. Gazete ve matbaaya ai ı 

!er i~in müdiriyete müracaat 
dilir, Gazetemiz ilanların mes'u-
iyetini kabul etmez. 

lsuuUNKU HA VA 
Yqilköy ukeri rasat meriı:e. 

zinden verilen malıimata göre 
bugün bava ekseriyetle aç.ık ola. 
cak rüqir ıimall istikametler-
den mütedil kuvvetle esecektir. 

31-3-32 tarihinde bava tazyiki 
767 milimetre en fazla sıcaklık 7, 
en az 3 santi~rat kaydedilmiıtir. 

(fm:LE~ 
Felekten istimdat 

Benim müstear ismimi gö-
renler - kaderimize hakim telik 

1 

1 

1 

' ı ı 

1 

1 

l ı 

taclmar." 
Hiç bir mahktlm tec-

:ri;reaını haklı bulmaz Ye )'ine 
kimae iddia edemez kiı her ve 
rileo hüküm haklıdır. Onun 
için bu :ruııun mana Ye hu
küm kısmına bakma:rın. Yal
mz ifadenin ve uılubun temiz. 
liğine balwıl Vakıa bu bir ıah 
eser değil amma, hücra bir ha
pishaneden gelitini dütünür
aenis kıymetini daha iyi tak
dir ederainiz. Ben bugün yazı
sı okunuyor zannedilen muhar 
rirler içinde bunun kadar yaza 
mayanlan tanırım .. 

Ticaret odası ve fuka
ranın eşeği 

Bizim Ticaret odası bugün 
!erde küçük esnaf ile hastaha
ne mektep ve doktorlara mu
sallat oldu... Neden?.. Mese. 
le açık. Ka;rdiye namile para 
alıp iradını arttırmak için ... 
Yoksa onlann kırk para fazla 
kazanmasına çalışacak değil
dir. Bunu kendisi de iddia ede 
mez. 

Biz evvela Şehiremaneti ve 
Ticaret müdüriyeti emrile kü
çük esnafı bir takım cemiyet
lere kaydettirdik. Şimdi de 
Ticaret odasına kaydettirece
ğiz.. Doktorları Tababet oda
sına kaydettirdik .. Bir de Ti. 
caret odasın~ kaydettiriyoruz .. 
Y ann bir üçüncü veya dördün 
cü oda daha çıkıp ta bunları 

kayda teşebbüs etmiyeceği ma 

lum değil.. Çünkü mevcut iki 
odanın ikisinin de vücudü mah 

g ( ) za nimet olduğu iddia edilmek 
le hiç münasebetim olmadığı 1 tedir. Bu nimetlerin artması 
ki etti" imiz • mevhum Felek 

halde ara sıra onun namına ba ned ht 1 ı K .. ed 1 en mu eme o masın.. en 
na muracaat er er 

Bu defa yine böyle bir mü. 
racaat karşıaında kaldım. Ga
ziayıntap hapiaanesinden bir 

1 
mahpus bütün hapisanedeki 
mahkiimlarm affedilmeleri hak 
kmda bir kaç satır yazmamı is 
tiyor, Hürriyeti elinden alın
mış bir adamdan bu bir kaç sa 
tır esirgenemez. Ben de yazıyo 
rum. Bu &atırlarm yegane vazi 
fesi onlan isteyeni memnun et 
mekten ibarettir . 

Ben bu satırları yazarken be 
ıeriyetin ceza için araya tara
ya bulduğu (hapiı) usulüne i
liştim. Bula bula nihayet Alla. 
hm adama verdiği hürriyeti e. 
!inden almayı buluyoruz. Ken
di verdığimiz bir ıeyi değil ... 
Ne ise bu bahse giriıecek deği
lim • 

Yalnız Gaziayıntap hapiaa
nesinden gelen mektubun bir 
kıamını ıuraya yazacağım: 

"G. Ayıntap hapisaneainde
ki aekiz yüze yakın mahpus ar. 
kadaşlardan kısmı külliai ma. 
aum ve bazı garaz ve iftirala
rın kurbanı olarak mağdur edil 
miş ve bir kıamı ise haksız tah 
riklerin husule getirdiği gazap 
veya şedit elemlerin tesiri altın 
da irade ve ihtiyarlarına ha
kim olamadıkları anlarda yap
mıı oldukları cürümlerin neti
celerini pek acı olarak seneler 
den beri hapishanenin meoıi 
ve mukaui köıelerinde inleye 
inleye çekerek mütenebbih ol. 
ınuf, ıslahı enfıetmit ve yap· 
mıı oldukları cürümlerden her 

· an, her saat İzhan nedamet 
· ve peşimani eylemekte ve çık
teıklarında bir daha cürüm it
lememeğe azmetmit bulunmak 

disine irat temini noktasından 

hareket edilince her hareke
tin mantıkla bir akrabalığı bu
lunabilir.. Yalnız bulunamıyan 
nokta, bu kaydedilen, adam, 

müessese, hastahane ve mekte 
bin karını arttırmak yoludur. 

Bizde bir garip hal vardır. 

Hemen hemen her işimizde 

göze çarpar.. Biz hiç akıl ve ha 
yale gelmiyen işler çıkarmak 
hususunda yektayız... Umul
madık zaman ve şekilde iş çı
karırız , müşkülat, çözülmez 
kör düğümler ihdas ederiz. İt
te hastahanelerin ve mektep. 
!erin, doktorların Ticaret oda· 
sına alınması hakkındaki te
tebbüs te bunun bir nümunesi· 
dir •• 

Ticaret müdüriyeti, vilayet, 
Ticaret vekileti, Maarif veka
leti, Sıhhiye vekaleti hep bu 
mesele ile meşgul olacaktır. 
Belki altı ay, bir sene sonra 
bu it hallolunca memnuniyet
le büyük bir nefes alırız ve, 

-Bu it te hallolundu... de. 
nz .... 

Allah fakiri sevindirmek is 
leyince eteğini kaybettirir, ve 
tekrar buldurumıu9. 

FELEK 

irtihal 
Elektrik ıirkeıi Kadıköy ıubeıi 

müdürü Osman Tevfik Beyin val
deleri Hf. dün sabah irtihal etmİJtİr. 
Cenaze meruimi dün yapdnut ve 
merhume Karaca A~met kabristanın 
claki medfenine t . .<edilmittir. Os
man Tevfik Beye ve ailesi erkanına 
beyanı taziyet ederiz. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 56 
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_ili_. _l _s_a_n'_at_ha_r_e_ke_tı_e_.-._m_· 1 ( __ R_A_D_~_o __ ) 
Mimar Sinan 

Ölümünün J<f'I üne# 71/dOnü.mü. müaasebetile .. 

Yazan: Jljınar Ô. Faruk Galip 

Bugiin ölümünün 344 üncü yıl
dönümü münaaebetile Türk vata
Dmln her köıeıinde bayatı ve eaer 
!eri yeniden hatırlanan Mimar Si· 
nan 1490 - 1588 seneleri ara11n• 
dairi bir a11rhk ömrünü Türk san'· 
atına basretmit büyük bir IAI\'at
k&rdır. Sinan medeni aeviyeınizde 
yegane varlığı teıkil eden, Türk 
aan'atrnın yegi.ne ölmez eserleri .. 
ni yaratan Türk mimarları arasın
da en çok tanıdığımızdır. Buna 
rağmen hali; her kötede parla
yan taheaerlerini görmek, tetkik 
ebnek, öğrenmek isteyenler yolla· 
rını bulamamıılardır. Kurulduğu 
toprakları ıereflendiren, •an'at a
bidelerile yafadığı devrin; mede
niyetini, kabiliyetini ve zevkini, 
taılara, demirlere, topraklara iı
leyerek fanilikten, ebediliğe ulaı
tıran Mimar Sinanr hi.li tanmıayo 
ruz. 

Kayıeriden neccarlıkta uıta ola 
rak 23 yatında 1513 latanbula ge
len Mimar Sinan Acemi oğlanlaı· 
kıılasına yerleımittir. Ooğuıunda 
büyük bir san'at rubu tatıdığına 
§Üphe olmayan Koca Sinan biç bir 
zaman geliıi güzel yeti§mit bir 
kalfa değildir. Bilikia ya9adığı aı 
rın en yüksek çalıımaamı yapmıf, 
küçükten büyüğe doğru mesleğini 
tahsil etmif ve en büyük •an'at 
merkezlerini gezerek, tetkik ede· 
rek san'atinda yükselmiştir. Sinan 
Iran IAI\'atıla baıladığı 1514 Çal
diran seferi tetkikatını Mıaır, A
rap, Finike, Yunan, Roma asan .. 
nı yakından görerek ikmal etmif. 
Balkanlan, Budapeıteye kadar 
gezmi9tir. Görülüyor ki Sinan 
ıanat gözile,öğrenmek &fkıyla her 
gittiği yerden iotifade ederek en 
...aslı bir tahsil yaparak yüksel
miı Mimar olmuıtur. 

Hakikaten biz de 1538 de Sina· 
nı - vefat eden Mimar Acem Ali· 
l • n yerinde .. haua Mimarlığında 
buluyoruz. 

hiç ıüphem olmayan Edirnede 
mimar arkadaşım Kemalettin Bey 
de dahil olduğu halde bütün Türk 
mimarlarının bütün Tilrk san'at 
karlarının nihayet bütün Türk 
münevverlerinin kalbindeki IÖn· 
mez, iri9ilmez bir hörmet ve sev· 
giden batka Büyük Sinana kartı 
aceba hangi müverrihimiz, hangi 
ilim adamımız, hangi mimarımız 
vazifesini yapmıştır. Bir çok ek
sikliklerine rağmen hala Sai Muı 
tafa celebinin Tezkeretülbünya
nından daha eaaalı elimizde birfcy 
yoktur. inkar olunaınazki Dr. Ri
fat Osman, Or. Süheyl gibi aan'at 
muhibleri, Ahmet Refik gibi bazı 
tarıhcilerimiz bu yolda kıymetli 
adımlar atmıılaraa da Sinani mi
mar olarak tanımak için bugün 
daha eaaalı daha akademik çalış
mak lazımdır. Bugün daha Sina,1 
mektebinin klaae edilmiş bir Alfa
beaine bile malik değiliz. Sinanı 
eserlerinin arasında aradığnnız 
gün en doğru yola ginniı olaca
ğız. 

Bugün letanbul halk evi Güzel 
San'atlar ıubesi ilk iti olarak Si
nanı hatırlamakla faaliyete geçi
yor. Türkiyenin her yerinde bu· 
gün Sinandan bahaolunuyor. Ya
zılar yazılıyor, nutuklar söyleni
yor, çelenkler konuyor. Bu büyük 
ferini tanıyan kadirtinaa milletle 
rin bir nümayiıi demektir. Çocuk
lanmızı terbiye ederken, halkı 
yükseltirken Türk vatanına Türk 
medeniyetine hizmet edenlerin en 
ilerdekilerini tanımak ve tanit
mak lazımdır. Halk evi güzel san' 
atlar fubesi iyi bir görü9le Sinan 
gününü kendine baılangıç yaptı. 
Ondan bu yolda ~sini iste
mek bakkimızdır. 

Sinan aaannı toplatınak nef
rettirmek daha evvel Akademinin 
vazifeıi olmakla beraber lıtanbul 
Halkevini de ön ıafta yer almıt 
göreceğimiz muhakkaktır. 

Büyük bir ilini gaye için çıkan 
lan "Mimar" mecmuaıının niaan 
aaym geçen aene olduğu gibi "Mi 
mar Sinan" ıt tahıiı olunmuıtur. 
Mimar mecmuaaının hiaaeaine dü
ıen vazifeyi yaparken küçük mik
yaata bile olaa Sinan aaannı top
lama11 aevinç verici bir hareket
tir. Bilhassa Siaanın dini mimari
de oldutu kadar içtimai aivil, TW 

aakeri mimarideki muvaffakiyet
leri üzerinde çahımamız lazımdır. 
Sinanın içtimai hayattaki eaerle
ri: hanlar, kervanıaraylar, köpril 
ler, au bentleri, haıtahaneler, çar 
sılar, sebiller, hamamlar bef 
yüzü geçert aynca zamanın bü .. 
yüklerine yaptığı konak, aaraylar 
33 kadardır. Maalesef bugün ço

Bugünkü Program 
ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 

18 Gramofon, 19,30 Vedia Ri:ıa Ha. 
nnn heyeti, 20,30 Habibe Molla, 21 
inci Hannn heyeti, 22 tango. 

BELGRAT (429,8 m.) - 18 Çek 
çe den, 19,05 Viyana radyosu. 1 

BOKREŞ (394.2 m.) - 19 ko11-
ferana, 19,40 gramofon, 20 ıarlcı, 
20,30 konferans, 20,45 tiyatro,21,15 
cazbant. 

BUOAPEŞTE (550,6) m.) - 18 
konferana, 18,30 konser, 19,40 bü
yük konser, 21,45 radyo jurnal. 

ROl\-IA (441,2 m.) 20 radyo jur
nal. 20,45 operet, 22,55 aon haber
ler. 

Mal• ı• kSevenlerin günahı 
Douglas Fairbanka 

Jr. Roae Hobart 
Harp kadar heyetanh bir aılıı, atk kadar kuvvetli bir harbi yatabr 
J0,000 kitilil< bir ordu, 10 batarya topçu kuvveti filminin meraklı 

mevzuuna ittirak etmiılerdir. 

ilaveten: P. D. C. dünya babcrferl. 
iııı••• Bugün 10,30 te tenzilatlı matine.Duhuliye 25 kuruıtur. 

Dünakşam ASRI SiNEMADA 
ilk defa olarak gösterilen 

HİCRAN ÇlÇEGt 
(FLEUR DU VlCE) filminde. 

VARŞOVA (t4l,l m.) - 19•45 Sinemanın ıayanı hayret iki büyük san'atkarı. LLOYD HUGUES ve 
radyo jurnal, 20 musiki musahabeıi, 
20,15 konaer, 22,30 radyo jurnal, MARY ASTOR büyük takdirltt uyandmnıılardır. 
22,50 danı havaları. Fevkalade güzel olan bu eserde hicran ile atk htt bir şekilde 

VIY ANA (517,2 m.) _ 18,15 cereyan etmektedir. 
radyo jurnal, 19,05 senfonik konser, B U H A R 1 K A Y 1 H E P 1 N l Z G Ö R 0 N 0 Z ! 
22,35 dans havalan. ı Perde aralarında: Bugün saat 16,30 matinesinde ve ıuvarede 

ZENGiN VARYETE NUMARALAR!. 

1 
Sinema· Tiyatro ===~=B~U~G~O~N~"'.'::::"JP:========= 

ALEMDAR OPERA 
Oarülbedayi ıon temsilleri s ı N E M A s 1 N D A s ı N E M A s 1 N D A 

Bugün akıam lsrınbul 8ıfedİ\lfSI Mevsimin en ıen komedisi 

saat 21.30 da ŞehiııTı'yilİl'OSU il E L E v L EN E L ı M ÇQ BAN 
Şi~~:~:~~ l/111////111/1/ U AŞKI 
yeti himayeıin 

de 

Sa atçı 
Şarkılı komedi 

Femand Gravey (L'AMANT DE LA BERGERE) 

ı lll lll 
Marguerite Moreno Berlinde çevrilmit rumca sözlü 

~ 'U'llfından F ransızça ıözlü,ıarkılı ve tar kılı filim. 
. 111 ve giilünçlü film. Bugün saat 10,30 te tenzilitli 

1111!1111 ~:,:::= h~::.;:~nt v~al~:= matine. Duhuliye 25 kuruıtur. 
3 perde 

Son defa olarak 
Cumartesi, pazar ve pazartesi 

akıam1arı umumi arzu üzerine 
SAA TÇI komedisi oynanacaktır. -RAŞIT RIZA TiYATROSU 

Şebzadebqı 

Bugün matine 
saat 15 de gece 
saat 21,30 da 

AFACAN 
Komedi 4 perde 

Nakleden : 
Mahmut Y .. 

sari B. 

ECONOMOU OPERET HEYETi 
Franıız Tiyatrosunda 

Bugün birinci matine ıaat 14,30 
te LES APACHES O'ATHENES. 
ikinci matine saat 18 de TRIS 
AGAPES. Akşam ıaat 21,30 te TO 
KORITZI TIS GITONIAS. 

Mouıe canlı resimler. 
Gündüz: 2 - 4 - 6, gece 0,30 tıı. 

Satılık Hane 
Fatih kazası Malmüdürltı. 

~ündenı 

BİR TAVZiH 

u Son Posta gazeteeinin 29 mart 

32 ve 603 numarah nnıbumda Boz 

caadaya vapur oğnımadığmdan dola 
yı halk vetüccarlann ııkmtı içinde 

olduldanıu ve tekerin 65 ve 76 ku

rufa satıldığını hayretle okudum 
her halde bir makaaclı mabıuı üze. 

rine Bozcaadadan yazıldıtı anı.,.. 

lan ıu haberin temam- ulı olmadı. 

ğını ve adamı:za her hafta munta
zaman Hantal zade Tayyar ,.. Sey
yar vapurlan ile Selimet npuru· 
nun oğradığı ve "fYaİ tUcariyeleri 
nakil ve her huıuıla adanın ibtiya
catını temin eylediği gibi tekerin 50 

kuruıtan fazlaya satılmadığını ve ıu 
baki.katı halin gazetenizin bir kena
nna yazdmasını hürmetlerimle rica 
eyleriın ef." 

Sinan tarihi vefatı olan 1588 
aeneıi martının 31 ine kadar dur .. 
madan dinlenmeden çalıımııtır. 
Bugün çoğu gaip olan camiler, sa• 
raylar, köprüler, hanlar, medrese 
ler, haatahaneler, kervanaaraylar, 
hamamlar, sebiller, imaretler, çeı 
meler, ıu bentleri, çartı1ar, eYler, 
kütüphaneler yapmıttır. Elimizde 
bir eaaılı tetkiki koleksiyonu bu
lunmayan Sinanın aaan, her ,-ün 
bir az daha ekıilmeıine rağmen 
hala koca bir ıan' at tarihini doldu 
racak kadar çoktur. imparatorlu· 
ğun futuhat devirlerinde canlı 
bir tarih olarak gittiğimiz her yer 
de Sinanı görmek kabildir. O or
dunun her zapletıiği fehre Türk 
aan'atının damgaao.nı bamıııtır. 
Her geçtiği yola, •uya Türk deha· 
ıının, Türk medeniyetinin buralar 
dan geçtiğini söylemiı, haki.kata, 
sadeliğe, asalete olan ruhi yakın
lığını i9lemiftir. Bugün dünya me
deniyetinde Türk güzel aan'atları 
nı yalnız mimari ıaheserlerimizle 
gösterirken bunda en büyük ıere
fin Sinana ait olduğunu hatırlama 
lıyız. Sinanın kemale ennit. tema 
men hazmolunmu4 birer aan'at 
kompoziayonu olan bütün eserleri 
le Türk aan'atırun hakiki güzelli· 
ği göze çarpar. Sinan Sunadan 
baılayarak Edirne ve lstanbulda 
muhtelif tecrübeleri yapan Türk 
nılınari san' atının bir ecolünü aıkı 
diaiplin altında toplamıı ve ona 
can venniftir. Sinanın kütlelere, 
bacıınlere ruh veren büyük san' -
ati yakın ve uzaklarda fırtınalar 
yarabnış yetiıtirdiği çırakları ta
rafından 5arkta ve garpte yayıl. 
mıfbr. Mezar taılarma Sinanın 
çirakları olduklarını iftiharla yaz 
dıran bjr cok Mimarlar .. Mimar 
küçük Yu~uf - Mimar Ramazan 
ağa, mimar lıa ağa, ilk Sinan mek 
tebinin ilk yolcularıdır. 

ğu elimizde kalmamııtır. lı- ı-------------

Edimekapı Tekfur sarayın
da Çakırağa mahallesinin Han 
çerlikilise sokağında iki tarafı 
arpacı Mustafa ve Remzi Ef. ar 
aası ve bir tarafı Koçonun kızı 
ve bir tarafı tarikiim ile mah
dut atik 27 cedit 25 No. lu ha
ne 28 Mart 932 tarihinden 21 
Nisan 932 tarihine kadar yirmi 
bet gün müddetle müzayedeye 
konmuştur. lttirasına talip o
lanların 21 Nisan 932 tarihine 

müsadif perıembe gunu saat 
10 da Fatih kazası Malmüdür
lüğünde müteıekkil müzayede 
ve ihale komisyonuna müraca

atları. ( 1146) 

Bozcaada teceddut mahallesi 
ınuhtan ve daimi abunenizden 

SOKRAT 

Sinanın kısaca hayatından bah- 1 

aettikten oonra bir az da bugün-

tanbul kırk çeıme su yolları, 
Be,iktaı kasrı, eıki yalı kötkil, 
Prut üzerine - Buğdan aeferinde 
yaptığı - köprü. Alpulluda Sinan. 
li köprüaü, bilhasaa Gebzcde-baş 
ta çobanMustafapafa camii olmak 
üzere öy]e süzel ve c-.anJı eaerler 
var ki, hemen her yerinde Sinanın 
elinden ve yahut üelubundan -
Sinanın çıraklarından Hüsam kal 
Canın da Gebzed" himmeti çok
tur • küçük evlere kadar fab eser 
!erle doludur. Nihayet vefatından 
bir sene evvel - 1587 • de yaptığı 
Fatih yangınından sonra bugün 
yalnız minareai kalan ''Sinan 
Mescidi" büyük mimarın yeaine 
kendi malı ve en son eseridir. 

.. FARUK 

Dr. Celal Tevfi~ 
Zührevi ve idrar yolu bastalılda11 
mütehaıaııı: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 35. 
Her gün saat 14-19. den konufalim. 1 

Ya~adığımız günlerde Sinanı 11•••••••••-=:mı• .. 
en çok sevenlerden biri olduğuna 

Kadıköy ict':l dairesinden: Bir 
borçdan dolayı mahcuz olan iki reiı 
inek 10-4-932 tarihine müaadif pa
zar günü saat 9 dan 12 kadar O skü 
dar pazar mahallinde ihale pul re
simleri dellaliye mÜ§terisine ait Ql
mak ÜZrP. talip olanlann orada bu
lunacak memura müracaatlan ilan 
olunur. 

Yelkenli Kotra 
Mükemmel bir baltle l.amarah 

bir yelkenli kotra k~lepir fiatıca sa
tılıktır. Taliplerin 'A. M. rumuzile 
Galata postanesi 230 No. kutu adre 
sine tahriren müracaatları. 

lıtanbul ikinci ifliıı memurluğun
dan: Müflis Galatada pertembe pa
zarında Marikyan hanında 12 nu
marada Mukim Marikyan efendi a
lacaklılarına kongurtato teklif etmig 
oldugu ilin olunur. 

dir .. Amma, ne yaparsın!. Dedim ve .. saydım: etmedim' 

' 

Bromural • Knoll> tableHeri dOnyada en ziyade,. mOteıımmim 
1sap mOsekkini ve münevvimdir. Bu mOstahzar milyon· 
larca vakada tecrilbc edilmiştir ve hergiln binlerce doktor· 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 daldkl 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gOsterlı 
Uzun zaman alınsada hiç bir zanırı yoktur. - Eczanelerdt 
I O veya 20 tabletlik Cl\m tüplerde satılır. - Fabrikası Alman
yada Rhein üzerinde ludwigshafen, de KNOLL A.·O. dıı 

- Ovvreeeeyt!. 
J(. .y. J[. 

lanrnadınmı yumruk en11ende- - Hepsini.. Şimdi daha pıyasayı kolaçan ı 

Ve .. yine hayretle sordu: - Adam vurdum. De.;..... Zibidi tüyünce tünel mey-
- Peki amma moruk, sana Hırsızlık ettim!. q. " " danında yine yapayalnız, elim 

nasıl diş geçiremiyorlar?. Kasa botalttım. Yürüye yürüye tünele kadar koynumda kaldım. Adeta içlen 
Soğuk kanlı cevap verdim: Adam soydum. gelmi§tik. Neredeyse sabah o- dim. Gözümden acı bir ya§ 

Etem iZZET - Biz kaçın kur'asıyız be Karmanyola, mani.ta, pa- lacaktı. Hava alacalandı. Zibi dam1ası indi. Kendi kendime 
Zibidi. Afiye hiç gelmem. Ba- pelcilik hepsini yaptım! di: acındım: 

nunla buluıuıum ve buradaıı 
Mulatyaya giditim; ona kalbi. 
mi dökütüm ve onun bir balat 
ta sürüyen, bağlayan, esir e
den, büyülü, sihirli gözleri göz 
!erimin önündeydi! 

Batını döndü, sendeledim, 
dütecek oldum. O zaman tek
rar kendime geldim. - Zibidi Ahmet!. - Yok be.. Çakalın işçiıi- ğıraağını döküveririm. Şimdi Ve .. ilave ettim: - Ben tüyek.. - Ne olacak senin bu ha-

- Tevekkeli sana zibidi ele- yim!. değil ya. Çok eskiden, bir iki - Yalnız yankesiciliği kı- Dedi. Kendi kendime: lin?. 
memitler. Beni soymak için zi. Dedi. O da bana sordu: de bana asıldılar, Raçonlarını vıramam!. - Gözü tutmadı galiba?. Bu kadar da yalan söyledin 
bidinin dik iliıı olmalı.. - Arakçı mısın?. baılanna indiriverdim! Hepsi - Şimdi ne yapıyorsun?.. Dedim, ona da söyledim: yine bir Zibidiyi kandırama. 

Dedim. Alındı: Hiç bir şey değildim. Düıün tüydü. Dedi. Yalanın en büyüğü- - Nereye?. dm!. 
- Anam avradım olsun se- dilin. Fakat, bozmadım: " ,_, " nü kıvırdım: Hani beraber çalıtacaktık?. Kimsenin göı;ü seni tutmu-

ni bilmedim. Ne bileyim ben - Ne it olaa yapıyorum.. Zibidi ile çarçabuk ahbap - Kodesten bu akşam çık- Vaz mı geçtin?. yor! 
moruk senin burada ayazlaya- Devam ettik. olmuıtuk. Dilim baıka, ı.çım tım. Bir cerhten sekiz senem Ve .• iknaa çalıttım: Bu ko.akoca serserilik ile-
cağmı?. Yoksa aen de birini mi - Kiminle berabersin?. batka söyliyordu. Kendi çıka- vardı Daha ne yapacağımı - Beraber iılemek iyi o- minde tek batına kaldın!. 
dütürec.ektin?. - Yanhzım!. rıma bakıyor, ben de bir ye. kestiremedim. Eğer biriıioi !urdu be Zibidi! Yiyecek ekmek bile bulamı 

Dedi ve .. devam etti: Ve .. ilive ettim: re kapılanmak istiyordum. Fa- düşürürsem soyacağım!. Sen daha benim ne meta yacaksın galiba?. 
- Canın için doğru söylü. - Hem itle, hem de anafor kat, dütkünlüğü belli etmemek O zaman: olduğumu bilmezsin.. Ve .. göıderim birden daldı. 

yorum. Ben seni burada yatar ver. Bana vız geliri. lizmıdı. Onun için hep yüksek - Hah şöyle söylesene be Çok kazanınz! Beynime kan hücum etti. Ka-
ıöriince dilenci sandım. Ne bi Zibidinin hoşuna gitti. İçi- ten alıyordum. Tokatlıyan- moruk. Onun için bu ırece a- Enıe yaparsın!. fam birden bin bir hatıranın 
leyim?. Kopuklann bazılarmda ni çekti. dan beraber kalktık. yazda.sın.. Zibidi kanmadı. lşi piıkin- ayaklandığı bir kıyamet yeri 
öyle çok para çıkıyor ki .• Hele - Senden iyisi yok. İmanı Yolda da epeyce konutluk. Dedi ve.. sordu: liğe döktü: oldu. Yedi ıekiz sene evvelki 
biraz da dırlandılar mı, ustura· na yandığım biz yakayı 11yıra Tekrar ettim ve: - Delikte bealeyicin yok - Fena demiyoraun amma tünel ve hariciye şifre müdürü 
mn ucunu gördüler mi sökülü- madık. Çakal ses çıkarmasa - Beraber çalııalım.. muydu?. moruk, Çakal dünyayı baıuna Ruhi Bey bakıtlarımda dirildi. 
veriyorlar.. bile birinci işçi, ikinci işçi, ana Dedim. - Cılız Mustafa, Sırım Fer- dar eder... Naran'm telefon editi, be-

- Kendi heşabına mı çalııı- sının işçisi babasının işçisi hep - Ne it yaparsın.. hat ... filin vardı amma onları Dedi ve .. arkuından sahici nim hemen daireden çıkıtım, 
yorauo?. si asılıyorlar. Zaten ne çıkarı. Diyor, bunu öğrenmekte ıs da uğrattılar. Dııarıdayken bir çakal çığlığı kopararak ortalığı biribirine kata kata 

- Allah kahretsin!. 

Linet olsun .. 

Dedim ve .. ditlerimi gıcırda 
ta gıcırdata sıktım. Bu dit sı
kıt içimdeki kahrı sindirdi, ki· 
ni, hırsı ve gayzı boğdu. 
Yine biran evvelki miıkinliğim 
üzerime geldi. 

- Her yer bana tekne .. 

Dedim. Ve .. ilive ettim: 
- Daha bir iki saat uyuya. 

bilirim .. 
Tünel Tokatlıyan önünden 

daha mükemmeldi. Zaten ız· 
garaların üzerine yatım§ bir İ
ki kopuk görünüyordu. Ben de 
gittim, onların ilersine kıvrıl
dmı. 

~Dedi=.:.~·..,.:. .... =-... "'""""".-.......... ~'~yso=r~uz;;;.,k~i~ne;.:_:p~a~y-ve~r~e~l~im~?-~-LU~ç:·~:r~a~r-~~d;i~y~o~r~d~u.~~.a,;:i:&:;iiiioılıiiiiliiiıiL_.;o;nmla5r~l·aj~mrtıılla~~~~~~~::~i~ş..;.yiaplairldiıikl. ıiitiabiiuıiiilalrlınaiiiihıiizlvieirldii'l: ........ itiiui'neliiıılmeYiii •el' ıml, iiiı' lliio-iııl ............ İİ 



MiLLiYET CUMA 1 NiSAN 

Haftanın filmleri 
EUı.mnı - Mekıiblı daatilz 

(lngilizce film) Çaratmlıaclan beri. 

Artiıtik - Oikaly- (lncilizce 
ilim) Perıembedm beri.. 

Melek - Dil.- olacakım (Fna 
tızca film) Geçen prpmbıulan be
..ı . 

Glorya - Bahriye elleniyor 
( Fransızca film) Cumartesindea iti

baren. 

Majik - Sevenlerin günahı (la
gilizce film) Perıetnbeden beri. 

Elhamra'da 

[ Meksikalı dansöz ] 
Oynayanlar: Leo Gaillo 
Oorothy Burııesı 
Jobn Mac Brown, 

Bir Amerika mnzuudar. Artiat
'erden beklenen teY tiyatro ....,•atm 
fan ziyade ıinema ~ıtleri. ve !'il· 
\auaAmerikan filmlenn artistlen ol ı · 
foğuna eöre muY&ffek olmaktadır-
ar. Filmde kaaırp ve takip aahn&
leri f&yanı dikakttir. Filinin Ameri· 
lı:a flimlerinden ayrılan yeP.,. nok
taaı ıonudur. 

Film bir macera filmidir. Mek
ıikalı bir dansöze &.tık olan bir zen
gin çiftlik ıahibl kendisini bir po
liı memurunun rekabeti kar111mda 
ııörüyor. Danaöz iki namzetten po~i
ıi tercih etmektedir. Fakat zengm 
çiftçinin ısrarları karfıaında onunla 
evlenmeğe razı oluyor • Amme ~ 
lia ptfinde .•. Düğün ııecesi polıı 
dansözü kaçrnyor. Tekrar yakalı
ror, tekrar kaçmyo~~ .. v! ~!et 
bir yabani manda ıuruıumın önun
den kurtulaınıyarek ölüyorlar .. 

Mari Glory DllıH olacahzn lllmln4• 

Artistik'te 

[ Diksiyana ] 
Oynayanlar: B l>~ Daniels' 
Everett Marıhal, 

(Bebe Oanielı) ıeuiz filmlerin 
en meşhur artiıtlerinden idi Sesli 
olarak ta ilk film çevirmeğe batla
yanlardandır. Buna rağmen memle
ketimizde her zaman r;örülen bir ar 
tiıt değildir. (Bebe Oaniels) in ıan
o.ti daha ziyade eğlenceli filmlerdir. 
Bu filmde (Bebe Denielı) ııenç ve 
bedbaht bir aıık kız rolündedir. 

Filmin mevzuu bir eanbazhane 
kızının bir zengin genç ile aevİ§me
sidir. 

Dikaiyana ismindeki eanbu kızı 
bir zengin çiftçinin oğlu ıever •• al
leıinin yanına ~ötürür. Amma can .. 
baz kızı olduğunu aöylemez. Dikai
Yan~'yı canbazhaneden biri daha ..,.. 
viyor. Bütün film bu iki ıeveiJinin 

entrikalarile doldur. Kız genç çift
çinin aı1esi kızın canbaz olduğunu 
Öğrenince onu evden kovuyor. Fa~ 
kat canbazhaneye almıyorlar. Çift
çinin oğlu ile rakibi arasında düel
lo olmak tehlikesi haaıl olur . Can
ı.az kız müdahale eder ve s.ocuğu 
kurtanr. 

Melek'te 

[ Düşes olacaksın ] 
Oynayanlar: Fennand Cravey, 
Marie Clory, 
Anclre Berley. 

Geçen haftadan beri ııöıterilmek 
le olan bu film evvelce de aöylecliği.. 
iniz gibi eğlenceli ve bot bir film
dir. 

Zengin bir balık tüccarmm 
kızını bir aaılzadeye vennek arzu
•ile düıtüğü gülünç vaziyeti ııö ... 
teren bu filmde oynayan Marıe 
Clory'nin rolü Küçü!' Daktiloda 
iti kader mühim değılae da ııenç 
Frannz artisti Fermond Crovoy 
Çok muvaffak olmuştu.,. 

Glorya'da 

[ Bahriye eyleniyor ] 
Bu film bize Franaız komildo

•inden Bach'in bir filmini &"ÖSleri 
Yor. Bach çok kuvvetli bir komik 
tir. Meıhur Milton'a rakip olmak 
İizere film çevirmiıtir. Bu film 
•idden eğlencoli bir vodrilclir. 

Bu 11ra yanlıtlıklar ye tuhaf. 
lıldar vardır. 

Mevzuu, bir aıhb ~ 
llemide kızını ııelin ..ıer1ı:- da· 
"et ettiği eaki bir arkadap )'Ü· 

l
l\indan düfünda haul olan cli
İinç karıııklıklardD". Film hafta 
llın yeni filmleri içinde • lı;un'et 
t; •odrildir. 

Majik'te 

[ Sevenlerin günahı ] 
Oynayanlar; Oouglaa Junicır 

~ose Hobart. 

Bu haftanın en güzel dramı· 

· ·· h filminde Douglas funior.Altta Melr<ikalı Dansöz Üstte Sevenlerın guna ı . . 
filminden bır sahne 

filmde çok muvaffak oldu.~u &'i.bi 
Hobart'da çok guzeldır. 

Roae .. ld' 
H bartda çok ıruze ır. Roae o . 

. .. t rek bir atkın tevlıt etdaki muf e k · · 
tiği endiıeli sükut havası ço ayı 
apılınıştır. Üç dört haftadan be

Y. - tüste kaydettiği e~zel ve ~· 
n UI .. b daha ılavetli filmler aerıııne ır 

ve etmektedir. 

Filmin mevzuu: 

Tom ve Cak iki kardeıtir. İki
si de zahittir ve cephededirler. Bir 
kıa.a izin eanaıında her iktıi de ay 
nı kızı severler, ve bunlardan yal 
ruz birisi onunla evlenir öteki ne 
olur, bunu filmde eörmek daha 
doğrudur. Cak rolünde Douglas 
Junior çok iyidir. 

Fernand G ravey 
Marie Glory 

"DUtea o!acakam" filminin 
iki bq ar.tiatl F enıand Garavey 

ile Maire Glory'dir. Bunların 
her ikial de muvaffakıyete alış· 
mt artiatlerdir. Bir fimde ne 

' zaman meydana çıksalar genç

likleri Y8 neıt' eleri j)e ortalığı 
teahir ederler. • 

femaıııd Gravey der kiı 
"Sinemaya başlayalıdan be

l ri ıiyah elbiseden kurtulama· 

dnn. "Cicim" filnııiniıo bir çok 

1

. sahnelerinde frak giymİftİm. 
"Fraklı adam" da bilirsiniz ki 
filmin adı üıtündedir. "Gel ev 

lenelim" filminde de bu böyle 

devam etti. "Dütek olacakaın" 
filminde iıe bir marki oldum. 

Tabii tık ve modem bir marki. 
Allahım, öteki filmler de hep 
böyle mi olacak? 

Bu ıon filmdeki e§im Marie 

Glory iıe filmde ırençlik ha

yat, neş' e, kahkahadır. Cazibe. 

ıine insan sebebini anlamadan 

kapılyor. Bir kaç ıene evvel bir 

falcı Marie Glory'nin avucuna 

bakını§ ve ıunlan söylemit: 

"Etrafmızda para görüyorum 

Sonra size bir it açılıyor ve on 

parmağımzla bu itte muvaf. 

fak olacakıınız ve .•. Düşes ola

caksınız." 

Hayatta olmasa bile, filmde 

falcının dediği çıktı. Kim bilir, 

belki hayatta da çıkar. Marie 

Glory ilk defa "Para" filmini 

çevirmitti. Ondan sonra "Dakti 
lo" filmini çevirdi ve on parma 

ğmın maharetini gösterdi. Son 

filmi de "Dü9e• olacaksın" fil

midir. Falcının hakkı varmıs. 

---==,,,......_,,,, ----- -

Sinema aleminin mes'ut çiftleri 
izdivaç hakkında ne diyorlar? 

Erkek olıun, kadm olıun, ıinema 1 
artiıtleri hazan ayni aene içinde bir 
kaç defa evlenip bo"'1llyorlar. Bu 
ne rezalet diyeceksiniz. Fakat aele 
yok. Bütün bu evlenip boşanmalar 

ıinenıa perdesinde oluyor. 

Fakat hakikat ta &Jağı yukarı 

bundan farklı değildir. Yalnız bun
lar içinde model diye ııöıterilen ka
n kocalar da yok değili 

Bunlar içinde en ziyade lam.i ge
çenler Maurice Chevalier ile kanaı 
Yvonne Valli'e ve Douglas Feir
banka ile karıaı Mary Pichford'tur. 
Şimdinye kadar bu iki ınethur artist 
çiftleri hiç bi.r teY ayıramaınıttır. Şu 
var ki bu çiftler beraber hemen ı,.,. 

- biç bir film çeYirmemiılerdir. 
B!n.r tek filmden mu.da her iki çif
tin beraber oynadıkları ııörülmemit
tir. 

Sahne yaza olarak bir kocaya -
hip olanlar, ekıeriya kocalarının nü
fuz ve idaresi ile büyük bir sinema 
artiıti oluyorlar. Bunlardan Fran
aoiae Roıy'I zikredebiliriz. Bu kadın 
sahnede muganniye ldL Koca11 Jac 
qu .. Feyder onu 1:anınm1f bi.r ılne
ma artiıti yaptı. 

Awtıy Ondrada ......._ Chares 

lAmal ile Wr çolr fDmlw ~nlrdt 
Anny tof'clr, Anny, .- onlyonam, 
Anny de Monpu-nun ... saire.. 

Yukarda soldan saga Douğlas Fııfr-

Camıen Boni de Au~ Cenina 
lıminde bir halyaa sahne vumun 
karnıdır. Quartler Latln'ı onun lda
real atında pvinnlıtlr. 

"""' ~ , ... bauks ve karuı Mary Pickford6,, 

Vando Crerille'de ~Müntehirler 
katarı., nı kocaaı Edmond cnmıı.,. 
in idaresi altmda çevinniıtir. 

Bu artistler A vrupa'hdırlar. A
merika' da da ıabne vazıları ile evi ... 
nen ıinema yıldızlan çoktur .. 

Meıei Norma Sbearer'in kocaaı 
King Thalberıı Amerilaı'nın en ta
runmıı sahne vazıılarmdandır. Dola 
res del Rio'nun kocaaı Ceric Cibona' 
ta bir sahne varııdır. 

Betty Compson iae eaki kocaıın
dan boıanır boşanınaz Huııh Trevor 
kanaını aldL Birlikte Melaikaya 
gittiler ve dönüıte, mizaçtan uyma 
dıiı için, botandılar. 

Bunun ıebebini ııoranlanı Betty 
Compıon 'u cevabi veriyor: 

- Bence bir aıkın tamamile ölü
münü beklemek doğru değildir. Çün 
kü bu intizar ;.....,da ancak fena ha 
tıralar bırakabilir ki, 1*ı bunu ılol
ru bulmayorum. 

Bilakiı llfk alevinin aönmeie J'Ü• 
tuttuğu hl11edilir edilmez bir kadm 
erkekten aynlıroa, insanın loalbinde 

saadetin bir az daha devam etıneıl 
mümkün oldufu tanmda bir biı ka 

hr. 

lki sene enel Rod la Roque ile 
evlenen aarııın Alman ertiati Vilma 
Banky Hollyvood'da en mükemmel 
zevce olarak &'Österilenlerden biri
dir. Şimdi ıinemedan ziyade salın.,. 
lerde çalıf&R bu artiıt diyor ki: 

- Ev kuracağmız yuvadan ev
vel kocanızı dütününüz. En mühim 
meaele budur. Kızlar ekaeriya eYlen 
dikten sonra, kocalannın daima ev
de bulunacağını zannederler, Halbu
ki kocanın evden ziyade ömürlerini 
ıokakta geçirmek mecburiyetinde ol 
duklarıru hiç hesaba katmazlar. Son 
ra milyarder de olıanız, parayı he
saplı aarfediniz. Çok aileler bilirim 
ki, adi bir para meıeleti yüzünden 
en güzel aık romanlarını yarıda bı
rekmıtlarchr. Bilhaaaa kadının maı
rafmda ölçü lazımdır. Kadın koca11 
na manasız bir bebek değil, hakiki 
bir hayat arkadaıı olduğunu ııöıter 
melidir. 

Douglas Fairbankns'ın oflu 
ile evlenen Joan Crawford ıae 
§Öyle söylüyor: 

- Be:nim hayatta bir prenıi ... 
pim vardır. O da ıudur: Muvaf. 
fak olınak imkanı olmayan bir 
teıebbüae ııiritnıemek. Zamanı
mızda bir ıadın kocaaını ve ken .. 
diıini meı'ut edemiyeceğini an
lar anlamaz böyle bir taıavvurdan 
hemen vaz &'eçmelidir. Evvelden 

genç kızların bir tek gayeoi var
dı. Maddi hayatını temin edecek 
bir erkek bulmak. Diğer bütün 

Yvonne VaJ/ee ve kocası llaurlce 
Chevalier, aşağrda solda Do1"1a 
del Rio ve kocası Gilbom, sa/da 
Sıızy V ernon ve kocası. aJtwda 
fohn Barrymott ile Dolol"t!fl CP> 
tello, aşağıda kll~lllr Douğlu Fair

..._.._~-- --""' -.!• • banks ve karısı foan Cravford. 

olduğu halde meı'ut değildir. 

Çünkü erkeklerin çahıtığı her sa 
hada çalııan kadının, izdivacm 
bütün bunlardan daha çok nazik 
bir tetebbüs oldufunu takdir ede 
meyİıidir. Bir kız her hangi bir 
erkeği nikih memurunun önüne 
ıevketmeğe muvaffak olmakla par
tiyi kazannııt ıayılamaz. Bilakis 
asıl müıkilat o dakikadan itiba
ren baılar. Zira izdivaç mizaçla 
n tebdil etınez. iki mizacın biri
birlerine alıımaaı için de olduk· 
ça dikenli bir devre geçirmek za
rureti vardır. Kadınlar umumiyet 
le izdivaçtan çok §eyler bekler• 
ler. Kocalarmı kira getiren bir ne 
vi irat addederler. Onun içindir 
ki, ben erkeklerin karılanndan u
aanmalanna hayret etmiyorum. 
Ben de bidayette ııayrİ kabili ta
hammül idim. Son derece kıskanç 
ton. Koca1111n en küçük hareketle 
rini kontrol ve muahaze eder· 
dim. Fakat bereket venin ki, yan 
ht bir oldan &"İttifimi anladım ve 

aile saadetini, intizamını, •eçimi
ni, yu•aya alan muhabbeti kur
tardım. 

W/NNIE. 
/G,.,TNER 

• 

Sinema haberleri 

* Almanya'da Hltler taraftar 
lan Emelka firmasını aatm al· 
mak niyetindedirler. 

* Lilian HarYey'e Amerikade 

filın çenrmek üzere teklifler ya• 

pıhruftır. Fakat! Lllian haftada 

yüz bin frank istemektedir. 

* Tekrar ainemaya ııelmeği 

kabul eden Al Jolıon için yeni biı 
aenaryo yazılmaktadır. 

• Collen Moore'de sinemaya 

avdet ed' 1or. Yakında "Manaatır
daki fare,, isminde bir film 99n
recektir. 

* ilk seali Yunan filmleri olan 

"Çobanın itıkı" ve «Yunan Rapıo
disi» büyük bir muvaffakiyet ı... 
.zanmaktadır. 

* lstanbul ıokeklan filmi Atı. 
nada gösterilmektedir. 
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Heyeti vekile müzakcratında 
alınan kararlar 

Jandarma Bütçesinde münakale Hazırlanacak Büyük San' atkarın Ruhunu taziz 
(Başı Birinci salıilede) 1 Ş.ı halde o vakte kadar efradı Milli takım [Başı birinci sahifede] 

sevkindeki zarureti anlamak i· çıplak mı bırakmak lazımdır.. misi, Halkevi teıkili.h menıupla-
( Bap Birinci sahifede) de bulunan atok tütünün harice j çin esbabı mucibe layih:ısını dik Para niçin istendi (Başı Birinci sahifede) n, yüksek mühendia mektebi mü-

J'ftli sene bütçesinin tan:ı.imin- aatıımı temin iztırarındadır., katle okumak ıktiza >!der. Bu Bütçe yapılırken iatede bu pan Milli takım gözüö>ıiinde bu dir ve muallimleri ve daha birçok 
ele aagari tahmin hadlerinin ter Tüliin zürraına yardım makaa. mazbatadan ne anlayo!"llz. J.ın· kadar ucuzluk olacağım tahmin lundurularak yapıldığına kani ze5:~:~~~~ c•miin avluau· 
cihine &an1ret ıöatennektedir. dile zaman zaman aatın alman 1 darmanm b:ızı ihtiyaçları için 

1 

etmemitlik. Uaızluk oldu. Pa- olur. Orada bir muvaffakıyet· nu beı alh bin kiıilik bir kalaba· 
Buhran, her amıf •erıi mükel- bu tütünİ« aatılabildiği takdir- fazla paraya ihtiyaç varmıı, fa. ra arttı. Kanun ve nizamname- aizlik ve bir de muvaffakıyet bk ihata etmit bulunuyordu. lbti
lefini derece derece aarımq, de inhiaann aifi haaılatı artabi kat muayyen mikadrı teuvüz lerin bir nefer iç:n tayin eUııit kazanan takımımız Türk Milli, fal, t«;hi!" ~andosu. tarafından ça· 
devlet var.datmı her cepheden lecektir. Akıi takdirde tütıin l edememek zarureti karşııında olduğu melbuıatın tamamını, takımı teşkiline eıu olamaz. iman ıatiklal marııle batlanmıt ve 
tenakuaa ug"ratımıtır. Ezciim- ve ııgara fiallerinin tenzili yo- o ihtiyaca tekabül edecek mik- daha veremedık. Bunun bir kıa Çünkü "ulgan"atana aı"ılen o müteakiben bayraklarla aüalenen 0 o camim methalinde halka hitaben 
le 931 bütçesinde 5,400,000 li- lu ihtiyar edilecek olursa bitta- dar konamamış. Yalnız sene ni mıru temin etmek içın bu para mahut milli takımda bu zikret· büyiik Mimarın hahraamı tebcil 
ra olarak tahmin edilen arui bi varidat claha da tenakua ede· hayetinde; "hangi fasıldan pa· istenmiştir. tiğimiz oyuncular zaten yer al- eden hararetli hitabeler irat edil-
•ea-ıileri bu rakamı bulamaya· cektir. Rakı gibi namlı bir içki· nı arlarsa onunla kapanır" cien Bundan ıonra bütçe eucüme mamıtb. Davet edilen namzet• nü~tir. 
caktır. Eaaaen yeni arazi •erıi- mizin bilhaaıa Mıaıra iyi terait mittır. Anladığımız söz budur, ni reisi Hasan Fehmi Bey mü- ler içinde biz haf hattında Ce- llk olarak, latanbul Mimarlan 

l · da · d k · k•-• l namm• mimar Şevki Bey bir hita ai kanunu bazı tenzi atın ıcraaı- ııreım e aev ım Nı.ıarını e · marıa sarihtir. Bu cümlelerin r akalenin kabulünde zaruret bu vattan batka yükıek bir oyuncu be eöyledi. Şevki B. hitabeaine: 
111 da i.mir bulunmaktadır. Bu de etmelıyiz. Tütün inhisarı münakaşasını sonraya bıraka- lunduğunu aöylemit ve kanun göremiyoruz. Forvet hattında i _ Sinanm huzunmdayız. Onu 
milli.haza iledir ki yeni aeııe 931 senesi için bütçede tahmin rak ,imdi cedvele tatbik ede- reye konularak kabul edilmiş- ae bugünkü Muzaffer ve Lehle- vatan ve aan'at namına hürmetle 
bütçeainde bu •erıiler varidatı edilmit bulunan 24,084,700 bin linı. Jandarma dairesi 931 büt- tir. bi büyük bir ihtiyaçtır. Sağ iç eeli.mlar, ona inıaniyet Te mede· 
daba az tahmin edilmittir. An. lira varidab temin edemeyece. çesinin 406 ve 4J9 uncu fasılla- Jandarma um'Um kumandan- mevkıi için davet edilen Hakkı niyet namma arzı tükran eyleriz" 

· · ted" k ·b · d belk" diye ba,layarak üatadm eserlerin cak Türk çiftçiıının ıye a- ği ıı i 932 ıeneai ıçin e ı rından 360 bin liranın tenzilini lığı kadroauna dahil ücreti şeb Esas itibarile Muzafferden yük den, abidelerinden bahıetmit ve 
biliyetini arttırmak için çareler yalnız 20 • 21 milyonluk bir va. ve diğer bazı fasıllara ilaveaini riyeli aivil toför yerine jandar- sek değildir. Bir kere Muzaffe- .özü ölümüna naklederek demiı
düıünüldüğü fU •ırada arazi ridat membaı teşkil edebilecek iatemektedir. Demek oluyor ki madan olan toförlere ayda otuz rin Hakkıdan daha fazla ecnebi tir ki: 
vergılerinin ele alınacak tedbir- tir. Tuz inhiaan 6,790,000 lira- bu esbabı mucibe mazbatasında lira ücret verilmesine dair ka· temas yapmıt olması, ecnebi o· - Sinan türbesi dediğimiz me· 
lerden hiHedar olacağı tüphe- lık aafi hasılatı temine vasıta aldığımız manaya göre b.ı zam nuo da kabul edilmiştir. yunculannınStyline daha yakın zar nihayet, on bef çeki Bakırköy 
aizdir. Cidden nümune bir ver· oluyor ve olacaktır da. İspirto mı arzu edilen fasııl· a ~ütr,._ K b 

1 
d"/ k 

1 
bulunması bu iddiayı kuvvetlen taşının fÖyle bir başba,a geli,idir. 

· tol · -L~l inh" . h" . . . d • h f .. ;- a u e ı en an un ar d" • L bl b" 1. b Sinan bu mezan kendisi böyle gi kanunu haline getirilen hına ve ~spır .. u .. ı~ ~r ısarının nın ını tanzımın e. ti~ a az.a ANKARA, 31_ A. A. _ B. M. ırır. e e ıye ge ıı:ce; u o- yapmıftır. 
lar vergisi kanunu ile 931 büt· varıdatı tutun gıbı azalmakta- para konutmasına ıhtıyaç va.-- Mr.cliıi bugiln reis vekili Hasan Be- j yuncu fonct hattının aağ cena Orada görülür ki Sinan ölüm 
çeıinde bu vergi varidatı ola. dır. Revolver, fiıenk ve mevad- mı§. Fakat bunlara lazım olan yin riyasetinde toplanarak Ankara 1 hmda mükemmel o.ynayabilir. hazırlığı görmemi, ve ölümü be
rak mukayyet 5322300 lira hazi dı infili.kiye inhiaan devlet. ta-

1 
para muayyen mikdarı tecavüz ıelıri imar müdürlüğü 1931 bütçe- Son zamanlarda gördüğümüz rın;~İ;'=~~;nin ayak ucundaki 

n.na kadar herhalde elde edii. rafından itletilmeğe batlanmıı· , edememek zarureti kartısmda sinde S bin lb':lık münaka}e. yapd- maçlar bunu isbat etmitti. Son bu ni•ane büyiik bir tablo kena
miı bulunacaktır.. Bugün için br. Bu inhisar daima bir mil· ı konamamış, beklenilmiş, sene ~· hakkmk d•kakıb !kant u!'ti. layihasmı ra federasyonun bu tebliğinde nndnki imza izinden batka bir 

b. mıf t b . edil 1· "c! t t 1 b"l b" . ik ed"l { 11 muza ere ve u e mış r. h h ld f 1 h'b" d "ld" " muayyen ır ı a a sıı - yon ıra varı a a vaaı a o a ı e- 1 ıtmış ve tısat ı en ası ar Mezkur kanun layil asrnın bir er a e en az a rey ıa ı ı o- ,ey ei'ı ır. 
mıt bulunan buhran vergiainin ~ektir. _Hilaliahmer tarafın~~ 1 dan artan para ile bunlara zam maddesine ıröre umumi planın tatbi- lan antrenör Fred Pegnem aca Avni Beyin hitabesi 
tetmili ile yeni bütçe ile bera- ıdare edılmekte olan oyun kagı ! yapılmak istenmiştir. kinc<ıı ve imar kanunlarının verği ba bu takıma alınmayan oywı- Bundan sonra şehir mecliai aza 
ber b. l · · ·· d d l b" h Jded. j .. ıoL • • • ld d la d smdan Avni B. •ehir namına irti· ına ar vergıaıne yuz e on ı ıatı•ı ise norma ır a ır. . ""=.•Y.•ti .ıstırna en. o Y1 yap a-. cuların cidui bir sureite kaç ma • b 

• Takru k ı k bed ll ı h h calen heyecanlı, gÜzel bir hita e kadar zam iqaaı galip bir ihti- Kibrit ve çakmak inhisarı mu- "'!' '.~tim a e. eny e. er angı çını ıeyretmi" ve bu beğenme. ır" at ettı" ve ezcuın·· le dedi ki: 
al k 1 "b" b ' H lb ki k · bır suretle e•hasa ıras edilecek zarar J . • .. m dir. t.ve e mucı mce u sene ce a u zam yapma ıste- !ar •·-' : . . Ar.kara eh • • mek kanaatı kendısıne ne za- _ Büyu""k adamlar, it batında 

l . . 1. 1. • d k . . . ın ~~m ıçın t rı ı- d 
Hayvan ar Yergıııne ge ID· 1,800,000 ıra temın e ece tır. ne:ı bu fasıl 930 bütçesıne nıa. mar müdürlüğünün 1931 senesi büt- j man gelmiştir?. Filvaki Muzaf büyür ve büyük eserlerinin eva• 

ce; zirai mahaulatımıza nıabet· lnbiaarlarm safi hiiaılatı 931 ; belle bir hayli fazlaai.e teklif çesine merbut varidat cetvelinde , fer Balkanyatta fena oynamış- mınca daha büyük görünürler. 
1 .. ''-racatında ve kıymetini mu b"'t · d 39 117 700 )" tah I k b l edıl · · B" - teri! k 1 k h · · 1 mak hr Ş d k ı· Memleketin sin.,sinde yatan bu _ nı u ç~m e , , .. ıra . • ve a u llll§b. ır paramı- ıroa. en a!f' ı !"'.'cı o ma • urasını a uc.utmama a- adamı tezkiretülbünyan da oku· 
hafazada daha talili görünen min olunınuştu. 931 bütçeaı bu zın bile nereye aa.fcdiıecegini farti.le m.ezkUr sene ıçınde ~anunen zımdır ki antrenör ilk geldiği mak doiru bir ,ey değildir. Sinan 
hayvancılıg·ııımz, her halde için h d d a ık verecektir d"" .. •. . b" • . d b tahaıl edilecek olan her nevı meba- M aff . k . 1 . b tıny cepA e ~k ed. bç h 

932 
· 1 u_şune~egımız ır cıevır . e ~ !iğ cetvelinin yedinci faslına tahaiaat zaman uz enn ço . guz~ ne vakit öldü, unu arat oruz. 

ele bulunduğumuz mali ıenede ncak ı tısa ı u ~ . . ma· azım m•kdarı bu suretle ginten olarak ilave ve aarfolunacaktır. bir oyuncu ve beynelmılel bır O, ıaheaerlerinin her bürcüne, 
hazineye 13 milyon temin ede. li senesi zarfmda tıddetını art- •1 len bir mahalli sarfa vermek Belediye verııia.i ve resimleri ka- kıymette olduğunu iddia etmit liyakatinin her nokta11na defin 

r. b · · b" af k k oldu ve eserlerinin heyeti umumi cektir. ıwaasen u vergının ta- t1 ınnazsa, ır tar tan açadçıl- muvafık mıdır, değil midir? Bu nunun 31 inci madddes.i mbuhtacı t<;!· ti. Vakti ki Sofyada Muzaffer yeıile, lıtanbul halkının hahrasm 
lıakkuk ve cıbay-ı:i için en aağ. ığa kartı almmıı olan fay a ı nuo takdirini heyeti celiienize a.ir ırörülmediğine aır ütçe encu- bu iddiaya ragmen fena oynadı da ya~yor. lıtanbul fehri namı· 
1 tedb. 1 al b 1 t db" 1 d" - ta ft · h" k d V kal • meni mazbatası kabul edilmiıtir. h 1 ükaka ld •-un ır er ınmıt u UDU· e ır er ıger ra an m ısar ter e iyorum. e müna enm o zaman der a ı·· o u. na Sinanm nıhuna hürmet ve ta· 
yor. Kazanç vergıai bütçedeki larm tevhidi ve kadroların da- reddi için bir takrir veriyorum. Tapu senetleri Muzaiferin bu maçtan aonra zimlerimi arzederim." 
15 buçuk milyon liralık tahmi- raltılınası gibi tasarruf tedbir- Çok ümit ederim ki in.safları ga Temlik kanununa tevfikan verilen harika denebilecek Slivya ve Yusuf Razi B. in hitabesi 
Dİ buJamayacakbr. Meclis en- leri sayeainde 932 ıeneai hasıla lehe ederek Dahiliye vekili Bf. tapu senetleri harclarmın bakiye tak Yunanistan maçları vardır. Bu Bunu müteakıp Mühendia mek 

enl de tkik -1"-ıek b" inki" af ·· · ı ıitlerinin affı hakkındaki kanununun tebi muallimlerinden Yuauf Razi cüm erm le e<IU5ll te tının ıraz • gostermesı de benım· sözlerime i•tirak eder ı ı· oyuncu bı"r maçta bu'"tün kıyme 
1 h • T mü:rakereai münasel:.etiy e ma ıye Bey mühendialer namma bir hita• 

olan yeni kazanç vergisi ayi a- ihtimali varittir. Devlet orman ler. vekili Abdüllıallk Bey cevaben: tini kaybediyor da neden diğer be ;;.at etmİftİr Yusuf Razi Bey 
aı ile vazolunacak hükümler ih- lanndan beklenen iki milyona (Dahiliye Vekili yok ıeale- ·• Tddif edilen kaıiun muhacir ve bir maçta kıymetini elde edemi Koca Sinanm zamanında mimar 
timal ki tatbikatı teshil eder de yakın varidat, bu ormanların ri) mübadillere verilen pyri menkulle- yor? Hiç kimse inkar edemez ünvanını tatıyanlarla bugün ken· 
932 aeneai için bu vergi buhra- itletilememesi yüzünden temin Huzurunuzda söylediğim rin tapuya raptına dair kanunla üç ki bugünkü vaziyette bir Mu- dilerine mimar diyenlerin küçük 
nın aaraıntıaura rağmen daha olunamamaktadır. Devletçe ida ıözlerin mesnedi keneli kanaa- aene ve üç talıaith •,alınan "''imler zaffer Türk Milli takımuım bir mukayeaeaini yapmıt Te ez• 

d den taba.il edilmem:ı§ olanlann affını 
müamir bir netice verir. Ma en re edilen müeaseaelerden dev- tim ve vicdanımdır. Fakat he- iatibdaf eylediğiııl aöylemiıtir.'' Ka- mühim bir ihtiyacıdır. Böyle cümle demiıtir ki: 
ler rüsumu, veraset ve intikal let deu:iryollanndan bir mile. defim ıizin yüksek vicdanlan. nunun birinci muzakereıi yapılarak bir adamı Milli takıma idhal et - Buırün mimar olmak iateyen 

· · b · t h · 1 d 0 d · 1 bil •· edilmi" • !er bir mektepte nazariyah öğre-•ergıaı, azıneye a mın o UD· ar varı at temm o una ecegı mzdır. kabul Jtir. memek dog"rudan doğruya bir 
.....ı. ) b ') kü" l h ·ı 93 "d b B "'bad"I · - nirler ve gaye, göze ııüzel ırörü· duiu Vcyui e ir mı yon ıur mü a azası e 1 van at ütçe Maliye Vekilinin cevabı una nazaran mu ı pyrımu· görü• eksikliğidir. necek ve zevki ••ümi" o'-·ayacak 

l. "d · ed b"lecek · ·ı •~'- ı· 1 k badi! muhacir ve ıaireye kanunlan- • - -. ıra varı atı temın e ı • sme üç mı yon ı>iıaur ıra ı va- Müteakıben Maliye vekili na tevfikan teffi~ veya adiyen tah- Cevada gelinceı Cevat fütbo eaer vücude getirmek olduğundan 
tir. Varidat bütçemizin en ca- ridat tahmini kaydedilmitti. Bu Abdülhalik Bey kürsüyü itgal ıiı olunan gayrimenkul emvalin ta- le batladığı tarihten itibaren tedriaatta ırüzel aan'atlar birinci 
zıp bir rakamını teşkil eden idare maaraf bütçesinden Ana- etti ve Sım Beye cevaben ati- puya rapb hakmdaki 28 may11 1928 biç bir zamaııStyl'ini bozmamı§ mevkü ifgal eder. Evvelce, yalnız 
gümrük vergileri, ne 931, ne dolu, Mersin· Tarsus ·Adana deki izahatı verdi: tarihli ve 1331 numaralı kanununun ve bu gün de meıışup bulundı.• bizde defi!, bütün dünyada mi
de 932 seneleri için; eski kaba- ballan ve Hayd~rpaşa lim~ _ Muhterem Sırrı Beyfendi sekizinci madde mucibince taksite g"u takımın can noktasıdır. Bu marlık, ifçilikle batlarve kabiliye 
rıklıgını muhafaza edemeyecek ve rıhtımının mubayaa taksıtı b d . . hlil ed 1 raptolunan tapu harçlarından henüz l ti, :ıek&aı müaait olanlar yükaelir, 
. ld . d f d .... 1 l k 3,200 000 lı"ra öd" emekte 1 ura a vazıyeti ta er er- almmamıt bulunan taksitler affolun- oyuncuyu namzetler araaına a büyiik mevkiler itıral ederlerdi. 

tır. ameaın e ay a goru en °.ara . ' . ı ken melbusatm 930 ve 931 sene muıtur. mamak doğrudan doğruya Sof- Mimar Sinan dahi böyle yetipnİ§· 
kontenjan usulü, bu •ariddat ra- ~ı1r. B~ taraftan Yd~~ hatlarafın !erindeki vaziyetini ele aldılar. Kanunun diğer maddesine ıröre yadaki maça ittirak etmemesi tir. 
kamını üçte bir nisbetbin e ten- ış emege açıdmlaaaı, ·ı ıger tar - Fakat acaba melbusatın içinde de mevcut kanun ve itilafnaınelere dolayııile ise o maça ittirak et- Yeniçeri ocağında kuvvetli ipti· 
zile uğratmıştır. 932 ütçemiz· tan buhran o yııı e eıya nak f .. 1 .. al ta b k göre gayrimübadil addi lizım gelen meyen Zeki ve Reşat neden da- d tik ne varımf ormu u ıp a • T ki ed al cakJ dai maliimab el e et ten aonra ele bu faaıl ancak 38 milyon ka. liyatı ile yolcu nakliyatının te- l d 

800
• b" ı· b" •1 Türklerin ür y e a an gay-

eci bil ---•~: ku .. . "b" ba l • aa ar ı. m ıra, ır mı yon rimenkul mallardan istihkak mazba- vet ediliyor? .\ntrenör bunlan Mısıra ve Irana yaptığı seyahat-
dar nridat ifade d e =~r: nabe •

1 
gobste~ınead ı . gı ı .df ıca lira kafi midir, değil midir, o talarmdaki miktan tapu harcından görüp beğenm.ş ise neden Ce- !erde gördüğü eeerlerle zevki••· 

Muamele Yergk~si dekuon üç.1mı aeal P er u 
0
1 areı:ı;ı~ vd~k~~ıdnı zaman anlarlardı. Pekala bilir müstesnadır. vadı beğ,nmem ftir. Cevadın !imi bir kat daha incelmif olan 

yon yerine se ız, o z mı yon az tmııtır. nuo ıçm ır ı ı a . . ki b""t "ht" .. t Müteakiben Türkiyeye muvaıa- ne ekııkl.ği var .. ır·! Bu 24 kışi- Mimar Sinan, tatbik ettiği ameli 
temin eyleyehilecektir. Eğlen. re! ~e~il ~tçedbeki A va
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r
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i
1
dat tah: ::ıız edflir ~ ~~~e;r~:!:eed: !etlerinden itibaren bir sene müdde- lik listeye idhal edılmit olan usullerden nazari kaideleri çıkar

ce ve husuıi istihlak vergisı, mınını temın, atta senesı k "ht. l . dd tli . al ti geçmiş olan muhacir ve mülteci~ haflardan hangisinden bugün- mağa muvaffak olmu§tur. Bazıla 
dahili iıtihlik vergisi, eleldrik için munzam tahaiaatın talebin endı._ ıyalç !"rın ~nktı I e Esı_ ı !erden fakirliklerini bulundukları vı- n, Mimar Sinanın Türk olmadığı-
ve havagazı istihli.k vergisi, ka d b l t c·· ·T· ki nır ıger erı gen a ır. ger !ayet veya kaza idare heyetlerine kü vaziyette Cevat aşağıdır. nı iddia ederler. Mimar Sinan, 

9
e
32 

ub.~m1;1f. ur. l orubuuyor h bütün ihtiyaçlar nazan itibara tasdik ettirenlerin tabiiyet muame- bu iddiamızı daha ileri götüre- Türk ırkına menaup olmaaa dahi 
ra ve deniz avlan vergisi, •efi. utç~ınm ya nız cep e alınsa 0 zaman 400 • 500 mil- lelerinden alınacak harçlardan iıtia- rek diyebiliriz ki müdafaa hat· onu Türk muhiti yetiıtirmiıtir. Si 
neler rüsumu, hayvan sağlık za den •e bır kalemde 3,167,500 r alık b""t k l"zım nası hakkındaki kanunun müzake- tında bu namzetlerin içinde Ce nanın eserlerinden kendi fahıma 
bıta resmi gibi vergiler 931 büt liralık varidatı tenakus ediyor. ydon ır u çe yapma a resi yapılarak cumartesi giinü top- ı k d T- k ili 

1 T f d ır !anılmak üzere ic_timaa nihayet ve- vattan iyi bek yoktur o duğu a ar ur m etine bir 
çemizdeki tahminleri bulabi e- Posta, Telgraf ve ele on i are B. · . d "lb f • 

1 

iftihar hiııaesi çıkarmak tabiidir. 
cekleri gibi 932 aeneai için de mizin •arıdatı da buhrandan ır ıa? a~an!n 1 as masra 1 rilmiıtir. Bu noktaya muhterem fede- Mimar Sinan da kendisini yetiıti-
ayni mikdarı temin edebilecek- müteessirdir. 931 bütçemizde . Da~. .ıhtıyaçlanmı~,?1 en rasyon reisimizin nazarı dikka- ren millete kartı vazifei ıükranını 
lerdir. Fakat nakliyat vergisı, 4 422 299 liralık bir fasıl leş- şıddethlerını alıyoruz. Dıı;erle- Talilil er tini celbeder ve mutlaka bu o- ifa ehnif, yüzlerce abideler vücu-
damga resmi, tapu harçları ve kiı eden fevkalade varidat 932 rini t~~ir etmek suretile bütçe yuı:cularm namzetlere idhal e- dd~ getirmh iıtir. M?nkal~ ~kinba?, ken 

d h yapabılıyoruz Ba•ka suretle h ·ı d ) d" . . k l · · D" ıne ma sua, yenı ası ır tarz kayıtlar, mahkeme harçlan, pa bütresinde bu rad eyi mu afa- 1 .. : • T • (Ba~ı Birinci sa ı e e ılmesmı uvvet e ısterız. ı- "hd bn" 1 ki b b . 1• ~d kt. 931 b"" bütçe yapmaga imkan yoktur. " dıl · · • .. . l ı aı e ı' o ma a era er ıs a 
aaport, kançılarya ve aaire, no- za e emeyece ır. utçe- Hakika b f ıl 930 b"' ter huzurunda icıa e mıştır. dger namzetler Ouznler~d~ faz _a mın asarmı tetkikten hali kalma. 
terler ve diğer harçlar buhran- sinde yekiinun kabanklığı Hay . d 

93
te
1
n u ~ . beti utçek- 7u0 ıiralık ıkramiye htanbulda urmuyorum. ar ıçın &§agı mı~tır. Ancak Sinan hiç bir zaman 

b h . . d . . . am e ıenesme nıs e no h ı M d k · "d" d ·ı b"l" y ı la ali.kadar •e u ranın tesın arpafa yangım aıgorta pnmm d A b . d . 19774! toaap numara ı ac. e yu an ıyı ır enı e ı ır. a mz eski yapılanlan taklit eden bir mu 
altında tenakus etmektedir. Me den ileri geliyordu. Önümüzde- aan ı. ca a Jand armanınb mkın Mümtaz hanıma isabet etmit· bir maddeye gözümüz ilitti, o kallit değildir. Yeni yetiten nü
aela nakliyat verıiai hazineye ı ki sene için bunun gibi fevkala- tanı, çamaıı~~- ;nu, çor~_ı, ba tir. da üç numaralı madde. Bu mad marlanmızın. da ~&m•llDDlza uy
aer.ede bir milyon temin eder. de bir varidata intizar olunma· putu var mı ı ı. unu tet ık '! :i.50 lira Ankarada Gönül de şüphe yok ki kaleci Hüsa. ~n ve ken~ı zekô.la~n mahsu
ken belki de bu mikdar 600bin1 maktadır. Müteferrik hasılat yurdul_ar .~?Ve bunları~ h~psı Mehmet Ali hanıma çıkmıştır. mettin için konulmuttur. Mil- lu 0 !an yenı .eserler vucude ıretir-
liraya inecektir. Mülga vergi· meyanında bedeli nakdi hasıla. cemedıldıgr . z.am~nda bır ıan· 100 lira kazananlann isim- li bir töhret mevzuu bahsoldu· meaı temennı ~lunur. 
ler bakayaamdan yapılan tahsi tının 932 aen · zarfında bir te.. darına neferının ılbas masrafı leri gunlardır: ğu zamanda haksız bir karara Şu ~adar kı gençlerimizin bu 
lit, 932 serıesi için de yarım zayüt göster::.i kuvvetle muh J ne ~adar~ır? ~unu liitfen bütçe Maniaada 113 Ali B., latan· maruz kalmıt olan bir oyuncu- y~ldakı muvaffak'!etleri, kendile 
milyonluk bir varidat mevzuu temeldir. Bir taraftan hizmeti encumemndı;_ki arkad~ş.larda? bulda 15910 Kadri B. Balıkeair nun böyle bir madde ile açıkta ~:d=r~: ~elmıt o~n üıtatla-

k·ı ed b"lecek. V "d t fil" ""dd t" 18 . d" "td··· sorup malumat alabılırlerdl. d 410 N . B Ad az ın b kıl k . t . d - b" e ya m an tanıma teş ı e ı tır. an a ıye mu e ı aya ın ırı ıgı d . d d e azmı ., ap ar • ıra ma ıa enmesı ogru ır !arma mütevakkıftır." 
bütçemizin dördüncü kısmını 1 halde bedeli nakdi mikdarınm 1931 e Jan arma .111e~cu u tez da 120 İsmail B., htanbulda hareket değildir. Çünkü Hüaa
teşkil eden inhiaarlarm aafi ha tezyidi ve bunlann talim müd- yıt o~r~ut~ur. Bır tıh: dİ!: 31786 T ;ınk Salih Bey, lstan. ~ meddin bugün namzet liıtesin-
ulatına gelince, vatandaılarda detlerinin alb aya çıkarılması, ı var; 12 Jan armıa e ra mı , bulda 21,674 Hilet Ab 

1 
de isimleri geçen kalecilerden 

İftira kabiliyetinin azalması si. diğer taraftan da bedeli nakdi· :n.efdadmdan a:-oruzl 't'ed ~r a 1 dülkadir Bey, latanbulda 
1 
çok yüksektir. Bu listeyi antre. 

gara ve içki ihracatında, lüzu. efradının iafe ve ilbas maarafla 1 S a s:n te ;.a t ~Yı·al>"İ·ginı 21759 Hatice Salih 1 nör seçti ise bunların içerisinde 
ınu kadar muvaffakıyet göstere mu kendileri yapmak mecburi- ırn Y en ı pe. a a ı ır er. hanım, Buraada 11097 Sabri 1 Milli takıma giremeyeceği hak
meyifimiz; bu kıımı tetkil eden yeti konulması bedel verenlerin r~yl~ta toplayacagımız nefe~- p.,., Jctarbulda 22970 Behar kında rapor verdiği adamlar 
varidatın sukutuna başlıca ıe- adedini seneden seneye azalt- erdın ılbas~nıedaııcab.kl. ~elk~bk büt Efendi, lspartada 103 Süheyla vardır. Eğer federasyon aeçti 
b 1 d. V d 1 . ı"ra B k" bed 1· çe en temın e ı ırız ı u an· . 11· P . b ep er ır. atan at arm ıft mıttı. u ıene mez ur e ın, k • l"ld 

1 
bT nanım. ıae mua ım egnemın u oyun 

kabiliyeti azalıyor. Bu da aiga- 250 liraya tenzili karan, her ca agustos ve ey u e 0 a ı ır. 50 ter lira kazananlar: culann takıma giremeyeceği 
ra ve tütünde olduğu kadar ••· halde bu nevi varidatı tezyit e- lstanbulda 12251 Kadri A. merkezinde olan mütaleaaım 
pirtolu içkiler satışında da mile decektir. 926 senesinde 3 mil- lır veya tahdit edilirse on milyo aaf Bey, latanbulda 31531 Ko- dinlememi1tir. 
dardan ziyade yüksek kalitele- yon 463 bin 100 lira hasılat te- na yakın bir hasılat temin ede- rin H., lstanbulda 12725 Fat- Demek oluyor ki federaıyon 
rin aleyhinde olmak üzere af&· min olunmuşken 929 senesinde bilecektir. Maatlardan kesilme ma Handan H., latanbulda la muallim arasında ihtilaf var 
ğı kalitelere rağbeti arttmyor. ayni varidat 1,149,108 liraya ıi mukarrer tekaüt hissesi de 27571 Nerinıan Cemal H., Bey dır. Bu ne demektir? .•• 
Tütün inhisarı hariçte nefaseti tenezzül etınitti. 931 senesi i. takriben üç milyoo lira tutacak oğlunda 1091 Benotor Ef., An 
ile töhret kazar.mıt olan Türk çin ayni hiıılat bir milyon tah tır. karada 5964 Ekrem Mehmet 
•igaraamın sürüu:ünü birinci min olunmuttu. Bey, Ankarada 31008 Türk&.n 
vazife olarak gözönünde bulun Buhran verıiai bugünkü ha- 932 masraf bütçesinden ayn H., Beyoğlunda 82 lvanof Ef. 
durmM: mecburiyetinde olduğu linde hazineye 9 milyon, ve e- ca bahsedeceğim. Beyoğlunda 12097 Meliha H., 
ı... ~ 

-· . . .. .. . .. .. 

Franki - Cemal 

Bugün günlerden beri mat. 
buatı meşgul eden Franki • Ce
mal maçı T epebaşı Şehir tiyat· 

Yusuf Razi Beyin nutkunu Gü
zel San'atlar akademisi azasmdan 
ismet Hüsnü Beyin hitabeai takip 
etmiştir." Hitabeler bittikten aon
ra halı. ve mektepliler, adeta a
km halinde büyiik mimarm türbe
si önüne gelmiflerdir. 

Mimar Sinanm mütevazı meza
rına Halk fırkaaı, Halkevi, bele
diye, Erkek lisea.i, Yüksek mühen 
diı mektebi, Güzel aan'atlar aka
demisi, Talebe birliği, altıncı ilk 

malin bir boksörden ziyade bir 
pehlivan olmaaı dolayısile ga. 
riptir. Bakalım bu maç nasd o
lacak? 

Ali.kadarlarla temaa ettik, on 
lar Cemalin vaziyetinden ümit. 
•ardırlar. Herhalde daha fazla 
tafsilatı maçı aördükten ıonra 

mektep namma gönd,,rilen çelenlt 
ler konulmuıtur. Mez.~rın batında 
Halk fırkası reiai Cevdet Kerim 
Bey, umumi bir memnuniyet uyan 
dıran fU haberi verdi: 

ismet P~. nrn telgrafı 
- Mimar Sinana bütün baya• 

tmca görmediii, li.yik olduğu bal 
de verilmeyen bir takdiri ilk defa 
Türkiye Cumhuriyeti göıterdi. 
Şimdi Baıvekil lamet Pf. dan Ev
kaf müdirine ırelen bir telgrafta 
deniliyor ki ı 

"300 bu kadar Jrene ihmal ed~ 
1.n bu biiyiilı ıan'atkcinn tiirbul 
önünde topla_,, latanlnıl hal'"
oe biitiin Tiirki,,eye ilcin etlinu ld 
Tiirkiye Cumhuriytti l-u türbeyi 
ba halde bırakamaz. Ona lô,,;A 
olduğu hale ilrai edeceğÜı." 

Evkaf idaresi bu emri alır al• 
maz. türbenin ketfine başlamıt• 
br. inşallah gelecek aene ihtifalı, 
yeni türbenin resmi kÜ§adile bir· 
lilcte yapacağız. n 

Halk bundan sonra büyük Türlıı 
san'atkirmm mezan Cnünden ay~ 
nlarak daiidmağa bftşlaJlllfhr. 

Alay köı;künde 
Akıam da Alav köşkündeki Gil 

zel San•atlar birliğinde Sinan gil 
nünün hatırası teait edilmiştir. 

Müverrih Ahmet Refik Bey bir· 
likte Sinana dair bir konferana 
v....,...,k aan'atlri.rm çocnkluiiun· 
dan itibaren biitün hayabnJ anlat 
mı" Celil Eaat BPv de merhumun 
eserlerinin Güzel s-n'ntlar noktal 
n:tzarından ehemmiyet ve krvme• 
tinden bahsetmiş ve miiteakiben 
projek~ivonla Mn'ath:iinn e"crlerl 
ırö•terilmhtir. Ge~e de radyoda 
ihtifal ""!atılarak Man••asi z~de 
Feridun B. tarafoıdan Sin,.nm ha
yah fransızça izah edilmiştir. 

Y ansen geldi 
[Başı birinci sahifede] 

damdır. Onu elbette takdir ebnek 
li.zondır. Fakat çok defa büyiik 
fa.hsiyetler yaıadıklan devirlerde 
takdir edilmemişlerdir. Edirne'de 
yaptığı cami bütün dünyada tanm 
mııtır. Dünya, Sinanı Türkler ka
dar ve belki daha iyi tanır ve tak
dir eder. Bir memlekette her gü
zel f"yİ görmekten her medeni a
dam zevkalır. SilUlllln eeerleri de 
bu kabildendir. 

Türkler bugün Sinanm hatırası 
nı teait etmekle onu takdir edi
yorlar demektir. Bu ayni zaman· 
da Türkiyede iyi eserlerin görü
lüp takdir edildiğinin delilidir. 

Türkler yaptıracaklan e•erle
rin en yiıini intihap ebneli va 
bunlan yapacak adamlan da bul
malıdırlar. Medeniyetin en yük· 
sek mertebesine çıkabilmek için, 
bu e .. ae riayet etmek lazımdır. 

Bir tehrin ıı:üzel olmaıı için bü· 
tün binalannm da gÜzel olma11 
ieap eder. latanbul'daki hep Sina 
nın eaeri aan'ab olan binalar bu
lunaaydı güzel bir tehir olurdu. 
Medeni bir tebri yapmak için, bi
nalarını hep yükaek elle,.. yaptır 
malıdır. 

Mimar Sinan'dan bahsederken 
bütün dünyada takdir edilen Bü· 
yük Gazi'yi hatırlıyorum. Türkle
ri en mü,kil vaziyetten kurtaran 
Gazi olmaaaydi Türkler cibanda 
bugiinkü mevkü ihra:a edemiye• 
ceklerdi. Sanat ve medeniyet va• 
diıinde bir milleti, yükselten, Si
nan gibi, Gazi gibi büyük ıimalar 
dır. 

Ankaramn planı 
Profesör Yanaen Ankara'y• 

yaptığı tehir planının tatbikatına 
nezaret için gihnekte olduğunu 
.öyliyerek demiştir ki: 

- Cumhuriyet merkezini mo
dern bir şehir baline getirmeğe 
çalıııyonız.Yalnız bunun tahakku 
ku için bize biaz zaman bırakmak 
lazımdır. Bir tehir plam senelerce 
tetkikata ve tashihata muhtaçdır. 
Evveli. yapılacak §eylerin plarunı 
yapmak ve aonr" bunlara birer 
atyl vermek icap eder. 

Berlin müzeleri aaarı atika mu 
tehassıu M. Weygand da buraya 
gelmiftir. Ankara'dan avdetle 
kendiıile birlikte lzmlr ve Berıra· 
maya ıriderek tetkikatta buluna• 
cağım. Ankarada ancak bir hafta 
kadar kalacağmı. 

lstanbııl'un plam 
- lıtanbul'un pli.nmın tarafı. 

nızdan yapılması mevzuu bahiı 
midir? 

- Ca:ııi Hz. nin lstanbul'un 
pliiınmm yapılman zamanı geldi
ği kanaatini izhar ettiklerini işit· 
tim. Fakat pli.Dm bana yapbnl· 
ması hakkında bir teklifte bulu
nulmadı. 

- lstanbul bir seyyah tebri ola 
bilir mi? 

- lstanbul mükemmel bir sey• 
yah ıehri olur. Bu tehir Aıyanın 
kapısında bulunmak itibarile en 
giizel bir mevkie maliktir. Yalnız 
bu şehri gÜzelleştinnek liiızmıdır. 
Çünkü ilk teair çok mühimdir. Şe
hir olaun, manzara olsun insan ilk 
görüşte yapacağı tesirin alhnda 
kalır. Bu aebepler lstanbulu, ilk 
görenleri üzerinde İyi tesir bıraka 
eak bir ıekle koymalıdır. 

lstanbul için fakir bir şehirdir, 
deniliyor, bu doğru değildir. Ve
nedik bundan 300 eene evvel ay
ni vaziyette idi. Bugün ecnebiler 
yüzünden milyonlar kazanıyor. 

Bana Çırağan sarayİnın bir 
ıpor aarayı haline getirilmesinden 
bahsedildi. Bu fikir pe!< musiptır. 
r:ara~an •a.ravi bir aoor ~ -•. 



Yanlış 
Beyannameler 

Gümrük kanununda 
tadil edilen 

ceza m•ddeleri 
ANKARA, 31. (Telefon) - Güm-

Poliste 

Sabıkalı 
Bir hırsız 

Pansiyon pansiyon 
dolaşarak 

eşya ve saire çalıyor 
rük kanununun 906 numaralı ka
nunla tadil edilen 107 inci maddesi- Dün zabıta Bursalı Hüll'eV 
nin tadiline ve bu kanunu tatil eden oğlu Asaf namında bir hrrar~ 
1723 numaralı kanunun birinci mad yakalamıttır. Müslim oğlu Nı-
desine bazı fıkralar ilavesine dair o- l 
lan kanun layiha11 encümenlerde yazi namına e • 
tetkik edilmit ve heyeti umumiyeye de ettiği bir hü. 
•evkoluamuıtur. viyet varakasile 

Layihanın aldığı aon tekle göre dolaşan sabıkalı 
107 inci madde apğıda yazıldığı !ardan olan bu 
vcçhile tadı1 edilmi1tir. Asaf bundan üç 

50 inci maddede mezkfır fark ay evvel Nuruoa 
ve tefavüt müıtesna olmak üzere 1 maniyede Süley 
beyanname tabibi tarafından etYa· man Fehmi Pa· 
nın tarilaıin .tatbikahnı. tes"!.l ~~ a apartımanına 
cek surette cmı ve nevı ve gumnık § l · b • 
resmini hesaba esas olan miktarı ve ge roış ve ır .a Y . 
tarife kanunu mucibince rayiç üze- lık odanın kirasını peşın vere
rinden resme tabi olanlarının rayiç j rek yerleşmiştir.Burada on gün 
kıymeti hakkında yapı~ beyanna· kaldıktan sonra pansiyon müş
~~ .~le muayene ne~~ -~ 1 terilerinden Ahmet Ef. nin oda 
gorulen farklar gumruk resmının 1 , f ·ı 9 
yüzde bet kadar noksan olmasını sını açar~ bır ıı:r~o on ı e 
mucip olacak derecede bulunur";" 1 plak ve bır bavul ıçınde eşya ve 
ilk defasmda y~ bu f~~ aıt I çamaşırlannı çalarak ortadan 
IJÜmrük ream ialnur. Tekemırunde kaybolmuttur. Zabıta bu Asafı 
iıbu ..-iııı-~- blıah'·" C:ı:.::.ca pa- ı aramakta iken, Aıaf bundan 
ra cezası o a.nııa NA • • N · 

.. .. . . bır hafta evvel uruoamanıye-
_ lıbu farklar. gumruk reamının de Abdi Beyin oteline gelmit· 

yuzde "':_iten zıyade noksan alınma- tir. Her gece otelin paraaım 
um mucıp olacak derecede bulunur· k t'l b' kaç gün kal 

farlı: • .. .. k • d verme sure ı e ır 
sba bu .~,8lt ıu~ b~kamın den mıştır. Bir gün tenhalıktan bil· 
~tka mez,.ur resmın ır tın an istifade otel ıçüşterilerine ait 

dort kabna kadar aynca para ceza. Hamdi Efendiye ait bir yorgan, 
" alınır. Şu kadar ki bu farkların b• b tt ry' bir muşamma ve 
aall·"· .•. lede ı·kadarl ır a an e, 

t UA ettiırı muaıne a a a larak gene ortadan d . çamatır ça 
rı.n. fa:ura .. ve ~en,e ~~ etnameaı kaybolmu§, bu sefer Beşiktaıta 
gıbı gumrüğe ıbraz ettıgı evrak ha- K.. · · de Hamdi Paşa panıi· 
kikate muhalif olduğu veya gerek oyıçın 't 

1
• ctir Abdi Beyin 

.b edil be yonuna gı m • · 
bu evrak Rerek ı raz en yan- otelinden çaldığı eşyaları Ham 
name sahte veya muharref bulundu- d' p oteline taşımış ve sa
ğu takdirde faili hakkmda kaçakçı- ı aşa • ped . 
1 • t tb'ki L -'-'- •-•-' ka bık kasa hırsızı Kenanm en 
ıgın men ve a ı rnuuu.u....,.. • • f d' · b km 

. . dd . h "km .. tat Zekı E en ının yanına ıra ış 
"~nun 20 ancı ma esı u u • Evvelce tahkikatla meşgul 
bık olunur. tır • d h" • k · olan Alem ar na ıyesı aer omı 

Bu ıuretle alınan para cezıılann- · d serliği tahkikat neticeııın e eş· 
dan ııümrük resmi aynca almmamıt yaların Betiktaşta olduğunu ha 
ise bu resim tenzil edildikten son ber almıttır. Otelden alınan eş 
vüzde elliıi muayeneden evvel VU· • • d 1 · ya tamamen ıatır at o urunuf, 
kuu şartile fark ve tefHÜlÜ haı...r 1 F h • p 
, erenlere ve yüzde yirmi beti mua- yalnız Sü eyman e mı ata 
yene ve tahlil ile meyd~ ç~ran; apartımanından çalman gramo
lara mütebaki yüzde yırmı bqı fonun kapalıçartıda bir erme· 
gü,,;..ük ve inhisarlar vekaletinin niye 12 lira mukabilinde satıl
tensibi ile ~mrük idareıi dahilin- dığı anlaşılmıştır. Bu Asaf bun 
de hüsnü hizmet ve ghyret sahibi dan evvel de Beyazıtta bir hır. 
m<-murlara verilir. sızlıktan dolayı altı aya mah· 

ihbar eden yoksa para ceza11 fark kfun olmuf ve mabkiımiy.,tini 
ve tefavütü bulanlar ile hüsnü hiz- ikmal ederek çıkmıştı. 
met ve ıayret sahibi memurlara y~-
n yarıya verilir. Mal muayene edil 
dikten sonra ihbar veya kontrol ve 
tetkik neticesinde evvelki muayene 
ve muameledrn fazla reaim istihsa
lin mudp bir hal zuhur eden birinci 
muayeneyei icra eden memur kaçak 
~ılığın men ve takibi hakkındaki ka 
nun ahkammA tevfikan tecziye edi
lir. 

Gümrük kanununun 12 inci mad 
nun 1 inci madrlesin,. ise atai"ıdaki 

içkiden son::a 
Takıimde Hasan Efendinin 

birahanesinde i"§ ret etmekte <>"' 
lan Ahmet ve Vehbi Beyler pa 
ra vermek meselesinden kavg~ 
etmişler ve Ahmet Bey V ~hbı 
Beyin üzerine atılarak 30 lıraaı 
nı almıttır. 

fıkralar ilave edilmi1tir: yangın 

y anlq tarife tatbiki veya maddi f ka • mda 
hata sebebile noksan veya fazla alın Pangaltıda Za et' so g 
nıt ve yahut hiç almmıımıt bulu- 1 bet numaralı Leyla Han~ı~ e 
an gümrük resimleri hakkında •ta vinden yangın çıkmış, muhım 
'ıda yazıldığı veçhile moamele olu- bir kısmı yandıktan sonra sön· 
nur·. 

1 - Hiç bir sun'u taksire mak
run bulunmaksızın yanlıt tarife tal· 
b:ki veya maddi hata dolayısile nok
•an kalmış bulunan gümrük rüsum· 
ları malın gümrük hududundan çık· 
tığı tarihten itibaren 6 ay zarfında 
Rlakaclarlarmdan istenir. 

dürülmüttür. 

Birahaneye taarruz 
Sabıkalı Tatar Bürhan, Ri

fat, Hüseyin, Rıdvan iımi~de 
dört kiti Beyoğlunda Kutu bıra 
hanesine taarruz e?en;k ~mla 

kırmıtlar ve ıçen gırerek 
nnı d' . 1 
sahibini ölümle teh ıt etmış er 

dir. 

Spor 

Müttefik 
Olmayanlar 

Futbol federasyonunun 
yeni bir tebliği 

Belediyede 

Yiyecek 
içecek fiatları 

ihtikar yapıldığı 
anlaşıhyor 

Şehirdeki yiyecek ve içecek 
T. I, C. 1. Futbol Federasyonu fiatlerindeki ihtikinn önüne geç· 

Umumi kitiplii'inclen tebliğ edilmiş· mek İçin belediye bu maddel.erin 
tir: mahallerindeki fiatlerini tesbıt et 

~ı.:. Y Kı~t.r Ali~ 

Büyükada iskelesinde 11 No. 
Jükkin kiralanacaktır. Temi 
nat %10 dur. ihale 31/3/932 

Saat 16. 

WI•• Sıhhatinizi severseniz - .. 

Şabeso 
içiniz. Elma ve yoğurt hülaaasile 

yapılmıt 11hhi ispirtosuz 
Sİll•ıııiıllı' fllmpanyadır .,._ .. 

~ uncu ~oıcrau 
lllnları 

Memleketimiz dahilinde mevcut meğe baılamıştı. Muhtelif vilayet 
olup henüz müttefik olmıyan bazı ve kazalanmızdan belediyeye bu 
Spor kulüpleriyle müttefik kulüple- hususta ihaai mahiınat gelmeğe 1 
rimizin müsabaka yapmalarma mü- baılamııtır. Edirneden gelen yağ, 
saade itaaı hakkmda Beynelmilel peynir gibi yiyecek madde~eri 
Futbol Federasyonu nezdinde yap· hak':<'ndaki maliimat şayanı dık
tığnnız tetebbüa üzerine mezkur kat~r. . . · ı ------------.ı 
Federasyon Umumi Katipliğinden j Bır teneke yailı peynınn Edır· D'kim E . 'ht' . . 30 
gelen 14 Mart 193' tarihli mektup- nede 750 olduğu, yağaızın da 27~ 1 

• vı 1 ıyacı ı~ın . 

ta bö. ı h' ·· de • "tası müm olduğu bldirilmeı<tedir. Halbuki adet harlısos çorap makinesı a. 
ye ır musaa run ı h . . d b · b J • •· k ·ı J k 

IVUIVtf\a LA.tÜ·\. ve 1.'..hıLAl\. ::ıAHtPL.Entı~ t. 
TARAÇALARI ve DAMLARI AKMAKTAN ve 

RUTUBETTEN MUHAFAZA ETMEK 
!STERSENİZ ? 

Bituplastik Kullanınız. 
ÇİMENTO ve DEMİR İÇME SU SARNICLARA 

MAHSUS . 
MAMULATTIR.- SUYU KOKUSUZ, TAZE TU-

TAR.ve ÇIMEN!OYU ÇATLATMAZ. 
Adres: Bahbyar Han. S incı kat No 81. Galata. Tel. B. O. 3008. 

E~irne VilaJeti ~aiıni Encüınenin~en: 
Edirne Vilayet San'atlar mektebine muktazi &§ağıda cins ve 

mikdarı yazılı malzeme kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl. 
mıt~ı~. 27 -4-932 çarşamba günü ihalesi yapılacağından taliplerin 

kün olmadığını ve Beynelmilel ni- ş~ rım_ız. e. Ü: t~eke peynır u em ~una asa ı e a ınaca tır. 
zamnamenin 14 üncü maddesinde fıatleru~ iki mulıne ~tıl~akla;dır. lhalesı 2-4-932 cumartesi günü 

1 
rak etmek ıçın de teklıf mektuplarmı ıhale runu olan 27-4-932 

sarih olduğu cevaben bildirilmiştir. 1Aradkakı farkdn;ı na~hyekufcreh.tıg~ saat 16 da komisyonumuzda çar!amba günü saat 14 e kadar Vilayet daimi encümenine gön-
B. al h "ttefik kul'" 1 · ara zamme ılmeaı ço a Lt O· I k Ş d 1 • ın:ıen ey mu up en- .. 1 kt d' yapı aca tır. artnamesini al- erme erı. 

tafaılat almak üzere mektep müdürlüğüne ve münakasaya itti-. . . . .. .. 

rnizin gayri müttefik kulüplerle te- ru me e ır. k . .. 
masına katlyen müsade edilmemesi- Muııyene edilen ~~ ~e .. ıstamh pa .~um~neskını CiNSi MIKADRI 
ni ve beynelmilel vaziyetimizin ha- •

11 
gorm~ .uzere er g':'° muna ~- Maran·gın: takımı 12 Adet 

leldar olmaması için mmtakalarınu- otomobı er saya ıştırak etmek ıateyenlenn Kösele taşı bir metre kutrunda -a dinamo 1 
zın bu huıuaa azami derecede dik- Geçen tubattan beri, ıeyrüse· de vakti muayyende komisyo- " 
kat ve itina eylemeleri tamlmen teb fer idaresince 200 otomobil mua- numuza müracaatları. Kabalık tezgahı maa dinamo 1 
lif olunur. yene ettirilnıit bunlardan 18 inin (124) (959) Pres tezgahı 1 

.. 
h • • plakalan alınm' ı•tır.Bu müddet İ• T k ) b 

Oıl·mpı"yat lı"g eyetının T ut 3 $0 alı çinde muayene ettirilen 130 şoför "' '> "' 

b• t bJ'"' • den 2 anin gözleri bozuk olduiı;Jn Büyük itkence 
ır e ıgı dan ıoförlükten menedilmiflerdır. M. M. V. ti ihtiyacı için lü- Dişli rende 

Olim · L' H etı•nden teblig" B ) d• h• zum gösterilen a,. __ bin çik 
pıyat 11 ey e e ıye aley ıne h I • .. ~k .1 l Bileme yağ tatr 

edilmittir: . . • . ma muı; a em mu na aaa t e a ı 
latanbul Mıntakasmm likimize ıt· bir dava nacaktır. ihalesi 2-4-932 tarih Pıçak bileme makinesi 

tirak etmi~ olan Pera, Kurtulut ve T k · · 1 T k Demir saç 14 lük 50 kilodan 20 demet-
lan · "ttefik ~ ıım meydanı genıt etı ır ~n cumartesi günü saat 15 te ko-

ltalyan takım nı !!ayrı ~~ • · eıki Alkazar ıineması da beledı· j • Demir saç 4 lük 50 kilodan 8 demet 
ad ve ilan etmeai üzenne likimizın yece iıtimlak edilmitti• Sinema sa mısyonumuzda yapılacaktır. 
faaliyeti timdilik tehir edilmiıtir. bipleri mahkemeye müracaat ed': Taliplerin şartnamesini almak Galvaniz saç lO luk 54 kilodan 15 demet 

Olimpiyat mecmuası tarafından rek belediyeden 15 bin liı-a tazmı .. . . .. k .. Galvaniz saç 6 lık 54 kilodan 10 demet 
bu müsabakalara tahsis edilmiş 0

• nat iıtemiılerdi. Teıkil edilen ehli ve n~mune~.ını gorme . u~ere Galvaniz tel 10 luk 50 kilodan 50 demet 
lan Kupayı behemehal bir kulübe vukuf bu talebı'n reddine karar her gun, munakasasma tflırak C t 1 k d ' 200 kil li verebilmek için batka bir formu! teı ıva a ı emır o 6 mi 'm. 
bit edilmek üzredir. Alakadarlarm vermiıtir. edeceklerin de vakti muayyen. Silme den: ;ri 100 kilo 2 santim 
malfımu olmak üzre tebliğ olunur. Sağlam hayvan f? 1 de komısyonumuza müracaatla Taraklık çember 100 kilo 2,5 santim 

Cuma maçları Daimi encümen bir hafta evvel rı. (125) (~60) Onluk çinko 80 kilo 25 adet 
munakata ile üç çift cenaze ara- Tuz ruhu 10 kilo 

Kadıköy Fenerbahçe stadında ya· baaı hayvanı almııtı. Yapılan mu- 1 Kalay 10 kı'lo 
d ı.tanbu1 clördüncü icra memurlu-

pdacak maçlar !unlar ır: ayenede bu hayvanlar çok sağlam u·· d 
Saat ıı Altınordu • Topkapı mın bulunmuştu. Bu hayvanlardan bi- &unuan: Temamına elli iki bin do- Ç san ık teneke 5IX72 

taka Liıı: maçı. .. .. ri dün ölmüttiir. kuz yüz lira kıymet takdir edilen Re Bakır bir milim 20 kilo 
Saat 14.30 Moda • Arnavutköyu Ehi· J yoğlunda Tcşvikiye mıılıalleainin Mengene 2 adet 21 kilo 

(Birinci takımları). ıyetnameleri a ınan Kahtane caddesinden atik 120 cedit Tenekeci makinesi 13 adet 
Saat 16 Fenerbah~e A ve B. Ta- otobu··sçu .. }er ba Gönye kö~ebent 20x20 500 kilo kımlan karşı kartıya. l 5:l numara alan lıçcleri ve limon • 

Futbo
l Talimatnameye muhalif hare· tuğu muhtevi ma müştemilat kagir Gönye köşebent 30x30 500 kilo 

ATINA, 31. AA. - Bugün Milli 
Bulgar ve Yunan taknnları arasmd" 
yapılan ikinci ~utbol • ~çı 2-2 ye 
beraberlikle neticelenmı~tir. 

Türk - lngiliz 
Mahkemesinde 

Dün 53 davaya bakıldı, 
kararlar tefhim edildi 

ket ettiklerinden dolayı ehliyetna muntazam r, onak ve Kavak sokagın T. Köşebent o/o 75 30x30 750 kilo 
meleri ellerinden alınan bir lusnn k d' T. Ko"'şebent °'o "" 50x25 250 kilp dan atik 120 mü errer ce ıt 13,13-1 ~ı• = 
otobüsçüler belediyeyi protesto et Muhtelı"f saç levha 4 demet ' 1 d' B d ... · numara alan ınüfrez ma bah~e üs-
mıı er ır. elediye ver ıgı cevap· Takım çelig"i 20x25 300 kilo 
ta otobüıçülein evvelce, talimatna tünde kagir odaları mutbağı ve he-
menin hiç bir maddcıine muhalif tayı havi ahır ve arabalığın temamı. Demir desteresi 15 düzüne 
hareket etmiyeceklerine dair ta· açık artırmaya vazedilmit olup Muhtelif perçin çivisi 50 kilo 
ahhütname ve kefaletname ver· Muhtelif makap 500 M/M· 
diki · 74932 tarihinde şartnamesi divan-

erıni bildirmiştir. ı Demir destere kolu 2 tane 

B f
. haneye talik edilerek 5-5-932 tari-

ar ve lokanta ıat bine müaadif perşembe rünü saat 

1 

Vantilatör ayaklı ıeyyar demirci ocağı 1 tane 

listeleri 14 ten 16 ya kadar açık artırma su- Pena 4 tane 
Bar, lokanta, gazino ve emsali ı·etile satılacaktır. Artrrmaya ;,ti. Kaynak çeliği 30 kilo 

yerler için teıbit edilen fiat liste· rak için yüz< c yedi teminat akçesi Lama demiri 5x30 • 3x20 
!eri ve bu hu•uataki talimatname alınır m~terakim vergi, belediye,vn- Boru bükme makinesi 

1 

8 
30 
20 
1 

1 

" .. 
" 
" ,. 
" 

tane 

Muhtelit Türk • lngiliz hakem 
mahkemeai dün 53 davaya bak· 
mış ve karar tefhim etıniıtir. Bun 
lardan 18 tane•inde ıayri menkul 
!erin müddeilere kısmen iadeaine, 
3 tanesinde tamamen iadesine ka 
rar verilmittir. 11 davanın da red 
dine karar verilmit ve biri de &a• 

!ahiye harici görülmÜ§tür. Reddi
ne karar verilen davalardan biri 
lzmirde Evangeliki mektebi dava 
sıdır ki mektep ile 31 ıayrimen• 
kul emvalin iadesi hakkında bü
k\ımetimiz aleyhine açılan dava• 
dır. 

önümüzdeki hafta tehir meclisin- kıf icaresi müşteriye aittir. icra ve Destere Barantorw erkzeng G. M. K. H. 4? 
de müzakere ve kabul edilecek- Demirci örsü 90 kiloluk 4 
tir. iflô.s kanununun 119 uncu madde~ ,, 

Tahsildar !ık için im- •İne tevfikan hakları tapu ıicilleı-ile mı Mak/aMp den 20 M/M ye kadar 1 /10 M /MF .. kı. ft1Uhtelif 5000 
sabit olmıyan ipotekli alac"klılar i-

tihan vapılacak le diğer aliıkaclaranın ve irtifak hak 1 mim çelik saç 1 levha 50x50 
Belediye ıubelerindek: münhal kı sahiplerinin bu haklarını ve hu- 2,5 m 'm çelik saç 1 levha 50x50 

tahsildarlıklar için pazarteaı· gun"' u" ·ı f · meıarı"fe daı'r olan ı·d 
bir imtihan yapılacaktır. su•• e aız ve • Muhtelif No. O. 3,5 zımpara kağıdı 

dialarınr ilin tarihinden itibaren 20 Alman çekici 

Türk Çimentosu ve Kireci 
Anonim Şirketinden: 

1 LAN 

gün içinde evrakı müsbitelerile bil- Yit vort, dit tarağı 
dirmeleri liazımdır. Aksi halde hak- Seller ,, ,. 
lan tapu aicillerile sabit olmıyanlar Pleyt 
aalıf bedelinin paylatmaaından hariç T oma tezgahı 

Tkaret kanununun 361 inci mad· kalırlar atakadarlann isbu maddei 
d ·ı · k t sa k ı ·ah - Motörlü zımpara tezgahı eaı e şır e e s mu ave enameaı ka . ahki · bereket t - . .. nuoıye mına gore e ~ M ı·· ı ·· t •h (L!! 0 k) 

600 tane 

30 " 
5 .. 
5 " 
2 " 
t .. 
1 " 
1 .. 

Türk. Yunan mahkemesinde kamına tevfıkan Turk Çimentosu ve ı 1 . daha fazla malfuıuıt al- o or u zımpara ezga ı uuyu 
Ki . A · ş· k · h" me en ve Çelik deatere -Barantorw erkze&g G. M. K. H. 47 

Muhtelit Türk • Yunan mahke- rec.ı nonım ır etı ıaaedarları k iste enlerin 931-1110 doıya nu M b f k 1 
1932 senesi Martının 23 üncü günü ma . Y • t' . .. t otöre mer ut u a vanti atör 1/2 beygir 

250 " 
1 .. 

mesi de dün 23 davaya bakmış· marar.ıle memurıye ınuze nwracaa • K · t 
tır. Bunladan 6 11 hakkında tami- tirket merkezinde sureti adiyede iç- 1 il' 1 amma o 
ki tahkikat karan, iki tanesi için timaa davet olunmuılardı. M"2kıir arı an ° unur. T oma katarları ile çelik uçlat' 

1 " 
100 .. 

ademi salahiyet ve ıs i için de içtimada nisabı ekseriyet huri ola- 506 No. H. K. m•arkalı mikrometre 
ret kararı verilmiıtir. Ademi aala ,. madığ•ndan hitsedarlar .,... muka- Suaığırlıkda tüccardan helvacı za. 50 N o. H. K. markalı trapez dit maıtan 
hiyet beyan edilen iki davadan bi- el . · 61 · · dd . hük" de Mehmrt Ef. 460 H. K. marka kıl cedveli 
• · 1 • • ı ti' f d v enamemızın ıncı ma e11 • 

1 " 
1 " 
5 " n Pme opı vana e tara m an .. vfikan .. .. .. d k' N' • latanbul ü~üncü icra memurlu- Ayaklı ve taksimatlı mehengir 

Boiaziçindeki bir ıayrimenkul mune le onumuz e ı uan ,,.., d Hu·· a .. zadeler ve Şi-·•i M-.'1.t l.f , k 1 
hakkında Evkaf iı'aresi ile tüccar- ayının 21 ine müsadif pertembe ıü· "'.un ~: . nu , . ·- ını e 1 ctnı ap ama 

1 " 
300 yaprak -muhtelit 

renk· Kök2 m 2: 

2 - Muafiyet tatbikatmdan mü· 
tevcllit bntalar dolayiaiyle alınma• 
mıı bulunan ıümrük resimleri bir 
ıeno zarfında alakadarlannclan iste
nir. ibraz olunan vesaika İstinaden 
ınua!ivetten istifade ettirildiği halde 
ve•ııikin bilahare herhanıri bir sebep 
le hL.ki.imsüz kalması dolayisiyle res 
ıne tabi tutulması icap eden mal ve 
cıva bakında bir ıenelik müddet, 
hültürnıüzlüğün tebeyyün ettiği ta
rihten baflar. 

dan Ali Vafi B. aleyhine açdan nü saat 15,30 da Galatada AJopyan ıirketirun zımınetınızde '."atlubu ol-
' • llU • dava idi. Hanında 4 üncü katta kiin tirket duiu iddea olunan 917 lira il kuru. 

Kayseri ticaret odasın- merkezinde ikinci defa olarak ateli- ıun maa dama·~~ haki~z yollub~~- ~ai-

3 - Resim matlılbatımn taalluk 
ettiği muamelede kanun.en ~yı 
müstelzim bir hal oldugu takdirde 
mczkfır matlüplar dahi suça tebaan 
Türk ceza kanununun 102 İnci 
ınaddesinde yazılı müruru zaman 
;ıo,ufında gümrük idaresince takip e· 
clilir. 

Sularımızda balık avla
van Yunanlılar 

ÇEŞME, 31.- Kara sularımız da 
bilinde balık avlıyan Yunanldarm 
muhakemeleri bitmiıtir. Kaçekçılann 
birer ay hapse ,.e ııletlerinin müs11-
deresine luu-ar vcrilmiıtir. 

Küçük sanallar 
ANKARA, 31. - Küçük sanatlar 

liyiluıaının aldığı ~on !ekil üzerinde 
bazı tadilat yapdmaaı ibtiınali kuv· 
vetlidir. Bu husus ya l~yiha h~kU
m~t tarafından rcri nl~r;ıra!t tem~n : 
dilecek ve yahut en la)·İba!tln heyctı 
umumiyede mÜzC'J,cresİ esnasında 
tadit=.t icrası llk!if c<!ikcc!<tir. 

Türk vataııdnılanna l <.trcdilecck 
şanat!arın l3y.ihnnın n!Jığı ~on şc 
(,ildcf:i dcı·ccc,lc ran;il cJre.."\Stna l\i 

' ·• 

Kayseri elektrik şirke- de ıurette içtimaa davet oıunurıar. ti hakkın v ..... ta p ta e ı uzerıne 
dan istifalar Ruznamei Müzakerat: tarafınıza ııönderilen ödeme emrine 

1 ) "·y tine avans 1 _ ı~-- Meclisi r•~ru ile mu- mübatiri tarafından verilen metru-
KAYSERI 31. (Mil iyet .- ..... • ""'~ .... -

seri Ticaret Odalı ~arından bazı: KA YSERI, 30. (Milliyet) - Kay rakıp raporunun kiraatı, hatta elyevm ikaınetgahınızın meç· 
lannın çekilmesi üzenne Od~ hey~ti serinin Kıymetli valisi Fuat Bey Vi- 2 _ 1931 senesi muamelatına ait hul bulunduğu gösterilmiı olması
kim.ilen istifa etınittir. Yemden ın· liiyet büdcesini hamilen ve diğer ba ' h lannın kabulü ve idare Mec- na binaen ilanen tebliğat İcrasına 
tihap yapdacaktır. zı mesai( hakkında Dahiliye veki.le- esap 'b il k. karar verilmittir Tarihi ilandan iti-

• 1 ebnek ·· A-•---- lisi azasının ı rası e mez ur &ene •
1 

tiy e temaı uzere 111U1TI1ya . . . . baren bir ay zarfinda müracaatle bir 

1 • d b' katı 'tm' tir" muamelatı netayıcıne dair ıdare mec 
zmır e ır gı ıt . . . itiraz dermeyan eylemez \'e anı ta-

yakaıandı Bu meyanda Kayseri Belediyesi- !isinin te~ifı. . . kip eden 8 gÜn İçinde borcu eda ve-
nin de yüzbin lira raddesinde hiue- 3 - Müddetlerı hıtam bulan Mec 

IZMIR 
3
1.- Bundan bir hafta e· dar bulunduğu K"';ıeri Elektrik tir liıi idare azasının yerine intihabat ya borca kafi mal ve saire göster-

Ek l<etiııin idarei hususiyenin kefaletiyle . mediğiniz taktirde hakkınızda gıya-
vel Arıkbnşı istasyonunda spres . B k d 1 • ıcrası. b •~ . . d 
katarında bir cinayet o1muıtu. Mu- Ziraat af! _asın an a acagı ava~s ti 4 - Ticaret kanununun 323 üncü en muamcuıtı ıcraıyeye evam o-

• . d b' k"" ı- · •anlıa• Ay- hakkında aliıkadar makaınlarl go- vfikan · k ti lunacağı mezkur ödeme emrinin teb-
ıa ıımın e ır oy .u; ~kıe n.i n- rüşeceği ve devrnn eden rivayetlere 1 maddesine te şır e e muame-
ıe Han'?'ı bar~dbır erk.b oı!'°ak nazaran başta Muhterem Baıvekili- 1 lei ticariyede bulunmak üzre idare liğ makamına kaim olmak üzere ;. 
(anmak ıateme"1n en mug er 1 . l p lmak ·· ·· · · lan olunur. 

k il katletmi•ti. mız smct •ta o uzere mu· 1 Meclisi azasına mezuruyet ıtası. 
kızı tabanca Ul'~unu e . ' af · M'll' Nafia lkt · · · • . . B d havaliaıııde ara· d aaı ı ıye, ve ısat ve· 1 S - 1932 •enesı ıçın bır murakıp 

Katılin ayın ır • k tı • tesbit killerinin cok yerinde ve çok kıy- · · · ·d t · · ı· T T İ H A D 1 M İ L L İ nırken Aydın semtıne aç gı . 1. 1.k· t ti . l z· i tayını ıle ııı atının espıti ve mura-··frezelcn ta- met ı a a a ve avasıu arıy e traat . 1. . 
edilmit ve Jandanna mu r . geç· Bankasınca mevzubahıs avansın ve· 1 kıbm mazereti ha ınde ifayı vazife Türk Sigorta Şirketinden: 
kip ederek Aydın hava ısıne rilmesine karar verildiği memnuni- etmek üzre diğer bir zatın intihabı. 30 Mart 1932 tarihinde alelade i-
ınişler?i. clından izini kaybettir- , yelle haber alınmrıtır. )..İıakal 250 hiaae &enedine malik 

Katıl, Ay . . p ti . , k. da h bu 
miı ve lzmire .selmı1tır. o ~ ve işten el rektirilenler olupta ·~tı.maı mez ur. azır . 
·andannarun mu~terck hareketile '<" lunmak ıateyen zevat ticaret kanıı-
ktil Musa; Kokary;alıd~ •. yakalan· KA YSERI, 31. (Milliyet) - nunun 371 inci maddesine tevfikan 

tır Musa· suçu ıtledıgı yere sev "·ysen' C-· hakimi Kenan, Sulh · · "h' d b' hafta el hi ı!ltf · ' da ah.kik ta d n.a ""'"" ıçbma tarı ın en ır ev ,... 
ke?ilecek~ ve ora t a evam Hakimi Şinaai ikinci muıtantik Lüt- •elerini şirket merkezine te"di et-
<dılece tır. fi Beylere işten el ~ektirilınil ve .. 

Ibrahim Tali B. haklarında adliye müfettiıi tarafın- meııdıı·ter. . . 

ANKARA, 31. - lbrahim Tali 
Be, bal'ada dahiliye_ vekilletile te
r:ı~ıı;lllrınn. devam ediyor. Ya~ la. 
t:ıubula hareketi muhtemcldır. 

dan tahkikata başlaıımıştır. Bankalaı·a tevdı edılecek aenedat 
Zenciderc Şehiryatı mektebi Mü- 1 makpuzları şirket merkezine tevdiat 

düri Latif Bey .. bazı .. mos.eleler~r;.n ! mahiyetinde oll\rak kabul edilecek· 
dnalyi !.'Örülen huum uzerıne vili· 1 • 

yetçe itten el çekdirilmistir. 1 tn·, 

nikat eden h.iuedaran heyeti umu
miyeıinde tirketimiz hiuelerinin 11 
numerolu kuponu mukabilinde ve 
kazanç vergisi hini tediyede tevkif 
edilmek üzre hiue batına 180 kuruı 
temettü tevzÜ tnkaıTÜr etmiı oldu. 
ğundan 9 Nisan 1932 tarihinden iti
baren Galatada Ünyon Hanında kain 
Şirketimiz veznesinden tediyatta bu 
lunulaıca~ı hi scdarlanmızın nazarı 
İttilıltnil arz olunur. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Elli ili seksen bin metre yazlık haki kuma, kapalı zarf mü. 
nakaaasile alınacaktır. Taliplerin tartname ve nümuneyi görmel. 
üzere her gün ve münakasaya ittirak için teklifname ve teminat. 
larile beraber Niıanın altıncı çarşamba günü saat on bire kadar 
komisyonumuza müracaatları. (1013 l 

' lstenbu! Belediyesi ilanıa"ı ' Kö\dıköyde Muvakktthane caddesinde kagir gazino kiraya 
verilecektir. Talip olanlar tartname ve tafsilat almak için her 
gün Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 21-4-1932 perşem 
be günü de 140 lira 50 kuru~luk teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplarını saat on beşe kadar Daimi Encümene v r. 
melidirler. ( 1282) -·---·---------------

Harbiye mektebi Kumandanlığından: 
Askeri liseler haricinde bulunan Sivil lise mezunları ·c; a 

hususi tahsil görmüt fakat resmi liselerin son sınıf bakalorya 
imtihanına dahil olup muvaffak olmus sivil talebeden bu sene ' 
Harbiye mektebine girmeye istekli ol~nların evvelce tesbit edi
len şartları haiz ve talep olunan vesaiki hamil olarak lstanbu!da 
bulunanların en geç temmuz nihayetine kadar Harbiye mektcbı 
ne lıtanbul haricinde bulunanların temmuz nihayetinde m k
tepte bulunacak veçhile bulundukları mevkii askerı kum~~dan· 
lığa veya askerlik şubelerine müracaat etmeleri lüzumu ılan. O· 

lunur Bu tarihten sonra vaki olaca!. müracaatlar k~bul edıle
mez · (1240) 



Her keseye elverişli mal satan Beyoğlunda K A R L M A mağazalarıdır. 

Bu modelden 12 zarif 
renkte ipekli jel'ııey 

rıstanıar 
MeYcut olup beher flstaaın 

Reklim fiab 

IOLiradır 

Fiatlarlmızı tetkik ed~niz : 

ipekli Franaız çorabı (Liliane) marka, 
moda renklerde. 

Lüka İpekli çorap (Reve D'Or) marka, 
tabü ipek 

Eldiven Podüaüet taklidi, fantazi, her 
renk 

ipekli lame, penyuar ve pijama için, yı
kanır sağlam cins, her renk, metrosu 

Hanunlara İpekli triko kazaklar, son mo 
da ve renkte, 

Agfalen fistanhk son moda yünlü ku
maş, enli, metrosu, 

Yıkanır İpekli jerseyden dante!ii.Iı kom
binezon, 

El ile resim yapılmış omuz için İpekli bü
vük mendiller. Fiatı, 

Bu glaııe srüderl 

Beyaz elG"ven 
iki düğmeG ve teminatlıdır. 

Fiab 2~0 Kurr~ 

KURUŞ 

175 
350 

95 
95 

675 
300 
290 
325 

Bu yazlılı; manto gibi son mo
da renk ve biçimler mantolar 

vardır. 

Finiları uy'3undur 

Bu el çantası 
iyi cinı güderiden son modadn 

Fiat1 4~0 Kuru~ 

-

Fiatlarımızdan birkaç nümune: 

Kimono biçimi hanımlara ipekli rop dö 
ıambralr. Fiatı, 

Hanunlara mantolar, spor biçimi ipek 
astarlı iyi İngiliz kum8§larmdan. 

Krepdöşin, safi ipek metrosu, 

Vual dösua emprime metrosu, 

Fular emprime, yazlık fistanlar için met
rosu, 

KURUŞ 

600 

2900 

125 
225 
190 

Hanımlara ve çocuklara bayramlık elbiseler: 

lstanbulda en son model ve renklerde c!.ayanıklı 

ve her keseye elverişli elbiselerin envaı. 

Bu fpekll rap 
Bagetli ve sağlamdır. 

Fiatı 55 Knr[S 

Bu modelden 8 zarif 
renkte ipekli jersey 

Fistanlar 
Mevcut olup beher fistamn 

Rehlam fiab 

12Liradır 

Kırklareli vilayeti ~aiıni encnınenin~en: jöksürenlere: Katran HAKKI EKRE lı, Y erli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz :, 

_ L.:.smarlama elbiseler 20 1t~t:~ 
(3428) lira bedeli ketifli Kırklareli memleket haıta

neai pazarlık tamir münakaaaaı 6 Nisan 932 çarıamba 
günü saat onhe§te ihale edilmek üzere temdit edilmiı

tir. Taliplerin ketif ve prtnameaini görmek ve müna

J.!lıılaya iıtirak etmek Uzere Kırklareli daimi encümeni

ne muracaatlan ili.n olunur. (1173) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyon undan: 

~ Memleket mamulatı 4 
hükUınetimizce reamen k.bul 

edilen 

H 1 z 1 R 
yangın aöndilrme 

makinalan. 
,almz HIZll' ..Jıı'hi Mehmet Haliı 
müeueoeoiııde aatıhr. Her ..__ 
dan reami tmıimi ,,. tamimde 
Mehmet Halia iımilıl .........ı..ı.r. 

• 

CASTROL motör yağlarının 
BÜYÜK BiR MUVAFFAKlYETl DAHA 

-LOIOAlS 

WHITTALL 8TAUBOUL 

KABLO TELEORAFNAMEst 

N•- ._ T- -AlS 1 10 tt 1100 

l.tern Tarl~I 
vı. Eaeter• 

Eminönü, Kazmirci Ali Riza Müeaıeaatı. 

Dev let Demiryolları idaresi ijanla~ 

Makinalarm üzerlerbade (Ha:ır) 
iami el yazıaı ile yazdmıt iae ..b-

10 ill 11 bin jandarma kaputu imaliyeai kapalı zarfla münaka I tedir. Eski ....,kine!-• lıoyaıup aa-
•a1a çkanlmıttır.Taliplerin fartname ve nümuneyi ırörmek üzere tılmakt..dır. Hızır MüeHeoeai u· 
ber ıün ve münakaıaya iıtirak için teklifname ve teminatlarile · mumun nazarı dikkatine arz e
lıeraber Nisanın altıncı çartaml:ııı ıünü saat on bete akdar k~ ! der. Hızır her evin,her müeoae
pıiıyonumuza müracaatları. (1012) ! •enin en lüzumlu ety.hnndan bi 

•Ollll"OI YllT(IOAY COllPLlTrll l15lA•D CAPITOll llCOllll 

h.IGHT iN IOUR DAYI llJllfUll HOUH 08 PUll llOTll 

US 1 NÇ OSl!OL 1-' Uj. 

idaremiz için puarWda ııabn almacak olan 20 kaleın parafin 
ıetnici feneri civata, kordon tel; kenevir; ip; kum•; çelik ve 
saire gibi mu'htelifülcina malzemenin pazarlığı ~~ tarihin~ 
müsadif pazarteıi ıünü icra kılmacağmdan talıplenn yevmı 
~a ııaat 9 dan 11.30 a kadar mağazada iııbab vücut ede
rek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat lis· 
teai mağaza dahiline aaılmıt olup nümune ıetirilmeai İcap eden 
mal-e için pazarlık ıfuıü nümunelerinin beraber ıetirilmesi, 
nümıuneaiz viki olacak teklifabn kabul edilmeyeceii ilin olu. 
nur. (1272) 

lstan~ul Evkaf Mü~iriıetin~en: 
, ridir. Hımr amili ve lllllıibi 

1 MEHMET HALiS müeııseaeııi. 
ıtcu ıa !& ııt 

~~ - ı Pehlivanları 
davet 

!Cıymeti muhammeneai 
Sir Malcolm Campbell'in kendi 1300 beyi:ir kunethıcle Napler mota-

• Galata, eski Gümrük caddesi Sava 
i Han No 7-8-9. Tel. B. O. 1447. 1 

rile mücehhez mavikut otomobilinde CASTROL yağı kııllanmak üzıoe 408 Lira K. 
7000 

2410 00 

500 00 

Tamamı (74) ,netro (50) aantim terbiinde bulu-
nan Babçekapıd<l Hobyar mahallesinde Hamidi. Ecnebi memleketlere 
ye caddesinde Dördüncü •takıf han karıısında şe- giden tüccar ve 
kerci Hacı Bekir ticaretlianesi mukabilinde atik seyyahlara 
18-20 cedit 81-1 No. lı silahçı dükkanmın dörtte 

~:~:=s~931) artın terbiinde bulunan Balatta 

1 Banka konııner~iJale 
Karabat mahallesinde Balat caddesinde eski 
112-114 yeni 122 No. lı beş oda bir mutbahı bu- 1 T A L Y A N A 
lunan maa bahçe haneninı tamamı. 

Tamamı (197) arım terbiinde bulunan Edimeka
pısında eski Hacımuhittin yeni Haticesultan ma. 
halleainde Sulukule caddesinde atik ve cedit (14 
ve 16) No. lı bahçeyi muhtevi hane ve ahırın ta-
mamw. 

Semıayeoi 700,000,000 

(ihtiyat alıçeai: 

580,000,000 Liret) 

T ravellera ( Seyyahin çekim) 
satar 

: kilometre a-ibi karada mütlıq bir ıiir'at rekoru kırdıktan sonra yene 
CASTROL yağı kullanarak Atlaa Okyanoıu geçen Coateı ve Bellonte, ile, ' 
M. G. 750 c3 ufak otomohilile saatte 190.50 kilometre yapan Mr. Get 
Eyıton'dan sonra CASTROL yağ-ının haılıa 
dedilmektedir. 

bir muvaffakiyeti daha kay-

Mr. Moliaaon rakip oldup "Pu11 Moth" tayyaresinde CASTROL ya-
llı kullanmak üzre Londra-Capetown (Omit Bumu. Cenubi Afrika) me

l ..feyi 4 a-ün 17 aaatte kat'ederek ~İğer bir rekor daha teııiı etmiıtir. 
' 
1 

1 
1 

1 

Mümessilleri: 

J. V. VITTOLL 
Ko. Ltd. 

ve 

Istanbul 

t .:ıh.:i 

bozmıı an 
yeg!ne 

Taalet 

ittihat Değirmencilik 

TORK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Şirketimizin 20 mart 1932 tari· 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
himayesinde 18 nisan 932 kur
ban bayramtnın üçüncü pazar
tesi günü Karamüraelde büyük 
pehlivan güreti icra edilecektir. 

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

kem heyeti tarafından ayrıca ik 
ramiyeler verilecektir. 

DOKTOR 

EMİN ŞÜKRÜ 
Dahili hastalıklar mütehaHı• 

Her gün öfleden sonra lıtanbu: 
Türbe Babsali Caddeııi No. lCi 

Telefon 2,2622 

Yukarda semt, mahalle, sokak ve numaraları muharrer em
liki mahlulenin icra kılman müzayedesinde talip zuhur etmedi
ğinden pazarlıkla iliinına karar verilmiıtir. Talip olanların 11 
Ni11an 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte pazarlık 
ıuretile müzayedesi yapılacağından kıymetlerin yüzde yedi bu
çuğu niıbetinde pey akçelerile birlikte Çemberlitaşta lııtanbul 
Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulat kalemine müracaatlan ilan 

Liret, frank, İngiliz lira11 HY• 
!olan frank olarak satılan bu çek binde inikat eden heyeti umumi- 1 HiLESiZ AV KÖPEC.I 
'er sayesinde nereye gitseniz pa Gedı.kpaşada Jandarma yeıinde ittihaz olunan mukarrera 1 Halis cinı Gordon Seter yavrul. 
canızı kemali emniyetle blfır v< ta tevfikan 1931 aenesi devrei rı aatılıktır. 
ıer zaman iıteneıüz dünyanır muamelatı için faiz ve temettü ola j Adres: Milliyet matbııaaı enter

rak ifbu ıehri N iaanm onbeıinci j tip dairesine müracaat. 
1er tarafında, ıehirde, otellerde S l k • d ııününden itibaren, Oamanlı Ban-
ıapurlarda trenlerde bu çekleri atına ma omısyonun an: kaaı ile Doyçe Oryant Bank ve 

olunur. (1269) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

'n küçük tediyat için nakit ma yedi biiı yüz kırk dokuz Gebre ve dokuz bin bet yüz yirmi Banka Komerçiyale İtalyana ııite 
'<Bmlncla kolaylıkla iıtimal ede d !erinde hlue aenetlerimizin 22 nu 

yedi katağı ve dokuz bin bet yüz yinni yedi fırça ve ört bin ye- -·-alı kuponuna mukabil ı'ki•er 
:ıilirıiniz. Travellen çekleri ha d 1 1 iki' b' k kıl k J ·~ • 
kiki ıahihinden başka kimııenir İ yüz a tmıt a tı sünge~ ve m üç yüz ıe ıen üç 0 an ve buçuk lira ve müeaaia hiHelerimi-
'rullanamayacağı bir ıekilde ter - iki bin üç yüz se~sen üç ~~- koıvuı ve iki. bin üç yüz aeklen ~ zin. 22 No. lı kuponuna mukabil 

, 'i· '" t
9
s edilmiştir. kayı§ yular başlıgı ve beş yuz doksan sekiz yem torbası ve iki dörder lira ondört buçuk kunq ••••••••••••l I bin üç yüz seksen üç İp kolan ve dört bin iki yüz altını§ sekiz yu· tediye edileceti ve icap eden bor-

1

, , !ar zinciri ve iki bin beş yüz keçeli belleıneoin münakaaaaı 21 NI 1 drolar gerek baladaki Bankalar 
Mevcut nümunesi veçhile beş bin adet kilimin münakasası Or A KUJi EL 1 san 932 perşembe günü saat on beşte yapılacakbr. Her kaleme ı Galata gitelerinde gerek tirketimi 

2j Nisan 932 perşembe günü saat on birde yapılacaktır. Taliple • • de ayrı ayrı talip olunabilir. Talip,erin nümunelerle ıartnameyi , zin merkezi idaresinde alakadar-
rm nümune ve şartnamelerini görmek üzere her gün ve münaka- Cilt ve zührevi hastalıklar mü- 1 görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için talip olacakla- 1 l.ann emrine amade bulundurul-
r:aya iştirak için teminat ve teklifoamelerile beraber mezkii.r gün tehassısı. Karaköy, büyük mahalle- 1 rı kalemlere ait terr;!nat ve teklifnamelerile mezkar günde mu- l duiu ilan olunur. 1 
de muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatlan. 1262 bici yanında 34. 1 a en saa e kada komis onum mürac ti 1 1 ı: · · 

Bugün de 
Diyorlar ki ... 

· Edebiyat Anketleri 
Muharriri: Hikmet Feridun 

Neşreden: Remzi kütüphanesi 

Yakında çıkıyor. 

J 


