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Londra 
Mülakah 

Framız Bq•ekili ve Hariciye 
nazın M. Tardieu ile Maliye DUD'I 

M. Flandin iki oünden beri Londra • • •-•nil 
da lngiliz hükümetinin ~- ~ te-
masta bulunuyorlar. Bu 21yaretm e
hemmiyetini ancak fU izahatle teba
rüz ettirebiliriz: 

Harbi umumiden eyye) bu nevi 
ziyaretlere büyük ehemmiyet atfe
dilirdi. Bir Bqvekil veya Hariciye 
Nazırmın bir memleketi ziyareti, ek
aeriya iki devlet ara11nda bir ittifak 
akdine çığ1r açardı.Harpten sonra da 
bu ziyaretlere hiç ehemmiyet ve..il
memeğe baflandı. Çünkü rical arasın 
da hiç neticeye varmayan müselsel 
bir takım mülakatlar,hup sonra•ı po 
litika hayatının bir huauaiyetini teı 

kil etmeğe batladı. Şimdiki Lond~ 
mülikatmm ehemmiyetini ölçmek ı
c;in bunun ne harpten eYYelki ziya
retler kad~ ehemmiyetli, ne de harp 
ten sonraki mükalemelerin ekaeriaİ 
kadar ehemıniyetsiz oldnğunm aöy
lemek lıifidir. 

Lonclra mülakatı, Franaız Batve
kili Tardieu'nün, iktidara geçtiği 
günden beri takip ettiği aiyaaet y~ 
landa merhale merhale ilerliyerelı: 
•aaıl olduğu tabii bir neticedir. Tar
dieu Tuna birliği projeaini ileri ıür
müt n beı küçük devletin lçtimaa 
daYet edilmeaini lngiltere, Franoa ve 
1 talyaya teklif etınitti. Bu teklife 
lra111 Almanya içtimam bet küçük 
devletle beraber dört büyük devle
tin ele ittirakile yapılmaunı, yani do 
kaz taraflı olmaamı ileri aürdü. ln
giltere ise, içtimam eYYeli dört "'!
yülı devlet araamda olmuıru teldıf 
etti. Büyük devletler kendi aralann 
da anlatabildikleri takdirde küçük 
devletlere kararlannı empoze etmek 
kolay bir meaele olacağını lngilizler 
bildirdiler. Binaenaleyh konferanıın 
Lonclrada toplanmasına ve ltalya, Al 
manya, Fransa ve lngilterenin itti
rak etmesine karar verildi. 

Oteden heri malüm bir keyfiyet
tir ki, lngiltere, Almanya, ltalyanın 
ittirakile toplanacak dört taraflı kon 
feranı Fransanın kaçındığı bir vazİ· 
yettir. Çünkü Fransızlar pekala tak· 
dir ederler ki. böyle bir konıeranı 
ta yalnız kalabilirler. Almanyan!n 
vaziyeti malümdar. lralyanın takip 
edeceği siyaset açıktır. lngiltere de 
bunlara meyledecek olursa, Fransa 
üçe kartı yalnız kalacak demektir. 
Bunun icindir ki Fransızlar lngıltere 
ile anlat;_dan dört taraflı bir J.onfe 
ransa İştirak etmekten kaçınmıtlıtr
dır. Birkaç ay evvel Lauıanne kon
feransının içtima tarihi teıbit edildi
ği halde Fran11zlar, lngiltere ile an
laşmadan içtimaa iştirak etmek iste
medikleri cihetle bu konferan11n top 
!anamadığı habrlardadlr. O zaman 
toplanamayan Lauıanne konferanaı
mn mevzuu ıimdiki Londra konfe
ransının mü~kere mevzuunclan da 
daha dardı. Fransızlar o za· 
man karındıkları bir konferanstan 
timdi alakadar devletlerin münaae
betlerini daha geniş bir noktadan mü 
nakaşa edecek olan Londra konferan 
oma lngiltere ile ıınla•madan gtimek 
istememişlerdir. hte bu defııki Lon· 
clra müzakerelerinin mana .. budur. 

Yani Tuna projesi, bet Tuna dev 
leti araaında bir konferanatan dokuz 
taraflı bi .. konferansa, bundan da 
yalnız büyük devletlerin ittirak ede 
ceği dört taraflı bir içtimaa intikal 
ettikten sonra timdi lngiltere ile 
Fransa arasında bir mükalemeye 
nııüncer ol"u. 

Bu mükaleme ne netice verecelı? 
Bu bu.usta kat'i bir mütalea derme
Yan etmek mümkün olmamakla bera 
ber, Frıtın~ız Başvekilinin an-
laşmak ıcın l,u defa ciddi 
bir tetebbüs yapacağı istidlal edi
lebilir. Tardieu'nün selefi Laval, bü
tün beynelmilel meselelerde dikine 
gitmekten başka bir teY yapmamıt
b. Bu ıiyaset Fransayı büsbütün tee 
rit etıniıtir. Avrupa kıt'aımda ikinci 
derecedeki bazı devletlerle yaptığı it
tifaklara rağmen, Fraa11z bükümeti 
büyük devletlerin hepıile de ihtilaf 
halindedir. Borçlar meselesinde, ta
mirat, tahdidi tealihat, hülasa ha 
meselede, ayrı bir siyaaet takip edi
yor. Her şeye rağmen bu aiyuetin 
Fransayı bir çıkmaza götürdüiü
nü Tardieu anlamqtır. Amerikanın 

alacaklarını tecil ettiği müddet tem
muzda biteceğinden tamirat konfe
ransı artık tehir kabul etmeyecek 
hır vaziyete gelmİftİr. Daha bir çok 
beynelmilel meseleler vardır ki, Fran 
•a, bu müzakerelerde yalnız kalma· 
ınak için anlatmak mecburiyetinde
dir. Bunun içindir ki Londrada içti
ma edecek olan dörtler konferansı 
ve buna mukaddeme teıkil eden ıim 
diki Londrn mükalemeai doğrudan 
doğruya büyük ve dolayısile de kü
çük devletlerin münaaebetleri n?kta: 
sından bjrinci derecede ehemmıyeth 
dir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
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Ankaradan gelen tetkik heyeti 
raporun~ verdi ve bu vesile ile 

makinelerin bir sırrı da öğrenildi! 
Heyetin raporundan anlaşılan şu: Şirket muaddidin 

bozuk olduğunu görmüş ve geçen 
senenin hesaplarına bakarak yeni faturaları yapmış!!! 

Sır şu: Kadran çevrilmeden ve para yazmadan 
makinelerle konuşuluyor!. 

Belediye müfettişlerinden Ali 
Ya-.er Beyin Şehzadebatmdaki .. 
vinde mevcut telefonu ile görüıül 
mediği halde ıirketin kendiainden 
bir çok mükaleme ücreti iatediii 
iddiaaile açtıiı dava yakında rü
yet edilecektir. Malünı olduğu ü
zere, Kadri Raıit Pt• Dr. Abdul· 
lah Cevdet ve F abrettin Kerim 
Beyler de telefonlanndan fazla 
müki.leme ücreti iatenildiğini id· 
dia etmiflerdir. Bu fikayetlerin te 
valiaini nazan dikkate alan Poa
ta, Telgraf ve Telefon umum mÜ• 
dürlüğü, f8hrimize bir heyet gön 
dermit ~e gerek idari ve gerekse 
fenni uzun boylu tetkikat icra et• 
tirmiıtir. Bu heyet, Telgraf umum 
müdürü lhoan Cemal, Ankara O· 
tomatik Telefon müdürü Niyazi, 
Telaiz telgraf mühendisi Abdul· 
latif, mühendiı Haaan Kazım B. 
!erden mürekkep olarak Telefon 
Şirketi nezdindeki hükünıet baı
komiaeri Fuat B. in de iştirakile 
t...,kkül etmiş •• bir hafta devam '!'ele/on şirketinin Otomatik te'sisatı için makina ve elektrik kabloları 

dairesi 
eden tetkikat ve tahkikab netayi 'ı 
cini mufassal bir rapor halinde 
tesbit eylemiştir. Raporun aalı 
Poata, Telgraf ve Telefon umum 
müdürlüğüne veri1mit ve bir ıure
ti de lstanbul müddei umumiliği
ne gönderilmittir. Bu auretle me
saisini bitiren heyet azaaı Anka
ra'ya avdet etmiılerdir. 

Aldığımız mevauk ve husuıi 
malünıata göre, heyet, yaptığı tet 
itikat neticeıinde, Ali Yaver B. 
elen istenilen mükaleme Ücretleri- Bu kadranı çevirmeden de telefonla 
nin geçen t"lrinievvel, tetriniaani konuşulabildiği anlaşılıyor. 
ve K. Evvel aylanna tesadüf et· 
tiğini görmilıtür. Bu aylar da la- Heyet, bunu teıbit etmekle be
tanbul cihetinde otomatik tele- raber, Ali Yaver B. İn telefonu
fon teıisatırun ilk tatbik edildiği nun iılediğini göstermeai icap e
zamana tesadüf etmektedir, ki ~ den kontör~rin :,ıememiı oldukla 
tomatik teaisatın bu ilk tatbiki nm da görmüıtür. O ••nada hiç 
safha11nda bir çok bozukluklar bir ıikayet vuku bulmadığı için 
olduğu ve tikayetler üzerine bun- kontörlerin iıleyip iılemediğinin 
!arın tetkik ve 11Jah edildiği ma· tirket memurları tarafından far-

Teleion şirketi müdürü hundur. (Devamı Altıncı sahifede) 

····i'.:'.:)·~~~i~~~~~~--~~~~ı································ 

M. Malche raporunun esaslı 
fesbit etti noktalarını 

Talebenin maişet, ikamet ve içtimai 
vaziyeti de müte-

hassıs tarafı~dan tetkik edilecek •• 
det ettiğini yaUDtfblr, M. Mnlcbe 
in bu tetkikattan makaadı, DarüJ. 
fünunamuzun timdiye kadar ziyaret 
ettiği aksamı hakkında bir muka 
yeae vücude getirmek idi. M. 
Malche dün Cercle d'Orient'da 
kendisile gÖrüf8n bir muharriri
mize, tetkikab hakkında fU iza
llab vermittirı 

Pr. M. Malche 

Darülfünunun ıalah ve tekemmü
lü hakkında Maarif vekaletine 
bir rapor verecek olan M. Albert 
Malche'in lavicre ve Franaa Da· 
rülfünunlarında bazı tetkikatta 
bulunduh;tan sonra tehrimize av· 

- Fransa ve lavicre'de Darül
fünun kütüpaneleri ve laboratu
varlar, bilhassa Tıp fakülteleri 
kliniklerinin naaıl çalıftıklarıru a
aistanlann vazife ve mea'uliyetle
rini ve miktarını, talebeye karıı 
ne gibi vazifeleri olduğunu tet
kik ettim. Kütüpanelerde kitap 
ve mecmualar talebeye naııl ve
rilir? bunlar hakkında bazı not· 
lar aldım. 

Türkiye'de liselerde ecnebi li
aanı tedri5atını tetkike memur e
dilmi} olduğumdan Avrupa'da 
Türkiye vaziyetinde bulunan 
memleketlerde ecnebi lisanı ted
risabndan elde edilen neticeler 

,hakkmda bir anket yapmağa lü
zum gördüm. Bu cümleden olarak 
Beynelmilel Terbiye bürosu vası-

f Devamı altıncı sahifedel 

Fahreddin El. yi ve kansını öldü
renler evvelki giin Ankarada muha
keme ve idama mahkOm edildiler. 
Resimlerimiz sır:ı.~il~ şu intibaları 
kayd ediyor: Heyeti hakime, müd
deiunJumi, dinleyiciler, maznunlar. 

Heyeti 
Vekile 

1 

Dün de geç vakte 
kadar tetkikat yapb 
ANKARA 4 (Telefon) -

Fırka Maliye tetkik komisyo 
nunun raporu tabedilerek bu 
gün fırka grupu azasına tev
zi edilmiıtir Heyeti vekile bu 
ıünkü içtimamda bütçe üz~ 
rinde tetkikatını ikmal edebi 
lirse fırka grupunun yannki 
içtimaında mali ve iktıaadi 
~aziyet etrafında müzakere 
açılması ve hükUnıetin ver~ 
ceii izahabn dinlenmesi çok 
muhtemeldir. 

Celal Bey 
.Gidiyor 

lı Bankasının fsken
deriye şubesi 

it Bankaaı lakenderiye fQbesi
nin kü§Bt resminde bulunacak ~ 
lan müdiri umumi Celal, lzmir 
meb'usu Osınan zade Hamdi ve 
Sinop meb'uau Recep Zühtü Bey
ler bugün Ege vapurile lskenderi 
yeye müt..,,eccihen hareket ede
ceklerdir. 

Şehrin yeni 
Planı 

Belediye şimdilik 100 
bin lira tahsisat koydu 

lstanbul f8hir planı için ı 932 
bütçesine 100 bin lira tahaisat kon 
mu,tur. Bu para bittabi planın ya 
pılma11 için kafi gelmiyecektir. 
Müteakip senelerde daha fazla 
tahsisat konacaktır. Belediye önü 
müzdeki sene koydufu 100 bin li
ra tahsisatla latanbul planı için 
beynelmilel ıehir muteha .. ısları 
ara11nda bir müoabaka yapacak
tır. Hangi mimarın projeai latan
bula daha elveriıll gelir .. 
cih edilecektir. M. Y r 
verilmiı eoaalı bir kar• 

••••••• 1 

Tazminat na~ •• 
Verilecek? 

Mübadelede reisler 
dün toplandı 

Muhtelit Mübadele komiıyo 
nu reisler komitesi dün toplan
mıttır. İçtimada etabli rumla. 
rın Anadolu' da bulunan emva
line mukabil verilecek tazminat 
meselesi görü§ülmüttür. Taz
min edilecek olan emvalin mik
dar ve laymetleri 10-15 güne 
kadar tesbit edilecek , bundan 
sonra tazminata tahsis edilmiş 
olan 150 bin İngiliz lirasımn 
ne niabet dahilinde tevzi edile
ceği anlatılacaktır. Tevziata 
mayısta başlanacaktır. 

Lindberg'in 
Çocuğu 

Fidyei neca! Avrupada 
mı teslim edilecek? 
LONDRA, 4. A. A. - Lindber· 

gİn kaçırılmıt olan yavruıunu ara~ 
mak üzre A vrupaya gönderilmit ol
duğu söylenilen Amerikalı binbaıı 
Sboeffel, bugün Plymoutb'a nsd ol
muıtur. Mümaileyb, beyanatta bu
lunmaktan istinkaf etıniıtir. 

NEVYORK, 4. A. A. - Lind
berg'ten istenilen fidyei neeabn ee
nebi parası olarak tediye edilmeainin 
kendisinden rica edilmiı olduğu söy 
lenınektedir. 

Bu hal binbaıı Shoeffee'in lqiJ. 
tereyi ziyaretini bir dereceye kadar 
izah edeceği beyan olunuyor. 

• 1 

Sahip ve Bqmuharr.iri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

'\ o ,. 
J 

Uanmd Ne.,iyat " Yua Mndtbt 
ETEM lzZEt 

• ? • 

Rıhhm şirketi antrepo-
larındaki sui istimal! 

Suiistimal zannedildiğinden daha 
mühim ve hayrete şayandır •. 

Tahkikatın ilk safhasına ait davaya 
ayın dokuzunda baılanıyor 

lıtanbul Rıhtım antrepolarında 
meydana çıkan milyonluk süüıti
mal ve kaçakçılık meseleıi efkarı 
amumiyede büyük J,ir alaka uyan 
dırmııbr. Aldığımız malümata 
nazaran, tahkikatı ikmal edilen 

ve ıirketin vermek iotemediji 
657,085 lira 27 kuruta ait safha
nın muhakemeainin ilk celsesi 1 
niaanda dördüncü Hukuk mahk• 
meainde rüyet edilecektir. 

[Devamı altıncı sahifede) 

Zabitlerimizden birincilik ve 
muvaff akıget e 

f 

, 

Niate yapılacak binicilik müsa
bakalarına iıtirak edecek olan 
zabitlerimiz dün ak§BID Pake 
kumpanyasının Karamani vçuri
le Manilya'ya hareket etmittir. 

Binicilik mü .. bakalauna itti
rak edecek zabitler kaymakam 
Cevdet B. in riyaseti altında ~z 
batı Cevat, yüzbaıı Ziya, yüzbafı 

Kılıç Tevfik, müli.:r.im Salın, Bey· 
!erden ibarettir. Kafileye antre
nör M. Pime Tamon'da refakat 
etmektedir. Zabitlerimi:r. ile bir
likte 11 nefe.. ve 8 at Nia'e si)tür\il. 
mÜ§lerdir. Zabitler Nia'te minia 
müsabakalanna ittirak •• bir ay 
sonra !•hrimize avdet edecekler
dir. 

- Doktor Bey! .... Tahlil yaptırdım, sende: Şeker var dediler ..• Bar. 
salr/arzm gaz yapıyor ..• Sabahleyin kalkınca axızm limon gibi elı:§i! ... Nı 
yapayım bilmem~ ... 

- N'1 duruyorsun a iki gözüm! .... bu kadar ~eyin olduktan sonra bak· 

kal dükklinı aç.<snal 
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işsizlere iş, işçi 
isti yenlere 

işçi buluyoruz! 
işsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 

11 arayanlarla iJÇi arayanlar a
·asmda tavaasuta bqlaclıfmuz 

günden beri, gerek it arayanlar
clan gerekoe itçi anyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
ncktuplar makaadı teahil edecek 
~ir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço
;:aldığmdan bahsedilen itsizliiin. 
i;sizlerin ihtiyaç sahalarına claid
mac!ıklarnıdan ileri geldiğine ka
~idir. 

Birçok kua merkezlerinde, 

hatta Yilayetlerde makineci, ....., 

törcü, teaYi,-eci, tornacı, iyi bir 
dülger, man1118'0:Z, ilib ziraiye 
tamirdsi; elektrikçi fU veya ba 
ihtiaas itsileri ve uıtalan yoktur. 

Onun için biz itıizlerle İtçİ is

teyenler araııında tavauutta bu

lunmak iıteyoruz. 

Gerek latanbula, gerek mem

leketin her kötetine flUDİI olan bu 

tavaaautun dııha müan:.ir ve fay

dalı olmasnı isteyoru"' Onwı i-

Bize yazınız! 
ze bildirirlerst bize müracaat et 

mit ve adreslerini bırakmış olar 

itsizleri kendilerine bildireceğiz 

Bu suretle hem iısiz kal.an V< 

memeleketin neresinde it bulabi 
leceğini bilmediği için bunalar 

n.tandaılarunıza hizmet ebni~ 
hem de memleketin her tarafını 
bir çok ırüzide itçilerin dağılaraL 
müfit hizmetler deruhte etmeleri. 
ne yardım ebniş olacaiız, 

Hususi mÜe$aeaat sahipleri " ' 
bu husustaki ihtiyaçlarım biz< 
bildirirlerse memnuniyetle kayd
edeeetiz, 

I - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:ınız var? 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhasip veya 

diter hizmet talep edenlerle ihti. 
Ricamız §Udur: yaç sahipleri arasında da bu ta 

Valiler, kaymakamlar, nahiye vaaautu yapacağız. it isteyenleı 
müdürleri; diğer taraftan beledi- de, i§çi ve memur arayanlar di 
, e reisleri, fırka idare heyetleri mektuplarını "l stanbul, Milliye! 

reisleri; ticaret müdürleri ve ali
<adar İdare inıirleri bulunduldan 

yerlr.rdeki İfÇİ ihtiyacmı (tekil, 

mahiyet, noaf, verilecek ücret 

ve İf f&l'lları tesbit edilerek) bi-

gazeteıi it tavassut bürosu" na 
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatarı
daşa yapılacak en büyük hiz 
mettir 

• • iş ve işçi • istiyenler 
işçi istlyenler 

,. 
Beykoz kundura 
ıe dabağfabrikası 

Beykoz kundura 
ve dabağ fabrika•ı 
müdiriyeti 25 &araç 
kalfaııı ve işçi•i 
istiyor. 

Gazetemiz maal
memnuniye bu işe 
tavassut edeceğin
<ten Anadolu ve 
Rumelide mevcut 
ustaların gazete
mize muracaatları 

po katipliği tahsildarhk ıribi vazi
felerde çalışabilir ve her türlü ke
falet ile teminat ıröıterilir HBiı< 
dahi vazife kabul eder, matbaa
mızda sorulabilir. 

350 - Osman Elide alalı zirai 
ye imalathanesi sahibi Ali el. 25 
Yllflndadır. Araba, soba ve alab 
ziraiyi imal ediyor ya bir serma
yedar ortak veya 120 lira ile ça
lıtır. 

351 - Geclikpaşa Hamam cad
desi 23 No da Halim 28 yaşmda
dır. Bilumum motör makinaıi İf
letme ve tamiri. Gerek ustabaşi n 

gerekse amele olarak çalııır, taş
raya gider. 

352 Kaıonafa Karaman mahal 
leıi No 111 Hasan Sait ef. 38 ya
ımdadır. Bilumum motor ve bu-

12 - Aile Nezdinde vazife ala- J bar makineleri tamirati ustabaşı
cak bir Murebbieye hanıma ihti- lık yapabilir taşraya gider. 
yacım •ardır.Lisanı düzgÜn Iiakıl 353 - Kasımpaşa Karaman 
orta mektep tahsilini bitirmİ§ ol- mahallesi No 111 Mehmet Mev
maaı zaruridir. lzınitte kalacaktır 

ıeraiti doğrudan doğruya bana 
müracaat etsinler. İzmitte maarif 
müdürü. Ekrem Bey. 

iş lstiyenler 
Betikta, Haafurun sokak No 18 

~akkı Bey anbar memurluğu de-

lut 44 yaıımdadır. Buhar makina
ları itletme ve tamirati yapar.Ta~ 
raya ırider. 

dağ otelinde Rusyalı Murat ef.ıe
ker fabrikalanndan tekerleme i§
lerinden anlayqlı 26 lira maq is
tiyor. Tatra~a ırider. 

MiLLiYET SALJ 5 NiSAN 

Dörtler konferansı 
neler görüşecek? 

Harp ve tamirat borçları mese
lesini de müzakere edecekler 

LONDRA, 4. A. A. - M. Tar- 1 Fransa ile İngiltere araımda her
dieu'nm Parise bu akfam döneceği hangi bir üçüncü devlet aleyhine ve
~t'i sur.ette bildirilmektedir. M.Flan ya bir takım devletlerden müteıek
din 6 Nısanda toplanacak Dörtler kil bir grupa kartı müıterek bir çep 
Konferansında hazır bulunmak üzre he vücuda eetinnek mevzuu bahis 

j Londrada k~lacaktır. değildir. 

K f h Mevzuu bahis olan nokta, bütün 
' on eransta mura has milletlenn mutlak ve müsavat dai-

r 

heyetler resinde İştirak edecekleri Avrupa te 

LONDRA 4 A A (R A sanüdü, siy,_seti için sağlam bir esas , • . .- euter -
1 jansı tebliğ ediyor): hazırlamaktır. 

i
l Dörtler Konferansına ittirak ede- LONDRA, 4. A. A.- Gazetecile-

cek İngiliz Murahhas hey'eti M.Mac re beyanatta bulun.an M. Tardieu, 
Donald ile Sir John Simon, M Ne- bilhassa Franaa ile lngilterenin ma-
ville Cbamberlin ve M. Runciman' _ lik oldukları vesaitin ve sulh rejimi 
da mu··rekkep olacaktır için lngilizlerle Fransızların besle-! n . 

, Bu Konferansta Fran ... yı M.Flan mekte oldukları temayüllerin netice-
diıı, İtalyayı M. Grandi ve Alman- si olan siyasi olduğu kadar manevi 
yayı M. Fon Bülov temsil edecek- bir mesaliyet rabıtaaile yekdiğerine 
!erdir. merbut olduğunu beyan etmit ve de 

Konuşulacak işler 

LONDRA, 4. A. A. - Selihiyet
tar menbalardan alınan maliimata 
söre Dörtler K.onferan11 aaıl içti-

! 
mamm mevzuunu tetkil eden mae
leden batka harp ve tamirat borçla
rı meseleleriyle de İttiııııl edecektir. 

Bu Konferans ayni zamanda Lo
zan ve Cenevre Konferanslarına ait 
hazırlıklarla da mqgul olacaktır, 

M. Ta1:dieu'nün beyanatı 

LONDRA, 4. A. A. - M. Tar
dieu Londradaki Fransız gazetecile
rine vaki beyanabnda hilhassa §il 

sözleri aöylemiıtir: 

•· Bugün temin edebileceğim bir 

'

. tek hakikat vardır, O da Avrupada 
hiiküm süren iktisadi vaziyetin ve-

1 

bametini ve bu halo bir çare bul
mak lüzumunu lngiliz doıtlarımızm 

/ da bizim gibi anlayıp kavramıı ol-
1 malarıdır. iki tarafın görüş ve anla-
yııındaki bu İ!tİrak Lausanne konfe 

1 
ranımın içtima tarihi ve mevzuu bak 
kında 12 Şubatta neıredilen teblif 

1 
ile ve M. Briandm cenazesinde ha
zır bulunmak üzre Paris' e gelen sir 
John Simon ile benim 12 Martta mat 
buata tebliğ ettiğimiz beyanname i
le daha evvelce teyit ebniıtir. 

Siyasi rekabetleri durdurmak ye 

iktisadi sabadaki ihya ve imar iti ... 
rini tacil etmek için harekete geç
mek lüzumu bütün hükümet ve mil 
!etlerin zahmetsizce iıtirak edebilt>
cekleri bir proğram tetkil eder." 

..Mülakatlar 

LONDRA, 4 . A. A.- M. Tar-
' dieu, bu sabah hariciye nezaretinde 

Sir John Simon ile görüıtükten son
ra M. Mac Donald'ın nezdine git
mit ve orada Sir Neville Chenıber
lain, M. Runciman, M. Florieu ile 
Fransız ve lngiliz mutabhımalarma 
mülaki olmuıtur. 

Saat 10 da bqlıyan konferans, ak 
şama adar devam edecek ve l{alnız 

ı M. Mac Donald tarafından verilecek 
! ziyafette bulunulmak üzere miikale-
1 melere bir müddet fasıla verilecek

tir. 

Temps'da bir makale 

PARIS, 4. A. A. - Temps gaze
tesi yazıyor: 'l'ardieu - Mac Donald 
mülakatını m.,.-kezi A vrupanın ikti-

1 
saden tensiki için 4 devlet arasında 
akdedilecek konferans tarafından it

j tihaz olunacak kararları esas itiba-

1 
rile tesbit etmeğe matuf olarak iki 
batvekil arasında akdedilmiş bir kon 
feranı telikki etmek hata olur, 

Halihazırda mes'ul nazırlar ve bat 
vekiller arasmda yapılan umumi mü 
ka!emelerle muayyen düıturlar hak
kında müıterek kararlar ittihaz et
mesi Ii.zmı ırelen hakiki bir diploma
tik konferans araaındaki eaa•b farla 
ehemmiyetle göstermek hiçte fayda
da nhllli olmaz. 

mittir ki' 
" Bugünkü mülakat, bu zihhiyetle 

ihzar edilmiıtir, Bu zihniyet, Cenev
redeki mesaiye hakim olduğu gibi 
dörtler konferansı içtimalarına da 
hakim olacaktır. 

Mançuride 
Muharebeler 

Bir aralık paytahh 
tehdit ettiler 

LONDRA, 4. A. A. - Nankin
den Reuter ajanaına bildiriliyor: 

Mançurinin yeni payitahtı olan 
Tchang Tchoun'a takriben 55 kilo
metre mesafede bulunan Nungan'da 
muhaaematın tekra rba?lımıuı vazi
yet teki vehametin devam etmekte 
olduğunu göıtermektedir. 

Bundan bqka, jeneral Tsai-Tan
Kai, Router'in Nankin muhabirine 
beyanatta bulunarak Japon kıtaatı 
daha iyi §erait elde etmek için taar 
nıza kıyam ettikleri takdirde son ne 
ferini feda edinciye kadar harp ede
ceğini heyan etmi9tir. 

Tchang- Tchoung'dan bildirildi
ğine göre Chang-H.o.i-Pain kıtaatı i
le birlikte harekitta bulunmakta o
lan Japon kuvvetlerinin inhizama 
uğratmıı olduğu kıyam erbabı ıima 
li garbiy doğru rical etmektedir, 

Mungan'da vaziyet 

TOKYO, 4. A. A. - Japonlar 
Munganda kendilerine karşı ayakla
nananları bu şehirden uzaklaştır
mıtlardır. 

Bunlar arkalarında kendi taraftar 
ve mensuplarından Üç bin kiti bı
rakarak ıimale doğru kaçmıılardır. 
Mungan' da sükun ve huzur iade e
dilmiştir. Japon'ları firarileri bom
bardıman etmektedir. 

Japon Harbiye nezaretinin 
bir kararı 

TOKYO, 4. A. A.- Rengo A
jansııun verdiği bir habere göre Har 
biye nezareti Cerada bulunan Japon 
Iann himayesi için vaktiyle Cora'da 
yerlettirilmi, olan bir müfreze aske 
ri Mançurinin ıimalinde bulunan 
Ukomıı' da vaziyetin vahim bir te
kil almasmdan dolayi bu tehre ıön
denneğe karar Yermiıtir . 

Elçilikler 
ANKARA, 4 (A.A.) - Büt 

· çe münuebetile bu sene bazı el 
çiliklerin liğvolunduğuna dair 
ıayi olan haberlerin hakikate 
mukarin olmadığım, tahkikatı 
üzerine beyana Anadolu Ajan
sı mezundur. 
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Mücadele 
Devam ediyor 

Hitlerciler bu sefer 
kazanacaklarını 
zannediyorlar 

BERLIN, 4. A. A.- Siyaai mü
tareke yüzünden kaybolmuş olan za
man aür'atle telifi edilıniıtir. 

Reisicümhur intihabının ikinci 
devresi için yapılacak olan mücade
leye tekrar batlandmıı ve bu yüz
den daba şimdiden gerek Berlin' de 
ve gerek birçok şehirlere bir talam 
mühiın hadiseler olmuıtur. 

Berlinde komüniıtlerle vukubulan 
bir müsademe esnasında bir polis 
memuru ağır surette yaralanmışbr. 

Lubeck'te kargaplıklar zuhur et
miş ve polis müdahelede bulunınuı
lur. Hitler, dün bütün Saks'ı dolll§
mıştır. Mümaileyh, Leipsig'ta 50,000 
kişi huzurunda iki defa nutuk söyle
miş ve sonra Chemitz'e gitmiştir. 

Tunç Cephe teşkilab da pek bü
yük bir faaliyet göıtermektedir. Men 
aupları Almanya'nın her tarafında 
Hindenbourg lehinde müteaddit iç
timalar aktetmişlerdir. 

MONIH, 4. A. A. - Resmi ve hu 
ıusi raporlardan da ıuılatıldığma gö 
re Hitler taraftalarile Hitler fırkası 
rüeaaaoun zihinlerine iyice yerlet
miş olan itikat mumaileyhin 15 
martta muvaffak olarak !"ece yarısı 
iktidar meYkini ele alına11 ıazımıret
diği merkezindedir. 

• Müfrit milliyetperverler rüeaasm-
dan Murnau'ın o vakitler Hambourg 
ta gemilerde propaganda risaleleri 
tevzi etmek için ruhaat almağa ihti
yacı olmadığını çünkü timdiki reji
min pek yakında değiteceğini IÖyle
miı bulunduğu hikaye edilmektedir. 

Birçok borçlular 15 marttan evvel 
borçlannm tanımaktan istinkilf et
miıler ve tediye tarihini intihabat
tan sonraya talik etmişlerdir. Çünki 
içtimai bir hercümerç ümit ediyor
lardı. 

H itlercilel:İn tahrikatı 

BERLIN, 4. A. A. - M. Severing 
Prusya naayonal sosyalist fırkası 
merkezinde icra edilmiı olan tahar
riyabn neticesini neşredecektir. Bu 
nqriyat yann veyahut çarıamba gÜ 
nü yapılacaktır. Cumhuriyetçi gaze
teler milli müdafaanın menfaatı na
mına bazı iıaattan içtinap edilmesi 
lazım geldiğini yazmaktadır. 

Müsadere edilen vesaik Hitler fır 
kasını gayri metru tahrikatta bulun 
makta oldu~nu ırösterecektir. 

Kıbrısta 
Vaziyet 

lngiliz valisinin raporu 
ve adadaki Türkler 
İngiliz gazeteleri, K.ıbr11 va 

lisi. R. Storrs'un, Kıbrıs hadi
seleri hakkında bir raporunu 
netretmektedirler. 2 tubat 1932 
tarihli bu raporda geçen teşrini 
evvel ayındaki kıyam hareketi
nin esbap ve avamili uzun uza
dıya izah edibnektedir. 

Bu kıyam dolayısile Ada 
rumlanna 34,315 lngiliz lirası 
vergi tarhedilmiştir ve bu ver
ginin o/o 80 i toplanmıthr. 2000 
kiti de mahkfun edilmittir. 

Raporda kıyamın •ebebi 50 
seneden beri lngiliz idaresinin 
rumlar ha.kkındaki müsamaha
kar ıiyaıeti olduğu •öylenmek. 
te ve Ada Türklerinin sadakat 
terinden takdir liıanile babıedil 
melltedir. 

DAKi 
Askeri terfi kanununa 

yapılan ilaveler 
Büyük Millet Meclisine bir kanun 

· layihası tevdi edildi 
ANKA.RA, 4 (Tele~onla) -ı seneye kadar kıdem zammı veri 

Ordu zabıtan ve heyetine mah. lir. 
sus askeri terfi kanununun bi: A - Yüksek mühendislill 
rinci maddesine ve Z fıkrası ola tahsilini ve muktazi fabrika 
rak 16 mcı maddesine ilavesi i- ve müessese ııtajlannı hariç 
cap eden ahkama d&ir Millet memleketlerde muvaffakıyetle 
meclisine bir kanun layihası t..::v ikmal ederek memlekete dönen 
di olunmuştur. Bu layihanın ib ler bir sene 
tiva ettiği esaslara göre terfi B - Bu~lardan fen ve san'a 
kanununun linci maddesinin B ti askeri fabrikalar umum mü· 
fıkrasındaki harita kelimesin- dürlükleri emrinde veya kendi 
den sonra mühendis kelimesi i- !erini tahsile gönderen müesse 
lave olunacaktır, Ayni kanu- !erde iıtibdam edilerek iki sene 
nun 16 ıncı maddesine Z fıkra- zarfında mühendis zabitliğe li
sı olarak afağıdaki fıkranın ila yakatleri tasdik olunanlara mil 
vesi teklif olunmaktadır: hendis zabit ünvanı ile beraber 
"Mühendis zabit yetİfmek üze daha iki sene. 

r? yabancı memleketlere gönde C - Bu kıdemleri almış bulu 
r~lere.k ,Yüksek mühendislik tah nanlardan birer eser vücude ge
sıllennı ~uvaffakıyetle l:ıitiren tirerek veya doktora yaparak 
kara, denız ve hava zabitlerine emsalleri arasında temayüz e
aıağıdaki şartlar dahilinde 4 denlere daha bir sene. 

Harp malulleri için 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Vazife veya harpte iki veya da. 

ha ziyade uzvundan mahrumiyet sebebile malul olanların mun. 
zam maluliyetleri için 551 numaralı kanunun metninde sarahat 
olması hasebile bir muamele yapılamadığından bu gibilerin en 
ağır maluliyetlere uyan emraz defterindeki dereceyi brr dere
ce yükseltmek suretile tekaüt ve tefibleri hakkında bir karar itti. 
hazına dair lıükumet Meclise bir tezke~e takdim etmiştir. 

Vali bugün izahat verecek 
, ANKARA, 4 (Telefonla) - Vali Muhittin Bey bu sabah gel 

dı. Şurayı Devlet heyeti umumiyesinde yarın öğleden sonra görü 
lecek davada izahatı dinlenecektir. 

Fabrikacıların teşebbüsleri .• 
ANKARA, 4 (Telefonla) -Teşviki sanayi kanunundaki mu 

afiyetlerin kaldınlmaması etrafında teıebbüsat ve temenniyatta 
bulunmak üzere İstanbul fabrikacılar ve sanayi birliği tarafından 
ioıtihap edilmi1 olan heyet bugün Ankaraya geldi. Salahiyettar 
makamlarla temaslarına başladı. 

Haricige bütçesinde münakale 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Hariciye bütçesinde 18400 lira. 

lık münakale icrasına dair Meclise bir layiha tevdi olunmuştur. 

Marmara, Reşitpaşa vapurları 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Seyrisefain idaresine 3 nİ.$an 

340 tarihinde devredilmiş bulunan mülga bahriye dairesine ait 
gemiler ve tersane ve tetimmatı arasındaki Marmara ve Reşit 
Paşa vapurlarile bunların bilfunum techizatının donanma ihtiyatı 
için Milli Müdafaa vekaletine iade ve devrine dair hükfunet bir 
kanun layihası hazırlayarak Millet meclisine tevdi etmittir; 

ihtiyat zabitleri kanunu 
ANKARA, 4 (Telefonla) - 1076 numaralı ihtiyat zabitleri 

ve ihtiyat askeri memurları kanununun 3 üncü maddesinin sonu 
na ilave edilecek )tısmı lıakkında bükfunet bir kanun layiha&ı ha
zırlauHştır. Bu layibaya göre 3 üncü maddenin sonuna fU kısmın 
ilavesi teklif olunmaktadır: 

"Askeri lise mezunlarından yabancı memleketlerde askeri mü 
hendis ve askeri fen memuru yetittirilmek üzere seçilenler 2 ay 
müddetle hazırlık lat'uında hizmet ettikten ve san'atlerile ala
kadar askeri fabrikalar veya sair müesseselerde 10 ay çalııtıktan 
sonra ihtiyat zabit vekili DHbedilir." 

Türk-ita/yan kara suları 
ROMA, 4 (A.A.) M. Grandi, Meyia adası meaeleaine ve Türk

Italyan karuulannın tahdidine müteallik raporunu F a9ist mecli 
sine tevdi etmiştir. (Havu) 

( lktısadi ve mali hatta 1
1 tan da sicim yapıldığını her 
ı kes bilir~ Fakat mesela kumlu. 
raya ne diyelim? Kaç kişi ru
gan yerine mUfamba, sahtiyan 
yerine mukavva kullanıldığı. 
nın Tarkmdadır? Kim içtiği süt 
ten, yediği yağdan emin olabi
lir? 

aevkediyor. yor. eyi bir temayül gösteriyorsa 
Bu ıerbeati haddi zatinde iı. Avrupa devletlerinin " eco- da piyasamız mütereddit bu. 

tibsal ile i•tihlik arasındaki nomie diriıee " uıulününe lunmaktadır. Dün akşam Uni
muvazeneyi ihlale kafi idi. Bu- meyletmelerinin ba,lıca sebebi fiye üzerine •on muamele 54 
na bir de makine ve anonim tir itte bunlardır. kuruşta vukubuldu. Bu fiat ge
ket gibi mühim ve fakat iki ta. Bir gün gelip "peuplement çen hafta fiatına nazaran 4 ku
rafı keskin bıçak gibi tehlikeli dirige" gib~ acaip bir kelime de ruş bir fazlalık irae ediyor. 
istihsal u11ı11urunun kayıtsız ih- kullanılmağa baılanırsa hayre- Anadolu Şimendifer kağıt
tiyataız bir tarzda muzahareti- ti mucip olmamalıdır; çünkü ları resanetlerini muhafaza et
ni ilave edecek oluraak dünya- kesafeti nufus meselesi de Av- mektedirler. Birinci tertip-obli
mn bu günkü halini pek ili an- rupada tehlikeli bir mahiyet gasyonların Nisan 1932 kupon-

Geçen 28 Martta, taıfiye e
dilmekte olan Reji tirketi hiı
ıedarlarının umumi içtimaı ya
pıldı. T evziata karar verilme
di ise de aksiyonlara gene 4,05 
liraya talip vardır. 

Dünyanın irae etmekte.oldu- ı temiz ve sağlam mal çıkarılı
ğu bu günkü iktisadi tezebzüp yordu; saniyen bile ve deşişe 
karşısınaa insanın eski "corpo- yapılmasına imkan bıralcılmı. 
ration" devrini arayacağı geli- yordu; sonra da, en mühim nok 
yor. O vakit aerbestii sayü a. ta, bu günkü gibi, işai!Zliğe mey 
mel yokmuş. Muayyen sanat· dan verilmiyordu; çünkü an
lar, lonca halinde toplanan mik cak halk tarafından vukubulan 
tarı mahdut insanlar tarafın. talep, yani ihtiyacı hakikiye te
dan icra edilir, ve loncaya mu- kabül edecek ni•bette it ve işçi 
kayyet olmayan hiçbir kimse yetitdiriliyordu. Fransada ip ve 
ayni sanati icra edemezmiş. halat esnafını misal olarak a
f ransız ihtilali kebiri, ulvi lırsak görürüz ki, nizamname
prensipleri namına, bu corpo- leri mucibince, ayni ipte, iki 
rat.onları lağvetti. Acaba in- muhtelif cina maddei iptidaiye 
saniyet bu lağivdeo faide mi kullanmağa haklan yoktu; hile 
yoksa zarar mı gördü? Corpo- yapılmasına meydanı verme
ration'larm şüphesiz bir çok im mek üzere gece çalıfmak mem. 
tiyazları vardı; fakat bu imti- nu idi; sonra mallar Pariıe id· 
yazlardan, dolayısile halk da is . hal olunmazdan evvel ip paza. 
tifade ediyordu; filhakika, ev- ı rmda sıkı bir muayeneye tabi 
velemirde İşcililik eyi idi, yani tutulurdu. Zamanımızda kağat 

Corporation'ların lağvın-
dan sonra her tarafta bir istih
sal "anarchie" si goruyoruz. 
lıten anlayan da anlaımıayan da 
mesela kundura yapmağa bat
layor; bunun neticesinde belki 
kundura fiati tenezzül ediyor; 
belki de muvakkat bir zaman 
için refahı umumiyi temin e
den bu bal nüfusun da tezayü
düne sebep oluyor; fakat yavat 
yavaş iıtibsal fazlalaştığı için 
ona göre mahreç bulunamıyor 
ve itte o vakit mutlaka müşte
ri elde etmek enditesi, sanat
kirlan hile yollanna aaphn
yor yani melın cinsini bozmağa 

layabiliri~. arz etmeğe batlamıtlır. lan cumartesinden itibaren te-
Artık her hangi bir iıtibıal diyeye batlanmıtbr; beher ku-

saha•ında yeniden yeniye işçi Esham ve Tahvilat _pona 5,62 İsviçre franlanın 
"embaucber" etmek mevzuu- G baft d be . l t mukabili verilmektedir (dünkü 
bahi• değildir; bilakis her günı eçen a an n 1 an. piyaıa ile 226 kurut). Bu es-
yapılan yeni bir ketif fabrika. bul Menkul Kıy~etler Boraa· liam üzerine tesbit edilen son 
!arda çalı9an / binlerce İfçinin il ıaya~ı kayit bır hareket gös- fiatler ıunlardır: 
haksız yere kapı dıtan edilme- termedı. Avrupa gazeteleri U- Ak . 

5 
l' 

sini mucip oluyor; bir taraftan nifiıye hakkında lstanbulı gaze- sıyon 1 ,5o ıra 
da istihsal gene fazlala§ıyor. telerinde iotitar eden havadis· Obligasiyon 26,30 lira (ku. 
Görüldüğü üzere iş, iktisadi e- leri istinsah ile iktifa ettiler. ponsuz) • 
sasını m.ulıafaza etmekle bera- Hakikat, şudur ki Uni6yeye Mümessil senet 22,50 lira. 
ber, ayni zamanda içtimai ve dair hiç kimse daha bir şey bil- iş Bankasına 10 liraya talip 
siyasi bir mahiyet de arzedi- . miyor. Paristerı gelen "côte" vardır. fakat satıcı cıkmıyor-

T erkos muamelesiz 26,50 li
radadır. 
Şark Deyirmencilik 10 kurut 

daha kaip ederek 2,50 lirada 
·kaldı. 

lktihat Deyimıencilik nomi. 
nal 23,25 lira etmektedir. 

Arslan Çimento 9,15 lirada 
olan gevıektir. 

Bomontilerde 24,25 liraya 
satıcı vardır. 

Kota harici Mısır Kredi Fon 
siye fiatleri tonlardır. 

1886 tertibi 172 lira 
1903 .. 94 .. 
1911 .. 91 .. 
Altın 923 kuruftur. 

K. H. 
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lstanbul bi ormanla • 
ı yanı 1 

Ekonomi Mahkemelerde 

Kuzulardan iki defa 
resim alınıyormuş 

Belediyede 

Kimsesizler 
Yurdu 

Bankalar caddesinde 
satın alınan 

binada ne yapılacak? 

Bir Ermenice gaz_ete 
mahkum edildi 

••••••• 
Uzunköprü Ticaret odası lstanbul 

Belediyesinden şikayet ediyor 
Bankalar caddesinde 55 bin 

liraya ıatın alman kimsesizler 
yurdunda yapılacak tadilat hak 
kında tetkikata baılanılmıştır. 
Binanın dörtte bir kısmı ilk 
mektep ittihaz edilecek, diler 
kısmı kimsesizler yurdu olacak 
tır. Yurt haziranda açılacaktır. 

Hakaretamiz neşriyatta bulundu
ğundan para cezac;ı da verecek 

Uzunköprü Ticaret Odau Ti
caret müdürlüğüne müracaatla 
latanbul Belediyeainden filıiyet 
•tmİ§tir. 

Bn tikiyete aebep bütün yaz 
müddetince lıtanbula gelen hazır 
lı:uzusu namile maruf kwrulardır. 

Uzunköprü Tica,..t Odau .b.u 
lı:uzular için mahallinde keıilır
lıen mezbaha ücreti verildiği baJ. 
de latanbula geldiği uman latan 
.bul Belediye.si de kuzu baıma 70 
kul"U§ zebhiye almaktadır. Bu 
zcbhiye kilo batına 7--8 kunıı 
tutmaktadır. 

Uzunköprü ocla11 bu 1ebepten 
latanbula kuzu gönderilemediğini 
yazmaktadır. 

Ticaret müdürlüğü Belediye 
nezdinde teşebbüaatta bulunmuş• 
tur. 

Buğday meselesinde 
bir mütalea 

lktıaadi meselelerden batlı· 
caaı olar:ı bugday itile Hükiimet 
yakından alakadar olmakta ve bu 
mühim meselede en aalim yolu a
ramaktadır. 

Değirmen aahiplerinden Meh· 
met Sadık Bey de yeni bir teklif
te bulunmaktadır. Bu ut diyor 
ki: 

" Köylünün siyi buğdayi gibi 
bir nimet telakki edilmeli ve köy· 
lü zararden vikaye olunmalıdır. 
Bütün bitaraf ve meselede men• 
faati cihetile alakadar olmıyan 
müteha11ıa ve iktısatcılarm fikir 
ve kanaatleri köylünün ve çiftçi
nin himayesi merkezindedir. Şu 
halde meaelede ancak bu himaye 
nin ıekli ve sureti tatbiki meyzuu 
bahis olmalıdır. 

Bu eaaa tahakkuk edince ve 
maksadı asli köyülünün zarardan 
vikayesi ve Buğday istihaalitinin 
matlup veçbile mühafazaaı ve bu 
iatihsalatrn tezyidi ise mesele pek 
sarih ve bir hcaap meaeleaidir. 

Atağrda röstereceğim heaap 
aennayedir bir te~ekkül yani 
Milli bankalarnnızdanmüt~ekkil 
bir grup tarafından kat'i bir te
kilde tatbik edilirse mesele halle
dilmif olur: Hesapta lstanbul P!" 
yaaaaını nazan dikkate almak ı
cap ederae bugün lstanbulda ek· 
meğin kilosu yedi kuruı, otuz pa· 
radır. Ekmek bu fiate aatıldrğı 
halde köylü elindeki buğdayını 
yüz para veya iki kuruta ve en 
nihayet Üçe vererek mutazarrır 
olmaktadır. Ekmek bu fiate olun 
ce bunda hakiki bir ihtikir oldu· 
ğu pek tabii ve i~ikirdır. Ve bu
nu zirdeki heıap liyetegiyyer bir 
tekil ,,., aurette ispata kafidir. 

Evvela fU hakikat mailim olma
lıdır ki buğday fiatleri Libre ile 
taayyün eder. Memleketimiz buğ
daylan 56 libreden 61,5 libreye 
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kadardır. Bu eaaa nazan itibare 
alınarak bu grup 5 7,5 libreye ka· 
dar olana - mniddi ecnebiyedeıı 
lri - 4,50 ,.. 58,5 libreye kadar a
lanlan da S.SO ve bundan ziyade 
lib,.. aitrlıimda olaıılan da ok
kaamı 6,50 kuruta istasyonlarda 
,..,.a Yapur iakelelerinde köylü· 
dea aabn almalıdır. Atalı yukan 
bütün memleket mahaulü vaaati 
58,5 librelik olmaıme ıö,.. Yuati 
fiat 5,50 kunıftur. Şu halde: 

Okka Kuruı 
Vuati buğday fiatı 

100 
Vuati Şemendifer, va
pur ve ıair nakliye 
ücreti " 

550,00 

100,00 

12,50 

12,SO 

Memurlara borç para 
/)nümüzdeki ıene belediye, 

ıne.nurlarma avans olarak borç 
para verecektir. Bu paralar me 
murların maaılanndan peyder
pey kesilecektir. Bu husu• ~ 
50 bin lira aynlmıt9ır. Bu 9ekil, 
belediye memurlarına büyük 
bir kolaylık olacaktır. 

Sanat mektepleri 
masraf bütçesi 

Grupun sermayesine 
temettü " 
Grupun muameliti ted
vir masarifi ,. 
Değirmenciye temettü 
ile beraber tahniye 
ücreti " Un için 
çuvat bedeli 
Maaarifi fnkalide ,, 
Hazinei maliyeye ait 

lstanbul aan'at mektepleri 
62,50 masraf bi."tçesine bazı civar vi-
30 00 liyetlerin ittirakleri de temin 

12:50 

1 

edilmi9tir. Bu vilayetl~n. huau 
si idareleri muayyen bır msbet-

40,00 te para vereCeklerdir. Önümüz-
100 820 oo 1 deki dera senesinde bu mektep-

verıi " 
~--.-..-.·- !ere daha fazla talebe alınabile-

Ziraatin terakki ve ia- cektir. 
)ahına ve harice gön· 
derilen buğdaylara 
prim mükabili 155,00 

100 975,00 

Tahsildarlık imtihanı 

Şubelerde münhal bulunan 
üç tahsildarlık için dün beledi
yede imtihan yapılmıştır. lmti 
hana 60 kiti CJahil olmuıtur. im 
tihan evrakı bir iki güne kadar 
tetkik olunacak, üç tahsildar 
seçilecektir. 

Film deposu hazırlandı 

Ermenice Jamanak ııazeteain
de Kirkor Karabetyan efendi 
İlminde bir rahibin hakkında ha· 
karetamiz nefriyat yapmaktan 
maznun meı'ul müdür Mardiroı 
Koçanyan ve muharrir Baroyer 
Keçeyan Beylerin muhakemea.i 
dün ikinci ceza mahkemesinde 
icra edilmif, neticede her iki ut 
birer aene hapae konulmıya ve 
Kirkor Karabetyan efendiye 2000 
lira tazminat •enniye mahkum ol 
aıutlardır. 

Olganın güzelliğini 
bozan adam 

Fevzi isminde bi» ııenç ge.;eıı 
tene bir gün Beyoilunda Olğa İl
minde çok cüze! bir kızm üzerini 
atılmıt, jiletle yüzünü keamiıti. 
Aradan bir müddet geçince Fevzi 
efendinin jileti bu aefer de Mat
m~z~I Olganın diğer yü:ıünde itle 
IDl§tir. 

Nihayet meaele mahkemeye ak· 
aebnİ§, cereyan eden muhakeme 
neticesinde Fevzi efendi bir sen• 
den fazla bir zaman için bapae 
ve Mabnazel Olganm güzelliğine 
nakisa verdiii için tazminat ver· 
miye mahküm olmuttu• Temyiz 
bu hükmü müdafaa tabiileri din 
lenilmemit ohruuı noktaarndan 
nakzebniıtir. 

Dün ikinci cezada muhakeme
nin nakzan rüyetine batlanmıt, 
nakız kararma ittiba edilerek, 
~u!'~keme müdafaa phitleri cel
bı ıçm batka güne kalmıtlır. 

Yen iden mahkum 
edilen kaçakçılar 

Dokuzuncu ibtiaaı mahkemeain 
de dün birkaç mahkUıniyet kara-

rı daha verilmiıtir: lzmitte llua
niye nahiyeıinin Meaudiye köyün 
de manifaturacı hafız Ahmet e
fendinin dükkarunda 2 okka 300 
dirhem tütünle 1275 yaprak ıiga 
ra kiğrdı bulunmuftur. Hafız Ah
met efendi bunların dükkimma 
Kürt Oıman i!minde birisi tara• 
fından düşmanlık kaıtile bıralnl
mıı olduğunu aöylemişae de bu
nun aksi sabit olmuı. Hafız Ah
met 6 ay hapae, 32 lira 75 kurut 
para ceza11na mahkilm olmut Ye 
tevkif edilerek hapiaaneye gönde· 
rilmiıtir. 

Hayık İsminde bir Ermeninin e
vinde tütün kıymağa mahsuı bir 
makine ile 8 defter aigara kiğıdr 
zuhur ebnia. yapılan muhakeme 
neticeainde de Hayık 6 ay hapse 
520 kuru§ para cezasma mahkum 
olmuştur. Ancak Hayıkm evvelce 
de 540 lira para cezasına ve 20 
gün hapse mahkı'.lın olduğu anla
tılmıt, bu cezalann tenfizi de ay
nca tahtı karara almmışbr. 

ispirto kaçakçılığı yapmaktan 
maznun ıoför Hü,eyin Haabi efen 
dinin de muhakemesi dün görül
milı, fakat dava vazife harici gö
rülerek üçüncü cezaya sevkedit
mek üzere müddei umumiliğe tev 
diine karar verilmit tir. 

Sirkecide aarraflık eden Yuda 
oğlu laak elinde 11 okka kaçak 
domuz sucuğu bulunduğundan ih
tisas mahkemesinde muhakeme e
dilmit ve 6 ay hapse mahkum ola 
rak tevkifaneye sevkedilmiftir. 

Ege vapuru ahçm Mehmet ağa 
üzerinde kaçak ipekli maaa örtü
sü bulunduğundan tahtı muhake
meye alınmıf, dün Gümrükteki ih 
tisaı mahkemesinde 4 ay hapse 
833 kuruş. ' para cezuma mah
kUın obnuıtur. Ceza, temyiz mah 
kemeainden taıdiken geldikten 
sonra infaz edilecektir. 

58,5 librelik buğdaydan • te• 
miz • 82 okka un ve 21 okka da 
kepek vesaire alınır ki huilit 
103 tür. Bu 21 okkanm vaıati fi
ati 63 kuruttur, 975 ten tenzil e
dilince 912 kuruı kalır ki 82 ok
ka yani 105 kilo unun sermayesi• 
dir. 82 ranclmanli unun 105 kilo
eundan 148 • 149 ekmek imi! olu 
nur ve bu 105 kiloya da 278 ku· 
ruı imaliye ücreti gider. 

Şu halde fırmcı kin da dahil 
olmak üzere bir kilo ekmek 8 ku· 
ruttur. lıte bizde ekmek ihtikin
nın mevcudiyeti ve fu:ıruli masraf
ların vukuu ıu hesap ve bu haki

Fatihte film deposu 7apıl- j _ •• _ 
mak üzere tamir ve tadiline bat Yenıkoydekı Fatihte 

Tahrir bitti 
!~nan kurşuni~ medres~~ ~- Yangın tahkikatı 
tun nevakıaı ıkmal edılm(!tır. 
Film depa.u hakkında yapılan Geçenlerde Y eniköyde ehem 
talimatname 15 nisandan itiba. mi7etli bir yanım olmuı ve na 
ren tatbika ba9lanacaktır. 15 I biye bina11 .t~~a:men • yandık
nieandan sonra latanbul ılne. , tan batka, bıt19ığındekı eski Mı 
malannda fazla film bulunma- sır ıefarethane binaamın da ça 
yacak, gümriikten çıkan filmler tı11 ~anmı9tı. Yangında, nahiye 
doğruca depoya gidecektir. ye aıt bazı enak ta yandığı ci

katle tebeyyün eder. 
Vukuu melhuz itirazlare bina· 

en tU heıapta gösterilen kalemler 
den birinin tafsili icap eder: 100 
okkaya 62,50 tahniye yani değir· 
men ücreti konuhnuıtur. latanbul 
değinnenlerin~ kuvvet ve k'.'~re
ti iatihsaliyelerıne ve masar~fı D· 

umiye lcrine nazaran bu mıktar 
m k' kkada on ıe ız parayı geçmez. Belediye memurlanna 

ucuz yemek ~4 paraya mal edenleri ~e vardır. 
K ndi hesaplarına bug~ay alrp 
u: aatan değirmkekncıd· a.yknı kzamaan Belediye, memurlarına ucuz 
d b hesaba o a a rr par k • k 
.. a '.' h-"-e il.ive eder ki un ki yeme tenun etme maksadile 
ucretıta ~, b 0 

) k t • k 
rından maada buğda~~ okkaa~ ı~ ? an a açmag~ . arar ver-
d 22 veya 26 para degınnen klı· mııtır. Bu lokanta ıçm 1932 büt 
rtilive eder.Biz de bu __ hesa~ta ~ çeaine 2500 lira tahsisat kon
veya 11 para kir h" goıtedrdikb'r muıtur. Lokanta hazirandan i-

• 100 ton ta ın e en ı "b f 1• ye~ıye 136 5 a 214 S lira tı aren aa ıyete geçecektir. Bu 
degırmen • vey - '· · · d 1 b 1 d" J 

k . damızın en mühunmını ı ra a ya nız e e ıye memur a-
eder 1 gı "h ti" k • b"I ki teıkil eden ekmekte ~a ~t _r, rı yeme yıye ı ece erdir. 

bö 1 bir müeaaeae ıçm buyuk 
ve Ye Ek k f" 
kirlardandrr. "b f la na· me latı arttı 

Yine hesapta lı re ar na 
f. tlarda mühim farklar 

zaran ıa . b "d 
vardıı-. Bu fiatlar temız ug aY_~n 
f" ti olmakla beraber, b'.' da koy 
1::.ün siyinden mühim bır krmıı· 
nı altı buçuk kuru•l?._k!-n yapma 
ya çalışması pek tabııdır. 

Paris borsası 

P>.RIS 4 A.A. -Tempı Finan 
. · • p· nm geçen haf 

cıer yazıyor: ıyasa 
ta zarfmdaki aeyri oldukça ıtbrat 
ıız olmuıtur. Fakat paakalya Y?' 

k . · aalara ruatulan arifea.inde ı pıya • t" 
beten hakiki bir mukaveJ?l~t ':' ı
baı yardır. Hafta nihayetın e ea
cil edilmit olan fiatlerd~ pfk ~~ 
farklaı· vardır. Eıa~en f:at a:z a 
bkları fiat düıı.ünlliklen kadar 

"")uektir 
yu Maam;fih bu arada bilhasaa 

d 1• "yasada oldukça mahsus 
Ta e ı pı ş· d"k" h 1 
temeTYÜçler ol~Uftur. mı ı ı 1 a 
de yegane fanlıyet u

1
ns'.""!' .':' :!n 

b Piyaıa müdahele ennı gunun 
u , • .. 't • 

h"diselerinın musaı veya gayrı 
a .. t • bn° ınüaait olutuna gore anzım e t§ 

tir. 
Paskalya tatillerinden sonra 

muhitte biı· kararsızlık görülmÜ§ 
tür. Bunun aebebi, iki tatil ~nü 
arasında Kreuger grubunun ışle
rine müteallik olarak Stokholm' • 
da neşrolunan tebliğ ile Amerika 
nın bütçe müşkilibna maruz bu
lunduğuna dair olan haberlerdir. 

Oda raportörlüğü 

İstanbul Belediye Riyasetin 
den: Nisanın altmcı çar9amba 
gününden itibaı:en ekmek sekiz 
francala on iki kuruştur. ' 

Gayrimübaditler 
toplanamadılar) 

Gayri mübadiller cemiyeti ida 
re heyeti, dün fevkalade toplana 
rak bonoların faizli olma11 lehin
de hükümet nezdinde tetebbüaat
ta bulunmak Üzere Ankara'ya gi
decek heyeti aeçecekti. Ekseriyet 
olmadığrndan heyetin intihabr, 
• ann yapılacak içtimaa kalmııtır. 

dar evvel Odada raportör bulun• 
makta idi. 

Providence vapurun
daki tüccar eşyası 

lmroz adaamda oturan Provi
dence vapurunda lstanbula ait o
lan tüccar e§yası dün Yılmaz va
purile getirilmiştir. 

Trabzondan yumurta 
ihracatı 

istinaf komisyonları 
da ay sonunda 

işlerini bitirecekler 
hetle, müddeiumumilik tahkika Fatih kazaamda 8 mahallede 
ta vaz'ıyet etmiı ve zabıtaca da faaliyette buluna n tahrir komia
ta'hkikıst tamik olunmu9tu. Bi- yonları itlerini bitinniılerdir. Tah 
nadaNahiye müdürlüğü Nüfus min komiayonları da faaliyetleri
nahiye kalemi, belediy~ dokt~ 1 ne nihayet vermişlerdir. 
luğu, poliı teşkilatı odaları bu Bundan maada 3 i•tinaf komiı 
lunduğu cihetle yangın bunlar- yonn d" çalı,maktn dır. 
dan hangisinden· çıktığı araştı- Bunlar da Niaan nihayetine ka· 
rılmıı ve nihayet nüfusla nahi. dar mesailerini ikmal edecekler· 
ye müdürlüğü araıında- dir. Kazaya meı·but 8 maliye şu-
ki yerli baca kurumla· besinde dörder 4'efterden mürek-
rmm ansızın tututması kep ana defterlerinin tanzimine 
yüzünden yangının çıktığı tes- baılanmrştır. 
bit edilmittir. Tahkikat bu şe- Her maliye tubeıinde birer 
kilde ikmal edilmittir, fezleke- grup vardır. 
si de tanzimı olunarak müddei Mayra zarfında da yeni tahririn 
umumiliğe verilecektir. tatbiki cihetine gidilecektir. Bir 

hazirandan itibareıı de bina ver ... 
ııilerinin yeni tahakkuka göre 
tahsiline baılanacaktır. 

ilk bina kanunu tahririne ait 
Mühendis mektebi muallim hükümler ilk defa Fatih kazaam

lerinden Salih Murat B. dün da tatbik edilcıccktir. Tahrir; ha-

b 
IJ'ml b" J" •• li hazr. rayicine nazaran teabit 

Muallimler birliğinde 
konferans 

saa~ eşt~ ?'~~ . ı er ır ı~ın- olunnn snfi iradın % 20 ıi bOf kal 
de S.)n fiziki ıhmlerde yenı ce ma, t...mir ve sicorta masrafı mu
reyanlar" meYzulu bir konfe- : kabili tenzil edildikten sonra '7o 
rans vermi9tir. Konferansta bir j l 2 olarak a~ınaca~tır. . 

k tal be muallim ha . b 331 ser:e•rndelu altın eaauna 11 
ço e ve . zıı U tinaden konulmu~ iradıgayri safi
lunmuttur. Konferans bır saat nin % 12 si vergi olarak alrnaaık-
devam etmitşir. tı~ 

Şehir meclisi azasından Calip 
Bahtiyaı· Bey Ticaret Oda11 rapor 
törlüğüne tayin edilaıiftir. Galip 
Bahtiyaı- Bey eıaaen ~ aeDe ka-

TRABZON, 2 - Bil- lngil~ va 
puru limanımıza ııclerek lapanya • _ _ 
ya aktanna11z yumurta almakta· 1 
dır. Tüccrır aktarmasız ihracattan ) Tst~nbul mıısilu s•ratkirları <·•miy.ıi a.xası dün akd•tıikl~ri konur<!~ .... 
ıuemnundur. 

Vilayette 

Bir orman 
Yanıyor! 

Kartal, Beykoz arasın
daki orman yanıyor 
Kartal, Beykoz, Ömerli ve Oa

küdar arasındaki vui aahada 1:.ii
yük bir onnan yangını zuhur el· 
mi~tir. Y a"FD ruzgirm tesirile 
pek kıaa bir :oamanda her tarafa 
kol aalarak aür'atle ilerlemekte
dir. Vilayet makamı yanırını ha
ber abr almaz derhal Beykoz. 
Kartal, Ömerli ve Beykoz kayına 
kamlıklanna yangının biran ev
vel IÖndürülmea.i için icap eden 
bütün tertibabn almmaımı emret 
mittir. Yangmm baatmldığma 
dair alqam ıeç vakte kadar vili· 
yete maliimat gelmem.ittir. 

Yol paralan 
T edahülde kalarak tahail edile 

miyen yol paraanun bu aene için 
de behemehal tahsil edilmeıi için 
alakadarlara emir verilmiftir. 

Temyiz edilecek 
lıtanbul vilayeti, eYYelce aley· 

hine neticelenen Sanasaryan hanı 
davasını lMnyi2 etmeğe karar .-er 
mittir. Dava, temyiz edilmek üze 
redir. 

~~~---..... ~~~ 
Veda çayı 

Darülfünun hukuk fakültesi 
üçüncü sınıf talebeıi nisanın 14 
ünde Tokatliyanda bir veda ça 
yı vereceklerdir. 

-Spor 

Afyoncular 
Heyeti gitti 

Heyet tüccarın noktai 
nazarını bildirecek 
Afyon ticaretinin aerbeat bıra

kılmaaını temin ebnek Ye Yugoa
lavya ile aktedilecek afyon muka 
veleai etrafınd temaslarda bulun 
mak üzere lzmirden gelen Ye lı 
tanbuldan intihap edilen murah
haslar dün Ankaraya hareket et
miflerdir. 

Alil::anr.r makamat ve lkba&ı 
Vekiletile temaslarda bulunaca• 
olan bıı heyet iz.mirden Ali, Ha· 
liın, Haıan, Mehmet ve latanbul
dan Nafü•;, Bolvadinli Şeref ve 
Kerim Beylerden mürekkeptir. 

Heyet latanbul Ye lzmir tiicca
rmm noktai nazarı olan aerbeaı 
ticaret a.iatanini temine çalıtacak 
tır. 

Hava gazından 
Zehirlenenler 

iki kişiden Ömer 
hastanede öldü 

Beyoğlunda latiklil caddeıinde 
kuyumcu Karakat efendinin ma· 
ğazaımda gece nöbetçiliği eden 
Omer •e Oamanm hava cazından. 
zehirlendikleri yazılmıttı. 

Ömer baataneye nakledilirken 
yolda ölmüştür. Oaman henüz 
baygın• bir haldedir. Bu faciaya 
ait tahkikati müddei umumi mua
vinlerinden Nuri Bey yapmakta• 
dır. 

Ağır sikletlerin çarpış
masına doğru .. 

•••••••• 
Himmet Pehlivan Çoban Mehmet· 

le karşılaşmağı kabul etti 

Altay bisikletçileri Menemen'de KubJ/ly'm -zarında 

Dünkü nüshamızda ağır sık ı .~~~~-=--·~
let güre,çiierinden Çoban Meh 
medin memleketimizin ağır sık ı 
letlerile çarpıtmak istediğini J 
yazmıştık. Bu münasebetle ra· 1 
kiplerinden olan Himmet peh. 
İivan ile kon~ştuk, o da bu gü
zel teklifi memm111iyetle kabul 
ettiğini anlattıktan sonra tun
ları söyledi: 
"- Muhterem ıazetenizin 

spor sütununda me,hur çoban 
Melımeclin bir daveti nazarı 1 

dikkatimi celbetmitşir. Bu kar· 
şılaşmayı iftiharla ve büyiik bir 
sevinç içinde kabul ediyorum. 
Çünkü bu meydan okume hadi 
sesi spor hayatımızda bir çok 
münakaşalara ıebebiyet vermiş 
ve o zaman zaman tekerrür ede 
gelmiştir. Bu müsabakayı ka
bul etmekle çoban Mehmedi 
aramızdaki fark ve kuvveti ar
tık halletmek niyetindeyim. 
Ya Çoban beni veyahut ben o· 
nu esaslı yenmeliyim. İşte er 
meydanı 8 Nisan cuma günü 
Maksim ıalonundadır. Oraya 
geleceğim ve güreş tutacağım. 
Artık şu oldu, böyle olsun gibi 
teranelerin kat'iyyen önüne ge. 
çeceğim." 

Altay bisikletçileri 
Menemende 

lzınirden yazılıyor: Geçen hafta 
havanın muhalefeti haaebile tehir e
dilen Altay biıikletçilerinin grup ha 
lind•ki ilk oeyahati cuma günü 13 
kifilik bir kafi)., halinde ve lb.-ahim, 

Edfrneli Hinunet pehlivan 

Baba, Mehmet Kenan, Muzaffer Ce 
lal, Cemal, H~et, Nedir, Lutfi'. Fu 
~t •• B~a, _Nun ve Nurettin Beylerin 
1f~e rcnı edilmittir. Sabah aaat 
"'.'kizd': yola çıkan biıildetçiler vasa 
tı 15 kılometre ıür'atle riderek 2 1&· 

at sonra Menemenr viaıl olmutlar 
vo lzmirden itibaren Altay çelengini 
taşıyan Mehmet Kenan önde olduğu 
halde doğruea inkılap Şehidi Aziz 
Kubilayin mezerma giderek merhu
mu yid •e tezkir ebnitler Ye gÜnÜn 
habra&ı olmak üzere müteaddit fo. 
toğraflar çrkamuılardır. Menemende 
birkaç aaat kalan biıikletçiler yemek 
ve iıtirabattm sonr• •erİ dönmüt · 
ler ve ıtadyumda icra edilmekte o 
lan A '"' B lzmir muhtelit takıınlan 
araıında yapılan müaabekayı cLı te)~ 
r•mı;,1.,,.-ı;r. Büıikl<'tçilmn katettik 
leri .-.afe 80 lrilotMtredir. 
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'1'illiy~t 
A~n umdesl "JllLLlYET" tir 

5 NiSAN 1932 
tdarehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Tı leraf acSreei : tat. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Müdür Z4318 
Yazı i§leri MlldürlUğll 24319 

İdare ve Matbaa 2431C 

ABONE ÜCRETLERi: 
TOrkiye için Hariç için 

L JL L K. 
3 ayliğt 4- il -
6 

" 
7 50 14 -

12 
" 14 - 28 -

Gelen evrak ıeri verilmez -
Müddeti i1'~ nfla!ı•lar 10 lru · 
ruıtur. Guetıe ve matbaaya aiı 
,ıer için müdiriyetc mllracaat 
dillr. G.:oetemiz illnlarm mes'u· 
ıyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetil köy aıkerl ruat merke

zinden verilen maliimata söre bu
gün bava elueriyetle bulutlu ola· 
cak, rüzgar cenup iıtikaınetlerden 
eıecektir. 

3-4-932 tarihinde hava tazyiki 
763 milimetre, hararet en fazla 24 
en az 9 derece idi. 
'· ______ .. 
Hikaye 

Antika konsol 

mü9teri görünce hemen dedi ki: 
- Aman Beyim, ben Sultan 

Azizin sarayından alınmı9 bir 
konsol biliybrum. Tanıdıklar
dan birindedir. Öyle bir konsol 
ki timdi eti bulunmaz. Bu zatın 
büyük pederi o zamanlar ma
beynde imit. Babadan oğla kal
mıt bir hayli eıyaaı var. Fakat 
timdi malfun ya, buhran .. Malt 

j mfuayakaıı olduğu için sat~ca
ğını tahmin ederim. Eğer fıyat 
ta uyuşulursa, ben bu konsolu 

1 
ne yapıp yapıp size alırım. 

Bahri Bey kabul etti: 
- Eğer dediğiniz gibi ise 

bet yüz lira kadar verebilirim, 
dedi. 

- Beş yüze belki de razı o
lur. Yalnız ben kendisi ile gö. 
rüıeyim. Siz dört bet gün son
ra teşrif ediniz. 

Gavsi Efendi beş yüz liranın 
hını ile hemen ite batladı. En
kazcılardan tahta aldı, konsolu 
yaptı, boyadı, sonra bu boyanın 
yeniliğini giderecek bir çok ma 
rifetler yaptı. Hüli.aa günün bi 
rinde konsolu hazırladı. 

1 Bahri Bey de merakını yene
meye ·ek arasıra dükkana uğrar 

1 ve sorardı: 
- Nasıl, razı oluyor mu? 

Her defasmda da Gavı! Efen 
di şöyle bir cevap verirdi: 

- Biraz daha sabır Bahri B. 
Bu zat betyüze biraz burun kı
vırıyor: "Nasıl olur, büyük ba
badan kalmış" filan diyor aın
ma, ben onu ıı .laka kandıraca 
ğım. 

Gavsi Ef. nihayet konsolu ta 
maın edip hazırladıktan sonra, 
birgün Ba.lırl Bey geldiği za-

Gavsi Efendi dünyanın en man müjdeyi verdi: 
mes'ut adamlarından biri olabi _ Aldım, dedi, bir başka me 
lirdi. Marangozdu. Küçük atel- raklı görüp istemesin diye dük 
yesinde sabahtan akşaına kadar kanın arka tarafına sakladım. 
çalıtır, çetit çeşit mobilyeler ya Her ikisi de dükkanın arka 
par ve satardı. tarafına gittHer: 

Günün birinde antikacılığa - Bir defa tu konsola bak be 
merak etti ve antikacılığa baş- yim. Bunu Sultan Aziz Mığır 
ladı. Dünya bu? Yaptığı mobil isminde bir marangoz ustaaına 
y_eleri uc~z ucuz satacağ~a, an yaptırmıf. Yalnız §U tarafında. 
tıkadır dıye pahalı satmagı kur ki yaldızlar biraz dökülmüş am 
ıı:uştu. Çü~~~ ~·ki eıyanın da- ma, eh, kaç sene bu? 
ha para ettıgını haber almıttı. · B h . B k 1 h 

u se er en ısı e Y 1 ld E · d k" 'k 1 · · d B f k d .. d epyen' mo 

1 

a n ey onso a ayran 

bilyeler yapacağına, e1ki eşya b d ".~ ~ 1 •:tı a j~ ~çı~ e, 
yapmağa başladı. un an ıyısı ve _ıymet ısı o ma 

yacaktı. Ah, evıne her gelen 
Çabucak ta muvaffak oldu. dostuna: 

Tabii bu eıyayı herkesin gözü - Bakın şuna.. Sultan Azi-
onünde imal etmiyordu. Çünkü 

zin sarayından alınmıştır, diye mahallede tanınmııtı. Dükka-
nının arka tarafında bir yer var bilmek ne büyük zevkti. 
dı, orada, kimsenin gözü ilitme O da, bütün diğer antika me 
den antika mobilyeler yapardı. raklıları gibi hemen konsolu a
Bu kısmın küçük bir penceresi lıp götürmek istedi. Küçük bir 
ve şişman bir adamın güçlükle kamyon d19arıda bekliyordu. 
geçebileceği bir de kapısı var- Gelen hammalla konsolu kaldı-
d rıp kamyona yerlettinnek iıte-ı. 

Gani Efendi evveli eski ve dikleri zaman, batka bir mesele 
tahaddüı etti. Atelyenin kapısı 

mükellef sandalyalar yaptı. Sa- ı k 
d · 'ld' d' b 1 .. : konıo un çı maaına müsaade 

r~y an getın 1 ıye un arı ıyı etmeyecek kadar dardı. Uğrat
fıyatla sattı. Bundan cesaret a- t 1 u • t ı f) ı 
larak daha hararetle ite koyul. ı 1 ar, graş 1 ar, na 1 e. 
ıh.ı. Bahri Bey bir aralık dütün-

Günün birinde kendisini zen ~~· ~ütündü ve en sonunda de-
gin bir adamla tanıştırdılar. 1 kı: 
B hri Bey! Bu zat mal, mülk, a - Yahu, bu ko?solu çıkara-
ka r sahibi! En büyük merakı e- mıyoraunuz. Pekı amma, bu 
vini antika eşya ile süılemektir. nu nasıl buraya soktunuz. itte 
Onun evinde ta Fransadan ge- orasını anlayamayorum. 
tirilmiş neler, neler yoktu? On 
ikinci Louis'nin yattığı yatak 
bile vardır. Yahut kendisi bu 
yatağa on ikinci Louis'nin yat 
tığı yatak der. 

Bahri Bey timdi de Sultan 
Azizin kullandığı eşyaya merak 
sardırmış, boyuna arayor. 

Gavsi Efendi böyle yağlı bir 1 

Dr. Celal T evfi~ 
Zührevi ve idrar yolu haıtalıklar 
mütehaııııı: Sirkeci Muradiye 

caddeıi No. 35. 
Her ırün saat 14-19. 

MİLLiYET SALI 5 NiSAN 

1 • 1 Hukuk bah·sıeri 

Adliyede yeni ıslahat ve teşkilat 
Son zamanlarda adliyede ye· layabilmek ve herke•i tatmin ede 

ni totkilit, ve ıslahattan sık sık bilecek bir surette ~uurlu ve mu
bah1ediliyor. Kanunlarımızı tama vaffafkiyetli bir .urette tatbik 
men yeni eoaalara istinat ettirdik edebilmektir. Kıdem ancak bütün Atk • Heyecan _ TehUke _ FedakArhk • Menfa 
ten sonra bunları tatbikte mükel hakimlerimiz ayni seviyeye gel-
lef uzuvların ela tenıik ve 11lah1 lü- dikten aonra dü,ünülecek bir it- SARI VESı"KA teffme•yiUeytie•ı· ELISSA LANDI 
zumu ırayet tabiidir. tir. Senelerce çalıfmıt ve fakat va 

Bu iiin 0 kadar çetin olduğunu zifeainde muvaffakiyet göstereme · (Le passeport jaune) başında LIONEL BARRYMORE 
zannetmiyorum. Baıvckilin vak- mi§, kuru 6ir şekil ve an'aneye 
tile Lozan konferansında çok doğ saplanttııf kalmıJ bir hakimin ye Bir kadın kalbinin yapabildiği en büyük fedakarlığın kuvvetli dramıdır 

ti'm~~a~:··G-:;!e~~.l:::a :~:::~; iiiı,d:.~aaJ~~:"~st7::~::ı:~.!::1ıt:: 
1 

8uu·ınu .. zdetrı· ~erşenı~e atrşanıı Artı• sıı· k'te 
kanunları muvaffakiyetle tatbik Kanaatimce, adliye ıalahabn- U U ft U il 
edecek ki.fi derecede .hukukc~.. da ilk hareket, bu mi.niaları İzale ı 
muz vardır. Bugün adlı yeden 11

- 1 ettikten sonra, bugünkü ihtiyaç- --------;;:~;;:;-;--~~;;;;-;;-;-;;;~~~-=======:--71i ı iiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmiilİİİ 
kiyet ediliyorsa bu,istenilen.ran~- !arı anlamış ve tatbik edebilecek ·-----·MAJ1K SİNEMASINDA••••••I 
manın alınamamasında, ııtenı.. bütün unsurlarımızı toplamak ve 7 Nisan Perıembe alqaırundan itibaren 
len ıüratin temin cdilememeain- eldeki bu unsurlar niıbetinde yap 
den dolayıdır. Binaenaleyh önü- bğnnız te§kilitı bu tenaik edilmi9 
müzde, yeni bir makinenin kurul güzide heyetin eline, eski genİ! 
maımın arzettiğl alır mÜ§külat teşkilabn tabsiaatile tevdi etmek 
mevcut değildir. tir: Müctemi bakim olan yerlerde 

Adliyenin tensik ve ıslahında 
yeni teşkilattan bahsedilirken çok 
ameli. fakat r.yni zamanda çok ra 
dikal ve şümullü düşünmek lazım 
dır Evvel emirde genit bir teşki
lat yapmak ve bunun iktiza ettir 
diği kemiyeti elde etmek içi~ key 
fiyetten fedakidıı. etmek en yan 
lış bir haı·ekettir Eğer şimdiye 
kadar yaptığımız adliye ıslahatnı 
dan i&tediğimiz neticeyi alamamıt 
sak bunun en büyÜk iımili i§te bu 
hatamızdır. Meaela müctemi ha
kim esaaını kabul ettiğimiz zaman 
elimizdeki anasırın kafi olup ol
madığım, bütçemizin müsaadeai
ni hiç düşünmedik, adliye te,kila 
bnı nahiyelere kadar teımil et
mek istemekle daha büyÜk bir ha 
taya düştük. Ye nihayet bu ırenİf 
teıkilatı doldurmak için kemiye
te verdiğimiz ehemmiyet tama
men keyfiyetin aleyhine oldu. 
Ve bu hareketler birçok kıymetli 
hukukçuların hakimlikten uzak
laşma11nı intaç etti. Bugün ilk ıs
lahatta lüzumundan çok fazla ıre
nit tutmuı olduğumu:. teıkilatı 
imkan niabetine irca etmeğe baş
lamak lazımdır. Fakat kadroyu 
daraltmağı bütçeyi tenkis ve ta
sarruf manasma almamalıdır. Fil 
hakika bugün tasarruf Devlet İçin 
bayati bir m.,.ele feklini alınıfhr. 
Binaenaleyh adliye bütçeıinin tez 
yidini teklif etmek kimsenin ha
tırından geçmez. Ukin tenkiıe de 
imkan yoktur. Bu bütçe dahilın · 
de yiikü hafifletmek, eldeki para 
yı bihakkın ve filen çalı§an ve ae 
mere verebilecek olan unsurlara 
ve sahalara hasretmek lizımgelir. 
Mesela kırk elli hakimi olan bir 
viliyetimizin on kuvvetli hikim 
ve alb hakimli iki istinaf mah
kemesile, on on be, kalemin bü
tün veıaiti mevcut beş kalem 
te bugünkü be• hatta on misli se
mere vereceğinde hiç ,üphem yok 
tur. Ancak, dörtte bire inen bu 
teılıilat, bugünkü tahıiaatı tama
men yenmek, kendilerine ağır bir 
meaai tahmil edeceğimiz zevah 
her türlü endİ§e ve düşünceden 
uzak. bulunduımak zaruridir. Bu 
nu yapmak iıtediirimiz zaman ö
nümüze iki mania çıkacaktır: Ba 
rem ve hakimler kanunu. Bir ha
kimin 3: 4 yüz lira alması belki 
buırünkü baremin k.oyduğu bir 
teadülü bozacaktır. Fakat hakime 
tahmil ettiğimiz fikri mesai ve va 
zifeainin mahiyet ve §eraiti göz 
önüne getirilince bunda bir gayri 
tabiilik olmadığı da tamamen te
zahur eder. Nitekim lbtisaa mah
kemelerini teıkil eden hükiimet, 
ayni noktai nazarda olduğunu göa 
termİ§tir. Maamafih bence az fa
kat kuvvetli memu' ve çok maaş 
prenaibinin her daıreye tetmili r 
mümkün ve muvafıktır. Bu, belki 
bir zaman meaeleaidir fakat adli-

I yede derhal yapılması zaruri olan 
bir iştir. lier ,eyden evvel kıdem 

\ esasını nazarı itibara alan hikinı 
ler kanunu da, bugünkü yeni bir 
inkitaf seyri takip eden ve yeni 
genç unsurlara muhtaç olan adli
yemiz için hiç te muvafık değil
dir. Bizim bugün hak:ırcle her şey 
den evvel Arayacağnruz, ıeciyeden 
sonra yeni kanunları tamamen an 

mahkeme adedini tezit etmek ıar 
tiyle hakimi münferit yapmak is
ter. Az yerlerdeki mahkemeleri 
tevhit, bilfiil hakim bulamadığı
mız veya bakimin it bulamadığı, 

Haşmetpenah Eğleniyor 
Fevkalade neteli büyük OPERET 

Georg Alexander, Lien Deyerıı, Trude Berliner 
ve Paris'in (Rue de la Paix, Champs Elyıeea) nin Lucien Lelonır, 

Maria Guy, Lucie Paray, Maggy Rouff ilh gibi en büyük moda miieıae
selerinin aon ~evsim modelleri teıhir olunacakbr. 

nüfusu az ve dağnık yerlerdeki ı ••••••• 
mahkemeleri ,imdilik. ilğa etmek 1 - ----------------· 

ve P. O. C. son Dünya bevadiıleri. 

ve çok kuvvetli on bet veya yirmi Yan. akşam 4•••••••••• 
latinaf mahkemesi teşk.il eylemek 
le bu iş temin edilir. icra dairele~i 
ve mahkeme kalemleri ise, Noter 
tikler şekline ifrağ edilmek ve 
her davada cüz'i bir kalem harçı 
alınmakla, bütçeye bar olmakaı
:zın Noterlikler gibi intizama ko
nulmak çok mümkündür. Adliye 
Vekiletinin bi.liim; münferide V'e 
lst:naf mahkemeleri te~kilitına 
mütemayil ohluğunu işitiyorum. 
Eğer Vekalet bu işi bugünkü aza 
ve A:xa müli.zımlarırun hemen hep 
ainin hikimi münferit haline kal
bile mahkeme adedini çogaltmak 
·ıe buıuretle bir sür'at temin et
l'llek şeklinde tatbik edecekse va
ıiyetin bugünkünden çok fazla şi
kayeti mucip olacağında biç §Üp 
he etmemelidir. Tekrar ediyorum, 
adliyede bugün mesele kemiyet
te değil, keyfiyettedir. En kalaba
lık vilayetimizdeki mahkemele
rin adedi az değil, çoktur. Eğer 
itler geç kalıyor veya iıtenilen ne 
ticeyi vermiyorsa sebebini adette 
değil başka &millerde aramalıdır. 

Adliyemiz, tenaik ve ıslah edil 
dikten aonra yeni hikimlerin ye- ~ 
ti~tiri1meıi de bir usul ve intizanı l 
altına alınmak icabeder. j 

Mek.tebi yeni ikmal etmiş, he
nüz yirmi, yirmi iki yaşındaki 

gençlerin ciddi bir staj ve tecrübe 
devresi geçitmeden, hatti. tabii 
inkitaflarını ve vatani vazifelerini 
ifa etmedett hakim aınıfma ithal-
leri ve bu ..,retle k.adronun lü-
zumsuz yer• ırenitletilmesi de çok 
yanlış bir ı.arekettir. Hakimlik 
için aıgari bir haddı ehliyet var
dır. Bunun mevcudiyeti temin ve 
tesbit edilmeden bir genci hikim 
sınıfına almak, o gencin istikbali 
için de faidell olmaz. Hukuk. tah
silini bitiren ırençler Noterlikler 
ve muddeiumumiliklerle avukat ya. 
zıhaneleri de dahil olduğu halde 
bütün adliye cihazlarında iki se
ne otaj gördükten ve bu stajdan 
iyi notlar aldığı takdirde bir de çe
tin mesleki imtihan geçirdikten ve 
nihayet en aşağı yinni sekiz yaşı 
nı bitirdikten sonra hakim veya 
avukat olabilmelidir, Maarif, Ha 
riciye, Dahiliye ve Maliye Veka
letlerimizin kıamen tatbik ettikle 
ri bu gayet tabii ve faideli usulün 
adliyede ihmal edilmesi doğru de 
fildir. Hakimlik kadrosuna an. 
cak tam bir ehli.yet gösterenler 
ırirmeli ve eğer elde böyle unsur
ar yokıa hiç bir zaman kemiyetin 
temini icin keyfiyetten fedakarlık 1 
edilmemelidir. Kanunlarımızın la 
mamen tecdidinden ıonra adliye~ 
mizin ıslahı artık hikim ve mad
di vasıtalar meaelesi olmuttur. 
Bunu belki zaman halledecektir 
fakat derhal ite başlamak ve mun 
tazam bir program dahilinde ça
lı~mak ;artiyle. 

Sıddık SAMI 

MELEK SİNEMASINDA 

Saadet Gölgesi 
(Papa Longues-Jambes) 

Tamamen Fransızca sözlü filminin nefis ROMANIN! her ırenç ktz 
YAŞAMAK isteyecektir. 

MiimesıiJleri: JANET GAYNOR ve WARNER BAXTER. 
LETAFET ... AŞK ... GENÇLiK ... 

Bu meşhur romanı Türkçeye ''ÖRÜMCEK DEDE" namı ile 
tercüme edilmiştir. 

Yann akşam 

Elhamra Sineması 
WİLL Y FRlTSCH - LİLlAN Harvey ve CONRAD VEİDT'i 

Kongre Dans Ediyor 
(Le Congres s'amuse - Der Kongress Tanzt) 

Muazzam filmin Almanca kopyasında 
takdim edeceJ.ı::tir 

Istanbul 
Evkaf 
Müdürlüğünden 
Kıyye 
2500 Buğda, 
1500 Patates 

700 Çavdar 
Anadoluhisarına bir buçuk 

saat mesafede bulunan Vakıf 
Çavu§bajı çiftliği anbarmda ba 
li.da muharrer hububat 3 Nisan 
932 tarihinden itibaren. 23 Ni
san 932 tarihine kadar müzaye 
deye konulmuttur. Talip olan
ların İstanbul Evkaf Müdiriye 
tinde Orman ve Arazi idaresi
ne müracaat eylemeleri. (1336) 

Yah aranıyor 
Denize nazır bahçeli, mobilyalı ve 

müıtakil bir hane kira ile aranmak
tadır. Arnavulköy - Bebek ve istin 
ye - Büyükdere arasında olması f&rl: 
tır. latiklal caddeıi 81 numarada 
ikinci kat, Kadri Beye müracaat. 

" FENNi TERCÜME 
BÜROSU" 

Her nevi fenni, ask.eri, adli, tica
ri v.ı. eserler, teldifnameler, mnka
velenamelet", ıartnameler, retmi ve 

gayri reımi mektuplar aııllarına ta

mamile mutabık olarak tercüme edi
lir ve sonderece mahrem tutulur.Ga 
!atada Osmanlı Banka11 kar111mda 
DANÜB SiGORTA HAN No. 25. 

Jt:tihaclı. 1"11111 
TÜRK SlGORT A ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesı 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Ga/atada Ünyon Hanrnda 

111 .ı.centası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

ll!!Ji Tel: Beyoğlu : 4887 

Müessir ve mühiç bir filin 

RASPUTlN 
Büyük bir aan'atkıir 

CONRAD 

VEl OT 

OPERET KRALI 

KALMANN ... 
OPERETLERiN 

KRALiÇESi 

RONNY'yi 
ibda etmiştir Mümeııileıi: 

KATE DE NAGY -

Ne Sevimli! 
HENRY GARAT 

Ne Sevimli! 
HENRY GARAT 

'--( _R_A_D_Yo___..) 
Bugünkü Program 

ISTANBUL (1200 m. 5 kilavat) 
18 ırramofon, 19,30 Hafız Bürhan 
Bey heyeti, 20,30 opera, 21 Hafız 
Bürhan Bey heyeti, 22 orkestra. 

BELGRAT (431 m.) - 18,05 
gramofon Çek derai, 19,05 Viyana. 
dan nakil. 

BOKREŞ (394 m.) - 19 konf.,. 
ranı, 19,30 operadan nakil. 

BUDAPEŞTE (550 m,) - 19,4-0 
konser, 23 almanca konaer. 

PARIS (1725 m.) - 17,20 ingi
lizce dera, 20 tiyatro havadisleri 
20,15 bedii musahabe, 20,30 İngiliz. 
ce derı, 20,40 havadis, 21 1900 ıe
nelerinde moda olan ıarlular, 21,30 
havadis, 21,45 radyo konseri, 22,15 
havadiı. 

PRA~ ( 488,6 m.) 19,.25 kuaretto, 
22,05 konser, 20,55 radyo jurnal, 21 
ork.,.tra konıeri, 22 oon ha1-ler, 
22,20 müzik. 

VARŞOYA (1411. m.) - 20,15 
halk konıeri. 

ViYANA (517,7 m.) - 19,05 miı 
zik, 21,55 havadiı, 22,10 dans mu 
zikaaı. 

RAŞIT RIZA TIY ATROSU 

Kadıköy Süreyya ainemasında 
6 Niaan çal'§amba akşamı 

AFACAN 

ECONOMOU OPERET HEYET 

Franaız Tiyatrosunda 

Bugün saat 17 de matine TRI ~ 
ACA.PES. Aqaın saat 21,30 te TE 
RESINA. Yarın a.ktam HALIM' 
Pek yakında GIGOLETTE. 
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GÖZY ASLARI!. 
Etem JZLEJ' 

j recek. Orayı dikizleyeceksin .. 
-Yapma .. 
Etme .. 

Yahya: ne kadar gelrnittik. Yahya: - Yok be bunak. Ben de ııi 
- Senin aklın ermez!. - Şimdi ben önden gidece- receğim, Recep te ııirecek. Bel 

Der gibi elini töyle bir sal- ğim. ki batka bir itçi de ııetiririz. 
i.lem yapaca- ladı, devam etti: Dedi ve bir başın emir tevdi Tabii bizim adımız mı olur, re-

- Altın dit hiç kimseye gü- edişi gibi kedisine yüksek, mü- iz'in adı böyle yerde anılır!. 
Bu gece bir 

Filan dedim. Dinleyen olma venir mi?. Okka dört yüz dir- him, eritilmez bir eda vere- Sordum: 
dı. Altın diş, elinin tersini gös hem .. Demeden adımını atmaz. rek devam etti: - Ne zımııana kadar bekleye 
terdi: Ve.. bir aır vermit gibi ya- - Beni takip edersin. Dik- ceğim? · 

aldıracak ta bir tarafı yok. Ha- yorlardı. Altın dit: - Dalga geçme. Ditlerini vaşçacık kulağıma söyledi: kat et. Yere eğilip kunduraları - Yatsıya kadar beklersin. 
yat bu, usul bu, kaide bu. Men- - Çamur .. Hişt Çamur!. ağzına dökerim!. 1 - Zehra ile iyi aynlrnadılar. mı aıkıttıracağım. Bil ki önün- Sonra arka sokakta, ISn aokak-
filat kalıptan kalıba, kılıktan Diye seslendi. Aldınnamaz- Demek istedi. Ve .. biraz son Kadın konakta hizmetçi amma, de durduğum kapı konağın ka- ta dolaşır, devriyelere gözük-
kıh~a gire çtka, yüksele ~e hep lığa geldim. Tekrar etti: ra Yahyanın peşine takıldık. 1 aklı fikri Altın ditte. Yine bera pısıdır. Ondan sonra ben çekip '.?ezain. Biz gelip seni bulaca-
aym tart ve ayni davayı güdü- j - Hey:· Ulan!. Batka çare yoktu. ber yaşamak istiy~r: Belki de ı başımı gideceğim. Kenar , gız.. . _ . 
yor! 1 Ve .. Bır nefes ala.ak devam Yolda Yahyaya: ' ona metres olmak ıçın konağı da bir yere mendil se- Ve .. ılave ettı: 

Pire Mehmedin arkasından etti: ı - Daha akşam bile olmadı. soyduracak. Fakat, Altın man. 1 rer oturursun. Kapıyı ı- - Gözcülüğe Çipil Htiıey-
ben de çıktım: - Çamur buraya gel.. Şim<liden ne yapacağız?. depsiye basmarr.ak için işi daha 1 yi dikiz et. Konakta kaç er- ni de getireceğiz. flciniz bir ca-

- Hem biraz içer .. Hem de Baktım. Dedim. 1 sağlam tutuyor.! ler mi?. Bekçi gibi, kavas gibi, lıtıraınız. 
bir ilci diş esrar alırım. Bu ak- - Ne var?. - Ben konağı sana göstere- - Anlaşılan epeyce zengın uşak gibi kimler var?. Aktam - Bu uzun it! 
şam Sarayiçine gideriz!. Demeden olmayacak, göz u ceğim. Dilenci gibi bir yerde o bir adamın konağı?. üzeri, yahut gece bir yere çıkı· Dedim. 

Dedim. Doğruca lspironun cile: turup konağa girip çıkanlara Dedim. yorlar mı? Polise benzer kimse - Ne uzunu?. 
meyhanesine gittim. Fakat, o- - Ne istiyorsun?. bakacak, gece bize rapor ede- - Dehşetli zenginmişler. gelip geçiyor mu?. Zehra Altrn - Öyley" on aaat burada 
rada da daha dördüncü dubleyi Diye bir işaret verdim. Gö- ceksin. Dedi ve .• ilave etti: diti bir tuzağa dütürmek isteye beklemek lazım!. 
tamamlamadan ba ımın derdi zünü kırptı, parmağını kıvırdı: Dedi. Ve .. ili.ve etti: - Mücevherattan yana da bilir. Danıfıklı döğüt olmasın. Omuzuma vurduı 
geldi çatb. Piyasada ırgat mı ı - Gel.. - İçerde adamımız v:ı•· ! yağlı imişler.. Sivil, resmi aktamdan konağa - Uzatma be.. Seni de a-
kalmamıştı, yokıa bugün her Yanlarına gittim. - Kim?. Ve .. korka korka fısladı: polis alıp Altın diti baatırabi- dam yerine saydık.. Diye ne 
kesin gözü beni mi görüyordu?. - Otur bir tek at!. - Altın dişin eski metresi - Eğer Altın ditin istediği lirler.. naz ediyonun. Alimallah harca 

Altın dit Ali, Kundura Re- Dedi, sonra kulağıma fısla- Zehra. gibi bir soygun olursa bet - İçeri yalnız Altın dit mi nıraınl. 

- Al ıu papeli. Acıkırsan 
bir fey zıkkımlanırsın !. 

Dedi. Ve .. ili.ve etti: 
- Sakın fazla kaçırayım .. 

deme! Kendin de temizlenir
sin, bizi de temizlettirirain .. 

- Meraklanma!. 
Dedim, amma .. bu iş hiç ho 

turna gitmiyordu. Rakı içme 
iıpirto alma, esrar çekme .. On 
on iki saat burada bekle. Ben 
buna na11l dayanırdım. Böyle 
ıeyler yapabilecek olsam biraz 
daha ayık durur, kendim ya. 
pardrm! ipe sapa, yola nizamı 
gi.-emediğim için ki iti serseri 
liğe dökmüttüm ! Fakat, ona 
da söyledim: 

- Ben gidip bir tite alma· 
yınca imkanı yok, duramam! .. 

Bir tişeye razı oldu. Ayrıl. 
dık. Hakikaten yüz adım ka· 
dar ötede yağlıboya, büyük bah 
çe içinde muhtetem bir kona· 
ğm önünde eğild" kundurasını 
çıkardı giydi, bir şeyler yaptı 
İhtimal hem bu bana: 

- İtte burası .. cep, Anıavut Yahya bir masa- dı: , Ve .. so.rdu~: 
1 

on bi? lira su içinde var .. de- girecek?. Dedi. Tehdit defıtetti!. Ve.. 
da hararetli hararetli fakat, - Bu gece bir konağı boşal- - E o ıçerıdeyken korkunuz me!<tır! Dedim. Yahya omuzlarını a abilirl rdi 

.__.._- _.,s.tr; Vermeden hıİr SP.VlıPr k t r "' V t 
Demekti. Hem de Zebraya. 



fit" AN!A -r1'1 
~ MOSAHf8t:S{. 
Resim san' ah 
Geçen sene Londrada Acem i.sa 

nna ait büyük bir exposition açıldı 
nıaatteeuüf gidip göremedim. Fa: 
kat buradan getirttiğim nümunelen 
tetkik ettim bunların içinde kıymet
li minyatürlerden tutunuz da busün 
kü modern pentür telikkiıinde kom 
püzisyonlara kadar vardı . 

Dünya tasavvur ettiğinden çok 
yüksek bir Acem pentürü karş111nda 
idi. 

Her reıimde Japon ve Çln reo
nıinde olduiu gibi Aıyalı ruh d«
bal hiuediliyor. Hnistiyanlık ve 
Avrupalılık yok bu resimlerde. . 

Renklerin intibabındaki o uıl 
aevk, o Ornement telakk.iıi ile çl
:tilmiı desen tezyinat tevziin~eki 
ruh, kontürlere verilen ehemmıyet 
ve deıenlerdeki purete beyazın ve 
ıiyahın bir tablo ıathmdaki mevki
leri ve ıevimll pera pectiPini ayrı 
ayrı ıörüyoruz. 

Hatta sürprizler de var. Atlı Po
lo oyununun mucidinin Acemler 
olduğunu da öğrenmiı oluyoruz •. 
Ne ıakin ne medeni devirmif o. 

Böyle kibar sporlar o ince devir 
de oynanJrmıı . 

Süvarilew- atlarının kuynıklanna 
bile kendi zevklerine göre itinalı 
tekiller vermişler, oyuna refakat e
den bir de musiki var. 

Ah eğer Türk Acem reımile te
masında resim de yapsaydı. Bugün 
kü iyi kötü edebiyatımız yanında 
bir de resmimiz olacaktı. 

Şimdi biz edebiyatnnız!n misali
ni ve takip ettiği safhaları cöz önü 
ne alarak Acem reominden başlaya 
biliriz. 

Baılamakta bizim İçin bir zarar 
Yoktur. Zaten içtimai zevkim.İzin 
temelleri ve temayülleri tetkik edi
lirse instinctivement, yalnız figure 
ınüıtesna olmak üzere, bizim Acem 
reıminin Ornement telakkiıi teoi
rindc tezyinii aan1atimizi vücude 
getirdiğimizi göreceğiz. 

Bu Ornement'lel' o kadar bana 
Yakın ki biraz safiyetle, Acem san'at 
karının bunları bizden atırdığına 
\ükmedeceğim geliyor. 

Dünyada bana benim zevkimi bu 
kadar özlü çizen ve boyalayan bir 
resim bilmiyorum. Benim zevkimin 
kökleri neden lrandadır. Bu, benim 
tetkik edeceğim meıele değildir. Mi 
mari intirieur'Jerimiz.i süsleyen mo
tifleri tetkik edelim halılarnnızdaki 
renk komıuluğuna ~e abenıine dik 
kat edelim. 

Hat ırüzelliğine kUft Acem yazı
larına ve Arabesque'lere olan inhi
ınakimiz bütün bunlar gösteriyor 
ki bizim resmimiz Decoratif ve bat
ta Ornementatif olacaktır. 

Bunun böyle olmuı tabii ve bat 
ti zaruridir. Hem bu ıuretle biz 
ı\vrupa pentürüne biç te yabancı 
kalmış olmıyacağız. 

. Zaten bugünkü modern peinture 
•çinden edebiyatı atmakla resmi ta
mamen ve münha.111"an e-özü mem
nun eden bir zinet san'ati haline 
getirmiştir. Resmin fikri de tatmin 
etınesi tali derecede ehemmiyetli
dir. 

Tam bizim tezyini san'atimizin 
Ornement telakkisine yaklatmatnıf· 
lır. Bir sathı yaprak, dal, çiçek tez
Yini şekillerile süolemekle ııöz, bu
run . ağız Ornementlerile veya bu üç 
dört tiirlü Ornementin bir araya 
gelmeıile husule gelen figürlerle süs 
leın, k arasında ne fark vardır. 

Şüpheıiz ki iki yaprak bir dal 
bh· ciçek yerine iki ıröz bir burun 
•e dudaktan ibaret omeman daha 
•~ııressif daha karııık daha canlı 
daha cok fikri tatmin eden zinet-
th·. , 

Fakat Ornement telakkisi itiba
,.ilc aynidir. 

Çin, ·Japon ve Acem reaimleri 
tetkik edildikten sonra, resmin bir 
~•ya san'ati olduğuna bükmedece
&:ını . Evet, resim bir Aıya san'atl
~ir. 

'· Teinıte plate., Aıyalı san'atki. .. 
rın dehaırnın icadıdır. Pers pectiffi 
Çinlilerin Pen pectif'idir. 

Avrupalı resmi As yadan aldı ve 
Clair • Obscur'u icat etti. Amen 
Perı pectif'i de resim sokan renaiı
~nce olınu,tur. Reıime bu tehlike: 
1 element sokulduktan sonradır ki 
&atıh ıan'ati olması li.zım relen re
~İınde derinlik Aerien pers pectif 
•le temin edilmek istenmiıtir. Hal
buki retim ıan'ati bir satıh üzerin~ t• renk oyunlarıdll'. Rengin haHa
""1ndan iıtifade etmesini daha çok 
düşünen ve bilen Asyalı san'atkir 
't einte plate ile Çinlilerin preı pec
llf'ini kullanınıt ve pict ural oan'atl 
nin kendisini vücucle getirmiştir. 

Bu!'ünkü modern ıan'ııtt Aıyaya 
tevecüh etmittir. 

Bize nazaran Asyaya daha uzak 
0 1an Manet eğer Japon membama 
titıneseydi. Rönesanım çok ~Ü 
"'e ağır peinture'i yerine Olympaa 
"• diğer eserlerile taptaze b~. sa~e 
\te sevimli peinture'i yaratabılar mıy 
dl ... 

Yelagque:ı;'i Manet'ye tercih • 
den devir bitmiftir. 

Manet bence Roneıanıın hu~u: 
dunu ilk defa çenberliyen, san atı . . - . . 

.MiLLiYET SALI 5 NlSAN 1932 

Amedeo Modigliani 
Franaızlann methur bir dar 

bı meseli vardır: Bir artiıtin 
bilakaydütart beynelmilel ta· 
nınması için fazla mikdarda ka 
çık (Kaçık: Türkçemizde isti
datlının tercümesidir.) olması 
ve vefat etmiş olmuı lazımdır; 

Size kısaca bahsedeceğim 
Modigliani de böyle (sacre ani 
mal) )erden biridir. • 

Kendisi bir İtalyan Musevı 
ıi olup bütün gün sarhoşmu? 
kafayı çektiği zaman ne Cafe 
du dôme'da ne de Rotonde'da 
dövmediği kimse kalmaz ve 
monparlaılılara kendisinden il
lallah dedirtmitşir. 

Çalıta ç!-lıta ve dehasının 
yardımile yeni ifade. yolu bul
muş her artist gibi (Modigliani 
nin) tablolarını kimse anlamaz 
ve beğenm~iş. Parasız açbi
ilaç olduğu halde bile dehasın
daıı emindi. Yaptığı eserlerden 
hayatı zamanında alelhesap bir 
sıcak çorba bile içmemiştir. Ba 
zan sırf parasızlığından dolayı 
bir iki frank mukabilinde öteki
nin berikinin portrelerini çizer 
ve herkes bunun portrelerini 
alay membaı bı\1urlarmış. Az 
olan hayranları arasında Pi. 
casso, ve Derain gibi bugünün 
berhayat dahileri varsa da o za 
mim (Modigliani) ye hiç biri 
maddi yardım edecek vaziyet
te değillerdi. 

(Modigliani) genç yaşında 
verem oldu, bakılamadı, pek 
genç öldü. 37 yatında.. Yanın
da ölü kocasını gören kansı 
kendisini pencereden attı. Erte 
ıi günü çifte cenaze kalktı. 

Aradan seneler geçti.. Bu
gün (Modi) nin ruhu müsterih 
olsım, çünkü onun kahvede bir 
iki frank mukabilinde çizdiği 
portreler bile klasik oldu, bey. 
nelmilel töhret kazandı.. Vefa 
tından beri on iki sene geçti .. 

Bu satırlarla ne o büyük ölü 
nün kenilisinden, ne de onu e
serlerniden bahsetmek bir cür' 
et olur. 

den kurtaran ve onu sadeleşti.ren di 
hidir. 

Zola'nın portresinin kuvvetinde 
görülen Japon istampları Manet'in 
ne derin bir zevkle atelyesinin du
varlarını Japon istampları ile ıüı
lediğini gösteriyor. lmpressionniıte 
büyük Van Goch bile Roden müze
sindeki ihtiyar portreıinin . ~u~e
tine Japon iıtaınplarmdan bınnı ne 
ince bir itina ile r~smetmİ!tİr. 

Japon ve Çin resmi bize Rone
sanı resminden daha yakındır. 

Acem resmi ise, kökleri Çin res 
midir, Japon ve Çin res_iı~leri ya
nmda bize Hayyam• saduı feloefe-

1 • ve cam meclislerinin mi 
en, ef" kad 

sohbetlerini taıviı· eden n ı ar 

yakındır. 
Böyle sağımızda solumuzda tq

mayan fakat için için kaynayan san-

balar dururken Yunan mem atmem ı . 
batna değil, bugünkü Fransız resmı 
gibi Aıyaya konfoçyosların, buda
ları lsaların, Musaların, Mubam
met~in daha kim bilir kaç aıır .. ~k-

b h"kmedecek olan buu 
ffll' ru una u .. 1 t 

d • t' kaynaı;ına teveccu e -me enıye ın & 

meliyiz. 
Japondan ve Çinden uzanımlp Ao-

ek Ace n mu 
ya ortalarından: ııeçer k ku]ağt• 
attar bahçelennden akara . ar' 
mıza eoki devirlerden kalma biı l'. 
'-nl • b"• eorarlı bir ıes halin· 
1U ıgınt ... t "d e
de çağıran Aıyai san ate gı ec 

ği:ı. d 
B' taraftan da, yanı ba.ıınuz a 

ır ,.. ·· me baı-
cla değil, içimizde hatt_A uzer halinde 
tığımız topraklarda, bır kor ' 

layan ve ya-
karıştımnca h~me'.' par. hamlede 
kan bir medenıyetın, bır d' 
altın .. t"" n'etirdig-imizi zanne ıp 

ı uı une 0 • • • "htı' 
b• • · arısının 1 -

te sonradan ızı mım b .. k .. ko 
tamına kıskandıran ve ugun u 
ca Avrupa medeniyetine Roneaan-

. h yat veren b .. tiln bir feyız ve a . . _ 
"''. u d · t'e de nırın dogru 
Rızanı me e-nıye 1 T •• 
d doğruya, taaııubun aramıza or 
d~fü fikir duvarını yıkarak tema

sa girmiyelirn. 
.. yapmak iıtediğimizi Bi

zan~':!:.i'eniyetile ilk tema.~nnızda 
d k biz de çoktan Roneıan11 

yapsaY ı , b .. Avrupa ce--
nıızı yapmış ve ugun . 

• ti · içinde belli ba,lı bır mede 
mıye en . fikir 

• t unsuru olacaktık; yem • 
nıye . . . ed b' •-~ 
1 • ' z, cemıyebmız, e ıya~.u.., 
erım• • . bi kel' resmimiz ve heykelımız.. . r une 

ile harsimizle. 
Zarann hal\2İ noktaoından dön-

selı: kardır.. . . . . . 
Otede beride milletımızın resım 

ve heykel iotidadı mevzuu bahsolu-

Asil bir ıah11 ve uil bir res
sam olan (Modi) nin ne için 
aarho9 gezdiğini ne için bir 
(Burjua) gibi yafayamadığını 
anlatmak uzun ruhi tahlillere 
mühtaçtır. 

Dediğim gibi, onun vefatın 
dan beri on iki sene geçti, bu. 
~ün Paris kütüphaneleri kendi 
sinin hayatından ve eserlerin• 
den bahseden kitaplarla dolu
dur. Onu herkes tanır, herkes 
sever, her gün sarhoı olup po· 
!islere dayak attığını bile, hat
ta kodeıe girdiğini bile de affe 
der. 

Bugün onun eserleri Bem. 
heim Jeune gibi galerilerde e
serleri iki yüz bin frankla ya. 
nm milyon arasında kapış ka
pışa satılıyor. 

Ah! gönül ıs terdi ki alelhe
sap hayatı zamanında dehası
nın kudretini maddet~n göraey 

di. 
O eserleri, asil ruhlu ( Mo· 

di) nin oraya bun.ya, ahmakla 
ra verdiği resimleri ... 

Ben, (Modigliani) nin ne 
hazin hayatı gibi güzel ve mu 
nis bakışile portrelerini, ne de 
hep aç geçmiş günlerin yekiini 
le doldurulmuş bir hayatın ya
zılarını sonuna kadar okuyama 
dığımdan, Üzerlerinden (nob
lea) akan o güzel es~rlere ba· 
kamadan uzaklaştım. Son söz: 
Modigliani eserlerine verdiği 
zengin ruhunu oraya buraya 

hediye etti. 

Netice onun eserlerinin kıy. 
metine paha biçilmez, ne yanm 
milyona, ne bir milyona ne on 
milyona ... Madem ki o hayatı
nı herkesten fazla refah hak 
ettiği halde sefaletle imrar et· 

ti. 
Bugün mezar taşı bile belli 

olmayan bir dehanın yüzünden 
tablo simsarları milyoner olu
yor ... 

Acap ( Modi) nerededir!. 
Fikret Mualla 

ler naııl kabiliyetlerinden veya zih
ni melekelerinden birini iıtimal et
meye onların bu kabiliyetleri körle
'iyorsa, asırlarca resim ve heykel 
yapmayan cemiyetimizin de bu iıti~ 
dadı işlek bir halde değildir. Onun 
bu iıtidadmı uyandırmak, r ... im 
zevkini heveslendirmek lizımdır. 

Heyecanını bu kadar zaman ca
mi, çeşme, t.ebil, tezyinat, ıür, mu· 
siki şeklinde ifade eden Türk san'at 
karı bundan sonra senaatian'larıru 
neden reıim ve heykel ile de ifade
ye çalıtmaaın. 

Çinilerimiz, balılanmız, nakıılan 
mızla bir tezyini san' alimiz vardır. 

Milletimizin eli ve ırözü heykelden 
ziyade resime yalgın ve işlektir. 

Avrupalı ressamlar içinde en çok 
Aayalı bence Matisae'dir. Matiase'
İn tablolarındaki Ornement telakki
si o kadar ~arklı :ıevkin zinet mübe. 
!ağasına yakmdır ki .... 

Şu atlas yastıklar, canfeo perde
ler, ipek minderler, halrlar insana 
bir Acem veya Türk oda11nın Myı
tique mahrumiyetini ve"ir 

Kulakları küpeli, baynu mercan
lı, sırma mintanlı, ı.olu bilezikli 
kaygusuz bir hülyc ı;ibi uzanan 
Odaliıque bir saraylı 4lriyeye ..ıe 
kadar benziyor. 

Atlas yaotıklara oaşını koyup i
pek minderle~ üzerine ,arkki.ri bir 
Mouvement'le uzanan (Boz külot
lu kadın) ('') Fransız mıdır? Hiç 
te değil. 

Matiııe'in Luxemboura- milze
sindeki kırmızı ıalvarlı Odalioque'i 
görseniz o kadar Türktür ki İnsanın 
bu tabloyu lıangi Türk ressamının 
yaptığını soracağı ıeliyor. (Siyah 
kedili kız) daki minyatür var mı de 
sen, ve kuvvetin ahenai o kadar 
Acem ki ben Mati11e'in Acem res
minin ve zevkinin ıiddetle teıiri al
tında kaldığını iddia ecleceiiim. 

Dünyanın bugün hayattaki ,..._ 
oamlannın en büyüiii olan Henri 
Matisıe'in reımi a-özümü:aün önün
de çok canlı bir misaldir. 

Bana beni benden ziyade sllyli
yen bu tabloları ııördükten sonra ... 
Buıünkü modem pentürün memlıeı 
olan Aıyanm bize en yakın olan 
Acem resmine. _. bence Türk reımi 
Acem resmini modern Conception 
ile alıp, coğrafi vaziyetimiz ve han 
teıirleri ile alakamız olan, Bizans 
pentüril ile qılıyarak dofacaktır. 

< Hamit NEJDET 

(•) Gri• kelimesini ben türkçe
mizdeki boz lı:ellmoai ile tercüme et· 

Heykeltrat gö:ıile 

Eşrefe açık 
Mektup 

San'at diyanndan memteke 
te dönen dostlarını Milliyet'in 
san'at sütunlarında ta Erzu
rumdan selamlayan koca Et
ref; burada üç aydan beri da· 
ima "- Senin halin böyle ne 
olacak?" cümlesinden batka 
bir §ey duymayan kulaklarım, 
senden"memleketin san'at cere 
yanını ne yapacakıınız?" diye 
bir sual işitmekle, sana çok 
minnettardır. 

Vatana avdet ettiğim gün, 
maatteessüf ecnebi ellerde alı
şıverdiğim sıcak bir aan'at mu· 
hitinin yoksuzluğunu birden 
hissederek; san'atkirı muhitin 
öldürdüğüne kani olmuştum. 
Fakat üç aycık zarfında gör
düm ki yanılmışım. Biz san'at
karlar biribirimizi gırtlaklaya· 
rak kan kustura kuıtura öldü-

Koca 
[Mimar Sinan'ın aenei deuriye 

si münaşebetiyle 30 mart 932 per 
fembe aünü Hallıeui Güzel .an'at 
lar ıubeıinde müder..U Ahmet Re
lik Beyin bir konelran• IJermİf ol 
duğunu euuelce ;yazmııtık. Tama 
mını dercetmeğe aütunlanmı% mü 
aait olmadığı için lıonleransı telhi 
.sen karilerimi:ze takdim ediyo
ruz .. ] 

Muhterem Hanımefendiler, Be 
yefendiler, 

Bu gece, ölümünün 334 cü yd 
dönümünü azim bir vect içinde 
tepcil ve tekrim eylediğimiz Koca 
Sinan, Türk hanının yetiştirdiği 
en yükoek simalardandır. Türkün 
ona verdiii unvan ıudur: Senni· 
mararu cihan Koca Sinan. 

Sinan, (Kesi) bağlarında bir 
gül gibi yetiıti. Daha çocukken, 
l.!5yünün bağlarında, bahçelerin
de su yolları açmak, kümesler 
yapmakla metıul oldu. Tam dev 
tirilecek bir çağa ıı:eldi . Kayseri'
ye giden Y ayabatılar Simaruda 
seç.tiler. Anadolunun genç ve gür 
büz çocuklarile beraber lstanbula 
getirdiler. O sene Yavuz Sultan 
Selim, Şark eyaletlerini Türk pen 
çeıinden almak iıteyen Şah lsmai 
lin kolunu kanadını kırmaya ha
zırlanıyordu. 

rüyoruz. Sinan bini Abdulınennan, lstan-
Dostum, ben de senin gibi bul'da Acemi oğlanlar mektebine 

Fındıklı sarayında pak nasiye- verildi. O zamanlar Acemi oğlan 
li ilahi aan'atin bağırtıla bağı~ lar mektebine verilenler hem o
tıla boğazlanmasına tahammül kur yazarlar, hem ameli vazifeler 

le metıul olurlardı. Sinan, ameli 
edemiyerek, İsyan ile titreyen işlerden mimarlığı tercih etti. Ma 
dudaklarımı, dişlerimle kemire hir ustalıu· maiyetinde cami, han, 
rek kan içinde bırakıyordum... çe~me, !ıamam inşaatında, amele 
Fakat bugün düşünüyorum. Pa lik vazifesıni gördil. 
riste de Mnihte de gözel san'· Türkler (Çaldıran) zaferini 

kazandıklar zaman, Sinan da 
atlar mektebi kahbe akademiz beraberdi. Türk orduıu (Tebriz)e 
mi "Titien" lerin "Pousain" le girdi. Şah kaçb; fakat Şahın mu 
rin §aheserlerini yarattığı kli.- tanlan sarayları, (Tebriz) in gü
sik san'attir diye bir sürü za· zel binaları Sinan'ın gözünden 
vallıya, bir asırdan fazla yut· kaçmadı. Sinan, lstanbul'da Bi-

zans tarzını görmüttü; buna lran 
turduğunu hatırlıyorum. tarzı da inzimam etti. 

Fakat bütün bunlara rağ. Zaferler tevali ediyordu: Türk 
men dünya san' atini bir "Re- ordusu (Şam) dan, çöller aşarak, 
noir"' bir "Derain" bir "Ro- (Kahire) kapılanna dayandığı 

zaman, ordu hizmetinde Sinanda 
din" bir Maillol,, sürüklüyor~ bulundu. Kahire'nin nefia binala-

Memleketin sanat ';;ereya- n, Arap tarzının hendeoi güzellik
nından beni ümitsizle•tiren; leri, Türk kölemenlerinin taheserle-

' ri dikkatini celbetti. Anadolunun 
dünyanın her tarafında olduğu genç çocuğu, f<ravunlann muhteşem 
gibrboş bir zihniyeti taAsaupla Ehramları arasında gijnlerce dolaıtı. 
müdafaa eden akadenü değil- Kanuni zamanında, genç Sinan 
dir. Asıl mühim olan, timdiye ac~IDİ oğlanlıktan kapıya çıkmıt, 
kadar memelkete dönen genç ıenç ve tuvana bir yeniçeriydi. Mü-

kütlenin arasında, makalende :;'!~!e~a~:_r~=~ ~::t?:.;:;;:::. a~;: 
isimlerini saydığından gayri tekim öyle oldu: Radoı'ta Yunan 
hepsinin ayni küflü akademi- aan'atmı Muhac'ta Türk orduıu
zimle mücehhez buraya dönme nun en 'parlak zaferini ıördü. 
leri; ve sonra daha fecii diğerle O zaman Sinan, atlı sekban ımı-

f 
fına ayrılmıştı. Türk orduıu (Bu 

rinden hiç bir noktaca arklı ol din) e gidi. Türk satvetinin maba 
mayan bu "Academie Julien" beti karşıaında boyun eğen k.~r~l
ve "Ecole de beaux-arts" ın lar ve kıraliçeler, banlar, bulun 
pretentieux çocukları hala öte- bu 18n ve zafer, Sina'nm ruhu ü
kilere manasız hücumlarile bi:a atırinde büyük bir tesir husule ge 

1 "'-" tirdi. leri gülünç yapma arı, ~•Kure Sinan, ordunun lıtan'bula dö-
kelimesini ağza alınamıyacak nütünde Y ayabaşı, biraz sonra 
bir hale getirmeleridir. Zenberekçibaşı oldu. (Budin) alın 

Pariste bazılarının mesaisi dıiı zaman, camie tahvil edilen · • l ek iyi tanıd ğ kilioelerin içinde müftii zaman 
nı senın e Pd . . 1 m . Ebil&&uut Efendi Hazretlerile be· 
bu zevat aka emızmın en koyu b Zenberek~lbatı Sinan Ağa 

k d·ı . t • h ld ra er, ~ sunu en ı en yap ıgı a e, da dolatıyordu. 
eskilere bunu sanki bir mari. Baidat saferi, artık Sinan için, 
fet imi; gibi göstere göstere son san'at derai oldu. ~üzulinin 
hakiki san'ati yapanların adedi namile Tük ruhunda muı:bbeden · ı· yer tutan "Bafdat Behşetı Abat,, 
zaten betı geçmeyen . genç ık Türk ııazilerile doldu. Bu ıaziler 
zümresi için en fena bır propa- arasında ıanimetten ziyade san'
gandayı yapmıt oldular, j at zevkile me~t olan .tek.bir aaket' 

Şimdi, bu dehalarına inan- var~•; Genç Sınan, tımdı._ Hanınu 
mış kimselerin, kendilerinden ı Re,ıdın mubt~şem belde~ı ortasın 

kil 
· h · d .. •.. ed da Arap san atını tetkıkle meş-

sonra en . ıç k f Usunmkıen guldu. 
yaptıkları bır ço ena taş n- • Sinarun bütün bu yüksek zafer 
lıklardan sonra, nasıl istersin lerde hiHesi vardı: Askeri inşaat 
ki bizlere inanılsın da memle- ta, köprüler yapmakta en ziyade 
kete hakiki hn'ati sunabilelim. meharet ~öıtere'!, .o idi. ~r~unun 

A k b 
'mkanı b' • her zaferı, onun ıçm yem bır dera 

rtı unun 1 ızım ti. Onun her eseri seferde orduyu 
için kalmaıttır. Bunu gelecek zafere iaal eden vasıtalardan olu 
nesil için hüsnü niyetle tenıen- yordu. Sinan, ordudan kat'iyen 
ni edelim. ayrılmak iıtemiyor, ona her zafer 

1 t dostum· ilahi san'atin de bir ders kazandıran askerliğe 
f e ' d k. . k c ndan bel bağlıyordu: 

akademi v~ya ora a 1 11 enı- Sinan Şark ıeferlerinde büyük 
lelere göz dıkenler ara11nda bo hiametler ııördü. Lütfi Pata ile be 
ğazlanmasını görmeğe tabam. raber (Van) kaleıini almaya ıit 

Sinan 
sancaiında vaki (Trolye) ve t.. 
vabii' mimar Sinan'a arpalık tah· 
ıiı edildi. 

Sinan, ordudan yine ayrılmadı. 
Eıtergo'nun en güzel bir kiliseai 
vardı. Türkler ona (Kızıl elma) 
derlerdi. Kilise camiye tahvil olun 
duğu zaman, minberini Sermimar 
Sinan Ağa inta etti. 

Artık Sinan, lstanbul' da nefia 
eserler intaıına bqlıyacaktı. Sina 
n'ın ilk büyük eseri, Şehzade ca
mii oldu. Bu cami, Kanuninin oğlu 
Şehzade Mehmet namına inta edi 
lecekti. Sinan, c•miin intaıma 
1543 de başladı, 1548 de bitirdi. 
Ayni zamanda aaraylar, medrese
ler, imaretler, ve türbeler inşaıil&
de meıgul olmaktan geri durma
dı. 

O devirde, lstanbul'da su me
selesi çok mühimdi. Vakıa Fatih 
zamanında da Kağıtbaneden ls
tanbul'a su getirilmiıti. Fakat Ka
nuni zamanında, Ki.ğıthane aula 
rını ·•ilmi hendese tarikince0 latan~ 
bula getiren, mimar Sinandır 
(1,555). 

Halbuki, lstanbul'a su getiril
mesinin aleyhinde bulunanlar da 
vardı. Bunlardan biri, Sadra:z:ıun 
Rüstem Pata idi. 

Kağıthane sulan lstanbul'a ge 
tirildi. Çeşmeler yapıldı. O za
man burma hile (musluk) yoktu. 
Sular çeşmelerden giirül gürül a
kar, herkes bahçelerini ve bustan 
larını bu sularla sulardı. 

Mimar Sinan, su yollarile meı 
gulken, Süleymaniyenin de inıaaı 
na batlamıştı ( 1549). Her taraf
tan taşlar, sütunlar getirtiliyor, 
mimar Sinan hem su yollarına, 
hem camiin intaaına nezaret edi .. 
yordu. Sinan, Süleymaniye cami
ine dört büyük direk ııetirtmitti: 
Biri lokenderiye'den, biri Balebek 
ten, biri Y eniıaray civarındaki Bi 
zana aaarındaıı. biri Kıztaıından. 
koca mimar, yaptığı muazzam 
abidede kullanacağı malzemeden 
Roma ve Bizanı aan'atmı siliyor, 
onu Türk san'atının sade ve ince 
oymalariyle ıüslüyordu. 

Mimar Sinan, Süleymaniye ca
miini yedi senede bitirdi (1556) . 
Anahtarlarnı teılim etti. Sultan 
Süleyman çok memnun oldu: 

Haua mimarlarbatı Sinan A .. 
ğa, altmıt altı yaımda idi. 

Mimar Sinan, bu tarihten ıon
ra, J.tanbul'un au kemerlerile 
mefgUI oldu. Çekmece köprüsü
nü inşa etti. 

Kanuni ölmüttü. Oamanlı lm .. 
peratorluğu tahtına San Sultan 
Selim geçti. 

Mimar Sinan, taheıerine 78 
yatında ba,ladı. Ve yapacağı ese 
rin, tabe- olacağına kendi de 
emindi. Diyor ki: "Ayasofya kub
beli ııibi bir kubbe devleti isliimi
yede bina olunmamııtır diyen kefe
rei fece.renin mimar geçinenleri 
mü.alümanlara galebemiz var der 
ler imif. 01 kadar kubbe doğur
mak gayet müşküldür dedikleri 
bu bakirin kalbinde kalmııtır . ., 

Mimar Sinan, Edirnedeki Sul
tan Selim camiinin intaıına, Türk 
aa.n'atının "kefere aan'atına,, fa .. 
kiyetini iıbat azmile başladı. Çini 
lerini lznikte yaptırdı. Dıvarlarma 
çim ile yazılacak yazılan ,molla 
Hasan, camii nefis hattiyle aüale 
di. Mimar Sinan, camiin inp.ıma 
1568 de başladı, 1574 de bitirdi. 

Mimar Sinan, Edirnede Sultan 
Selim camiini ikmal eyledikten 
sonra, vakıa pek çok binalar inta 
ettirdi; fakat bu cami onun ihti
yarlık devrinin şah.,seri oldu. 

Sinan ikinci Selim ve üçüncü 
Murat zamanlarında, devrin en 
yüksek simasıydı. lstanbulda ·bil
tün inıaat, tamirat, hep onun ne 
7aı·eti altında oluyordu. Ayasof
ya camiine paye duvarlarını o ya 
pıyc,r, Bosnada yapılacak kalele
re hassa mimarlarını o rönderi· 
)'oı·, saray o 1aların.m teklini o 
ter~lm edıyordu. Divan, Mimar 
Sinanın her dediğini yapıyordu. 
Mimar Sinan, adeta bütün mimar 
larrn, kalfalann, u.;t.alann, 1·enç
peı·lf'rin, dülgerlerin, amelenin, 
duvarcıların en büyük bir hürmet 

Haseki Sinan, Barbaros'la be- le tebcil ettikleri bir pir gibiydi. 
raber ltalya sahillerini dolattı. Amelenin müzayikaoını gör.., 
Bağdat oeferinde, köprüler yapa derhal divana mektup yazıyor, 
rak, Türk orduauna zafer yollan amele ücretlerini arttırmai• mu· 
açtı. •alf~k oluyordu. 

mül edemiyenler senin gibi, ti. 
Zeki gibi, Halil gibi buradan 
kaçıyor. Ta uzak yerlerden mil 
cadelesine yalnız kendi kendi.. 
ne çalıtmak ıuretile devamı ter 

cih ediyor. 
Ne yazık ki itlerimi daha h& 

la halledemeyen makam beni 
buradan uzaklattıramadı. 

ZÜHTü 

Hayda 
200 üncU yıl d6nilmil 
Viyanalı maruf beatekar 

Haydn'in 200 inci se~ei ~e~i~ei 
veladeti Viyanada tesıt edılmıttır. 
François Josepb Haydn 1732 de 
Vienne ye yakın Rohran !ı;ariye
ainde doğmuttur. Çocuk iken Vi
yanada Cathedrale Saint - Etien. 
ne deki koroya dahil olmu Gü-

1635 senesi idi. Ha1&a mimari Zalim mart, Türk topraklarını 
Ac•m /ıa ölmüıtü.Yenl Sadraaam muazzam binalarla ihya eden ko 
Liltfi Pata, bu meYkle Sinan Afa ca Sinanın alil ~ücudiine rahmet 
yl tavılye etti: medl. Mimar Sinan, martın sonun 

- Mimar, Haoeki olan Sinan cu günü, dehasile ihy• eyledigi 
,ubatı olmak aerektir. Bu kare ka- topraklara ıı<Smüldü (1588) 
dir kimesnedir, dedi. Sinanm evi, Süleymaniye •em-

0 tarihten itibaren Subaşı Si- tinde idi. Bir mekt..,bi, bir de se
nan, Hassa mimarlarbaşı rütbesi- bili vardı. 
nl ihraz etti, ve, "Sennbnaran has Ey Cümhuriyel devrinin nesli 
sa olanlara tayin olunan (Vize) ve çocukları! Sinan doğduğun

•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lj dan ve öldüğünden beri ilk defa 

klise aizına kadar dolardı. 13 ya 
tında iken daha iatidaclını ıöote
ren Haydn'in bu istidadı ltalyan 
beıtekarlarının tesiri altında inki 
taf etmit ve bugÜn bütün dünya
ya töhreti yapılan Haydn'in 200 
Üncü •enei devri e•ini v· ı ... 

böyle büyük bir gün yaşıyor ona 
aaırlar sonra da of.,. dünya öm. 
rile devam edecek olan ömrü için 
de, ilk defa bu büyük günü verer. 
nealinin çocuktan ve idare•İ t En 
büyük bir •azifeni ifa f!"ttİğİn için 
fahret. 

,~~~ 
ihtiyar resim ve 
Genç tedrisat 

Çok eıki bir mazi ve uzun bir 
hayata malik olan "resim,, in mq 
hakkak ki ömrünün göbeği bef&' 
riyetinki ile geıilmittir. Onun için 
ilk insanla yaııttır. Serendip men 
fiıinin iri ıöz bebeklerine etinin 
narin hayalini aksettiren ve tek 
heceli manasız lisanına ilk İptidai 
ifadeyi veren odur. Bu itibarla bu 
ırünkü yazının dedesi, ceddidir. 
Adem oiullariyle arkadatlığı kab 
leltaribin karanlıklarında da 11dl.. 
ile, vefa ile devam etmittir. Bugün 
ikiaide müıterih; aimokin, fırak 
vaya Manceıter ıayağındatı !}ık 
ıpor kiyafette ioeler o zaman da 
vahti hayvan postlanna bürülü 
tevahhüı ve endite içinde idiler. 
insanla doğan onunla yqayan, o 
nunla aon nefe•İni verecek olan 
0 reai.m.,, in memleketimizde bahtı, 
yar değildir. Çünkü ona batmda 
kallavi sarığı, sırtında ağır hacı 
yağı kokulu lavtası, Mekke ıürme 
sile büyülterek halavet vcrilmit 
küçük hilekar gözlü, ıünneti seni 
ye bıyıkları, iımi celal ile kımılda 
yan torba sakalı arasından misvak 
li dltleri gözüken sofular, softa
lar, yobazlar, yüzleri~ gözleri 
kalpleri makyajlı inaanlar musal 
lat olmuılardır. 

San'atkılra: Sümme haşa Alla
ha şerrik koşmak, yarın ahirette 
can verdirm.ek, cehennemin esfeli 
esafiline İnmek gayya kuyulann
da ağdalı işkenceler çektirmek gi 
bi zengin bir muhayyclenin bütün 
ukubetlerini az görmü~lerdir. Ta
bidir ki kadim Yunanistan'da he 
kim Ariato'nun himmetile tedrisi 
bir kıymet alan reamin bizde es· 
ma•r okunmazdı. Taaıubun gay .. 
zile can evinden vurulmak istenen 
bu ince ve hini itin mevkii gönül 
!erde idi. Onun sıcak sevgiaine 
batımıza zebellahi dini bir müra 
kabenin dikilmesine rağmen iha
net edememişizdir. O zamanlaın 
kam.ıt kalemli, beli divitli Ollllall 
im nk'a nesih, ıülüa, cili derken 
divani ve küfide dekoratör olmut. 
yazı ile çektirmeler, kadırgalar, 
kalyonlar, iki yÜzfü hazreti Ali 
kılmçlariyle De .. inateur're yaldat 
mıt cızırtılı kalemile "ah minel 
itk,, lardan gözleri yatlı nefiı 
J>orteler çelmıittir. Neden ao11ra 
reami maarif programlarrmızda 
resmen iörüyoruz. Onda uzun 
zaman habr]atıp aranmamanın 
cevrini görmüşlerdeki küskünlük 
ve hicran vardır. lıte uzun bir ilı 
mal ve teaeyyübün neticesidir ki 
maarif hayatımızda bir ıürü alay 
lı resim muallimlerinin turemeaini 
mucip olmuttur. Onlara göre mu 
rabbalarla fotoğraflardan, müpte 
zel kart poıtallardan kopya yap
tırmak bir hayli maharet, panna.k 
usırttıracak artistikliktir. Dapre
natur'un ismini duymamışlar ve 
bir çi zg iıini çizmekten acizdirler. 
Reıim yapmak dadı haktır aöııü
ne uyarak tabiatin o yÜksek ver
gisini kendilerinde yarım yama .. 
lak his batta his değil vehmetmiş 
tirler. lıte bu vehme memleket 
çocuklarının zevkini bağırta bağır 
ta kurban etmektedirler. Artık 
liyakataizlere itten el çektirmek 
ırerekir. Hep biliriz ki terbiyevi 
gayelerin tahakkukuna medar ol 
duğu için resim tedris olunur bu 
meyanda bedii cepheden takviye 
ve tarsin edilir. Mekteplerimizin 
ders aletlerile, vesaiô.ile galat gÖ· 
rütlerin taabihi imkan dahiline 
alınmakla beraber bedii rabne
nin doldunılamıyacak derececi. 
korkunçluğu terbiyevi esasab da 
aksatmaktadır. Bunun çareai alçı 
heykel kopyalariyle 'tel, büat, 
türe, ansatil, bavo röbit renk .. 
li, renksiz şah eserlerin röp .. 
rodüksiyonlannın tedarikidir. Bir 
çok resim muallimleri çekirdek
ten yetitmedikleri için bu noksan 
lıfı akıllanna aetirmemiıler. lbti 
yacın gür sesini duymamıtlardır. 
Bilhassa memleketimizde çocu
ğun ilk reaim terbiyesini aldığı 
memba ne röneaans üstatlaruun. 
kudretli eserleri ne primitiflerin 
samimi, duyaulu tablolan ne de 
Hindin, Acemin ve Türkün tabı 
eser minyatürüdür. O sadece iı çı 
karan pia kokulu ispenneçet mu
mile aydınlanan köy yer odalann 
da büyÜk bir merak ile okunur
ken ıeHİzlik içinde dinlenen Fer 
bat ile Şirin, Karıberle Arzu Bat 
tal _Gazi, Kankalesi, Kere:., ile 
:6-•h, Zaloğlu Rüstem, Şah lmıail 
ıle Arap Zenği ıibi Acem tq bu 
malannın reaimleridir. Elimizde 
bu çeıit eserlerde bedii heyecam
nı bulmuş yavrular gelyor. Biz 
ise onların kartılarına o lı:ltaplar 
daki resimlerden daha ca2İp ol
mıyan bir liıren, çorba lı:aoeai, ça,. 
danlık ve ibrik ile çıkıyoruz. Ta· 
biidir ki eski zevkinden bir adım 
leri attıramıyoruz. Son söz olarak 
şunu söylemek İıterim modelıia
lik en büyük derdimizdi·ı On.uz 
resim tedri• etmek liboratuaraıa 
kimya gÖıtermağe benzer. Sö,.!e
diiim elemanlar olmakaızın rMim 
kültürü vermek, bedii bey- ... 
vicdanın t-"1dlffiıril ......_.. 
bç bir zam&D tahakkuk ' it• ... 
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Evlerde dersler nasıl 
ve ne şartla verilecek? 

Halkevlerinin halk derıleri ve 
kurılan hakkında F. Umumi Ka· 
tipliğinden atideki tamim gelmit
tirı 
C.H.F. /Jare Heyeti Riymetin11: 

"Halkevlerinin, halk deraanele
ri ve kuralar ıubui tarafından İ· 
dare olunacak denlerin her yerin 
hıuıuiyetine ve ihtiyacına göre a
taiıdaki üç tekilde idaruini umu 
nıi idare heyeti kabul etınittir. 

1) Şube menauplan arapnda 
bu iti MfaJ'acak satlar ...-cut 
;.., talimatnamenin altmc:ı kıunı
ıun dördilllcü maddesiade taarih 
edildiii gibi liu.n. aan'at ·we bayat 
bilğileri Öğretmek ve denler ver· 
mek vazifesini bu arkadaflar 
fahri olarak yaparlar. Kendileri· 
ne ve Halkavi idareıinden ne 
derıhane ve kunlara devam eden 
ler tarahnclan hiç birteJ' veril. 
mez. HaJkeYlerinde müreccah o
lan ve taammümü arzu edilen şe
kil budur. 

Bu vwfe Halkevinin diğer tu· 
belerine kayıtb arkad..,lar tara· 
fından dahi Halk derlalleleri fU• 
beıinin idareıi altında görülebilir. 

2) Halkevi menauplan arıuın· 
da okutulacak mevzua göre bu 
vazifeyi yapacak hariçten ücretli 
muallimler tutulmaaı ve bu ücret 
lerin doirudan doğruya Halkev· 
leri tarafından verilmeai teemmül 
edilir. 

3) Bu da mümkün olamazu. 
muallimlerinin ücretini kendileri 
vermek iatiyen talipler bulundu· 
ğu takdirde bunlara teıbit edile
cek muayyen zamanlara münha
tır kalmak şartile Halkevlerinde 
y~r göaterilebilir. Ancak bu ıe• 
kılde yardım edilen tedrio işinde 
talebenin muallime vereceği üc
retin miktarını ve tediye zamam
ru muallimle talebenin kendi ara• 
larmda kararlaftınlmau ve Hal· 
lı:evi idareıinin bu husutta bir te
ahhüte giriımemesine dikkat edil 
meli ve bu takdirde talebeden pa. 
ra tahsi ile muallime vermek işi 
dahi Halkevi tarafından deruhte 
edilnüyerek bu İf talebe ile mual· 
!imler araaında cereyan etmeli· 
dir." 

C.H.F. Katibiumumiai 
Kütahya meb'uıu 

RECEP 

Yeni bir 
Tiyatro heyeti· 

İddia edildiği gibi 
Türk tütünlerin

den nefis değildirler 
La Bulgarie gazetesinin, Bulga• 

ristan'ın tütün ihracatı hakkında 
neırettiği resmi istatistiklerden 
dün bahsetmiş, memleketiınizin 
Bulgar sigaralann ithal eden 
memleketler arasında 3 üncü gös· 
terildiğini ili.ve etmiftik. Resmi 
Bulgar iatatiotiklerine göre, 929 
da 5 bin küaur kilo Bulgar aiga• 
raaı ithalatı, 930 da 3 bin küsur 
kiloya düımüı, 931 de ise 8 bin 
kiloya yaklaımııtır. Bu ithalatın 
kıymeti 929 da 1,053,887, 930 da 
644, l 93 ve 931 de 1,208,865 leva 
tutmaktadır. Bulgar gazeteleri, 
memleketimize yapılan bu ithal& 
b, Bulgar tütünlerini nefaoetine 
delil teıkil ettiğini de yazıyorlar. 
Tahkikatımız& göre, Bulgar aiga• 
ralannın memleketimize ithalı 
kaçak suretile, kıomen ıimendifer 
le ve kısmen kömürcü kayıktan 
ve motörlerle yapılmaktadır.Yeni 
kaçakçılık kanunundan evvel, 
ıehrin en iflek caddelerinde, bira 
hane ve emsali yerlerde adeta ah 
nan kaçak Bulgar ıigaralan satan 
aabıkab eşhasa sık sık teıadüf e
diliyor. Bunlar, etraflarında göz
ciiler ve yardımcılar da bulundu· 
ruyorlardı. 

Bütün takibat, külliyetli olarak 
ithal edildiği anlaıılan kaçak Bul 
gar sigaralarından ancak 5 • 10 
paket gibi mahdut birer mikdarı
nm derdest edilebilmesini temin 
ediyordu. Kaçak Bulgar aigarala• 
n, nihayet yeni kaçakçılıkla mü
cadele kanununun tathkinden be· 
ri, eski&İ gibi aleni ıekilde satıl· 
maz olmuş, eaaaen bu sjgaralann 
bizim nefia tütünlerimizden çok 
&§ağı olmakla beraber pahalılığı 
da bir çoklannca anlaşılmıştır. 
Filhakika 20 adedi 12 kuruşa ıa• 
tılan kaçak Bulgar ıigaralannm 
tütünleri yakıcı Ve adi cinstendir, 
Bazı kimseler, bunlann yaldızh 
uclanna aldanmakta idiler. 

Alakadar makamat, Bulgar aİ· 
garaaı kaçakçılığının sureti katİ· 
yede önüne geçmek için icap e· 
den tedabiri itıiha:ı etmektedir. 
Yakalanacak kaçakçılar, derhal 
mahkemeye oevk ve kanunun ta· 
yin ettiği en ai{ır cezalarla tec:~i
ye edileceklerdir. 

Sıhhat ve içtimai mu
avenet bütçesi Dün geç vakit Öğrendiğimi· 

•e göre Kaıit Rıza tiyatrosun· 
da çalıtan aan'atkirlardan Er· ANKARA, 4 (Telefonla) -
tuğrul Sadettin Bey heyetten Sıhhat ve içtimai Muavenet ve. 
ayrılmııtır. Ertuğrul Sadettin ki.Jeti 931 bütçesinin bazı fasıl 
Beyin verdiği malumata göre ' ları arasında 800 bin liralık mü 
kendisinden maada Mina Mu··. 1 ı · d · M'll • 1 naka e ıcraaına aır 1 et mec 
zeyyen, Necla Hanımlarla y 8 • 1• . b' 1• 'h d" 1 şar Nezihi, Kemal ve Sali.hat. ıaıne ır ayı a tev ı o unmuş 
tin Beyler de çekilmitlerdir. tur. 

Bu san'atkarlar 25 kişilik ye 
ni bir kadro ile Franeız tiyatro 
ıunda ve Kadıköyünde temsil-
ler vereceklerdir. Genç artist. 
lerden Ercüment Behzat Bey 
de bu heyete dahildir. 

Hudut ve sahiller sıh· 
hat müdürlüğü 

ANKARA, 4 (Telefonla) -
Hudut ve sahiller sıhhat mü
dürlüğü 931 senesi bütçesinin 
5 inci maddesile sarfma mezu. 
niyet verilmit olan 600 bin li· 
ranın 720 bin liraya iblağma da 
ir Millet Meclisine bir layiha 
sevkolwımuttur. 
............................ - ............ -......... . 

Küçük Haberler / _, 
' Fatih kazaP malmüdürlüiü 

taı·afmdan Aiuatoa 931 oeneain. 
den mart 932 nihayetine kadar 
vergi tahaili.t miktarı 866, 777 lira 
55 kuruıtur. 

• Tapu müdürlüğünde mevcut 
lradaatro heyetlerinin muamelatı 
müfettişlerden F eridıin, Emin. Sa
lih, Tevtık ve Nuri Beyler tarafın 
dan teftiş edilmektedir. 

• Hazirandan ıonra, Büyükada 
nın Tapu muamelatı lıviçre uıu· 
lile yapılacaktır. 

' Tapo müdürlüğü, Maliye ve
ki.letinden gelen tamim üzerine, 
bilumum muamelatın de imza kul 
!anılmasını tahh karara ahnııtır. 

Mühür kullanılmıyacaktn. 

' Himayei Etfal cemiyetine mer 
but Anneler Birliği; senelik kon· 
gresini, dün Cağaloğlunda cemi
yet merkezinde Sıvaı meb'uıu 
Şemıettin Beyin riyasetinde ak· 
detmi1tir. 

• Himayei Etfalin Beyazıt ka. 
za heyeti idareai bugün saat 20 
de Beyazıtteki Hili.liahmer mer· 
kezinde toplanacaktır. 

İçtimada kaza teılcilitma ait 
muamelat ve yeni intihap ohman 
~ye heyet!erile •ütter.ı. raye 

lzmir rıhbmı ve 
vapurlar 

1ZM1R, 4 (Milliyet) - Bu 

gün içtima eden komisyon va

purların. rıhtıma rampa etınele 

rinin şimdilik mümkün olmadı 
ğma karar vermiş ve keyfiyeti 

lktıaat vekaletine bildirmitşir. 

Damızlığa yaramıyan 

hayvanlar 
Ziraat vekaletinin emri üze

rine latanbul ve civarındaki 
damızlığa yaramayan hayvana 

tı enemesi için Trakya zootek. 

ni müfettişi Mithat B. lstanbu 

la gelmiş tir. Mit hat B. Kartal 

kazasından batlayarak Yalova 

ve sair kazalarda eneme yapa· 

caktır. 

Fatihte üç ayhklannı 
alanlar 

Fatih kausı mahnüdürlü· 

ğünden üç aylık mail§ alanların 

yekunu 11000 dir. Bunlardan 

1100 ü umumi yoklamaya işti

rak etmemi§tir. Bunlardan bir 

martta açılan yoklamaya 517 
maaş sahibi tekrar müracaat et 

m.iştir. Buna da iştirak etme· 

yenlerin umumi yoklamaları ye 
niden başlamıtşır. Nisan 13 te 
bunların maaşları1UD tevziine 
başlanacaktır. - • 

Hukuk talebesinin 
bayram seyahati 

Hukuk fakültesi talebe cemi 
yeti bayram tatilinden biJistifa 
de Karadeniz aabillerine bir ae 
yahat tertip edecektir. Talebe. 
ler bayramdan iki ııün evvel ha 
reket edecekler ve ~aınaua, 

Darülfünunu 
Islah 

[Başı birinci sahifede] 
tasile Holanda'da fransızca ted· 
risatmdan elde edilen neticeler 
hakkında bazı malumat tale p el· 
tim. P u hususta gelecek cevapla· 
n bekliyorum. 

- Fransa ve lavicre'de gördü· 
ğüniiz liiboraluvar ve klinilderb 
Türkiye'dc ı:ör~li}·Jp,· iı1i..z araam• 
da ne fark buldunuz 1 

- Fransa ve lliYıct".ıı'de gördÜ· 
ğÜm laboratuvar ve kliniklerle 
Türkiye'de gördüklwimden han· 
gilerinin daha iyi olduğunu nrat
tınnadım. Bunlann tarzı meıaile 
rİDİ tetkik etmekle iktifa ettim. 

Şimdilik henüz ııöremediğim 
Mühendis mektebini ziyaret ede
ceğim. Darülfünunda bazı ders 
ve konferanıılarda da hazır bulun 
mak İllerim. 

Türkiye'de talebe hayatı hak• 
kında da tetkikatta bulunacağim. 
Yani Türkiye'de Darülfünun tale
besi nasıl yaııyor, nerelerde otu· 
ruyor ve yemeğini hangi lokanta· 
}arda yiyor? eazı talebenin haya 
tını bizzat kazanmak mecburiye
tinde olduğunu haber aldım. Bu, 
kısmen Avrupada'da böyledir. Bu 
hususta talebe ile temaa edece• 
ğim. Raporuma henüz yazmağa 
baılamadım, fakat lazım olan ma 
lilırıatm bir çoğunu elde etmiı ol· 
doğumdan raporun esaslı nokta· 
lan hazırlanırut demektir." 

Profesör M. Malche dün öğle
den aonra Darülfünuna gelerek 
tetkikatma devam etıniıtir. Profe 
sör Darülfünun emin vekili Mus• 
tafa Hakkı Bey ve fakülte reis ve 
müderrislerile muhtelif meseleler 
hakkında görüşmüştür. 

Poliste 

Bir otomobil 
Kazası daha! 

Mektepli bir kızcağız 
ağır yaralandı 

Beyoğlunda, Altınbakkal civa
rında dün öğle Üzeri acıklı bir 
otomobil kazasr ohnuı ve genç 
bir mektepli kız ağır surette ya• 
ralanmı9tır. 

Yaralanan Ihsan bey isminde 
bir zatın kerimesi Şişli terakki 
li:ıeıi talebesinden Şükran H.dır. 
Dikkatsizliği ile kazaya sebep 
olan otomobil ıoförü Meaut zabı 
taca yakalamm9tır. 

Yaralan epeyce ağır olan Şük 
ran H. Fransız hııatahaneoine kal 
dınlmıttır. 

Kurşun hırsızları 

Ayaeofya merkezi dahilinde 
dolaşan Cico, 01111an ve Rama· 
zan isminde üç kurıun hınızı 

cürmü meıhut halinde yakalan• 
mı1tır. 

Hemen yakalandı 
Methur kadm dolandırıcısı E· 

yüplü Halit mahkıim olup baapia 
haneye tıkıldıktan ııonra kendiıi 
ni taklit edenler çoğalmııtır. 

Bu meyanda Ihsan iominde biri 
de aynen Halitin tarzile hareket 
ederek Refia H. isminde bir ka
dını dolandırmak tqebbüaünde 
bulunmut. fakat akabinde yaka· 
yı ele vermiıtir. 

25 lira a,ırmışlar 
Kurtuluıta Tuzcu sokakta 

Zühtü Ef. ile Kemal ve Muotafa 
isminde iki f&hıa arasında kav· 
ğa çıkıııq ve bu arada Zühtü El. 
nin 25 lirası çalınmııtır. Zabıta 
tahkikat yapmaktadır. 

Yahya yakalandı 
Beıiklatta Bayat pazannda 

aaatçı Hafızın dükkanına duvarı· 
nı delerek giren saat bilezik gı'bi 
bazı e§Ya çalmak teıebbüıünde 
bulunan Yahya zabıtaca cürmü 
meıhut halinde yakalanmı§tır. · 

Fatih kazasında 
sayım vergisi 

Fatih kazaoma merbut mahalle 
!erde u.yım vergisine ait defterle
rin tanzimine baılanmııtır. 

15 Niaandan aonra, kaydedilme 
yen hayvan bulunursa üç misli 
ceza ile vergileri tahail edilecek· 
tir. 

Şehrimize gelen ecnebi 
profesörler 

Avuaturya profeaörlerinden M. 
Yuhamı Rubriınis Sofya'daıı, 
Franaız profeaörlerinden M. Ad· 
rien Henri Paııquet Berut'tan teh 
rimi:ııe gelmiflerdir. 

Alman profairleriaclen M. Rut 
~k. diia ................ riın.i ..... ı. 

Rıhtım şirketi 
Antrepo lan 

(Başı Birinci sahifede) 
Muhtelif aafbalar arzeden bu 

büyük meselenin birinci kıımı bu 
neliceye vB.sıl olduktan sonra, 
Gümrük müfettişleri diğer aafha· 
lar Üzerinde tetkikata bntlamıı· 
lar<'ır. Bilhassa bu ikinci kısma 
biivük bir ehemmiyet atfedilmek· 
tedir. 

Ha7inenin böyle büyük bir za· 
rara maruz kalmaamı intaç etme 
ğe kadar varan bu meselenin cid
di surette takibi için alakadarla
ra talimat verilmiştir. Bizzat fn. 
hisarlar ve gfunrükler vekili Ali 
Rana Hey eoıi oeyahatinde bu tah 
kikatın aafahatile alakadar ol· 
mu,tur. 

Bu etya gebre çıktığına nazaran 
suiistimalin aaba11 da o nisbette 
geniılemektedir. 
Tahkikatın birinci u.fhasmı j. 

dare eden Galata müfetıiılerin
den Cemil Veli Bey dün kendisİ· 
le konuıan bir muharririmize de· 
miştir ki: 

"- Meseleyi yazmıı•ınız. Tah 
kikat safhası hakkında biç bir 
fey söyleyemem." 

Limon bulmak 
Kabil olmuyor 

Bulunursa bile on 
kuruştan aşağı değil 

Limon fiatleri yükselmekte 

devam ediyor. Bazı ıemtlerde 

bir limon on kuruta satılmakta 
dır. Maamafih bazı yerlerde de 

hiç limon bulunmamaktadır. 
Bu hususta alikadar bir zatın 
verdiği izahata nazaran limon 

fiatlerincleki bu görülmemi§ 

yüksekliğin sebebi tudur: Ge. 
çen hafta Haydarpafa gümrü. 

ğünden beyanname harici mü· 

bim bir partiı limon müsadere e 
dilınittir. Bu limonlar çürüme

mesi için derhal aa tılmış tır. Li 
momın kontenjandaki vaziyetin 

den istifade eden en büyük bir 

limon taciri derhal bu limonla

" sandığı 12 lira gibi yüksek 

bir ücretle almıt ve bu fiatı pİ· 
yasaya kabul ettirmiştir. Bu· 
nun için şimdi l~mon on kuruşa 
kadar aatılma)(tadır. Ticaret 
müdürlüğü bu hususta tetkikat 
yapmaktadır. 

Zeplin gene 
Yola çıkıyor 

Bu defa da Cenubi 
Amcrikaya gidecek 
FRIETRICHSHAFEN, 4. AA.

Craf Zeppelin, bugün saat 4,30 da 
Amerikayi cenubiye müteveccihen 
bir ıeyahate çıkacaktı. Fakat hava 
birdenbire değiımiı olduiundan yük 
ıelmekte müıkülata nğraıru9 ve ma
nevra yaptığı aırzda harici zarfı bir 
telıiz antenine takılarak YJrtılıruıtır. 

Craf Zeppelin. yann tamir edil
dikten sonra 4,30 da hareket edecek 
tir. Craf Zeppelin yolcuları Friet
nchsbafen' de reisicümhur intihaba. 
tının ikinci devreaine ait reylerini is 
ıimal etmiılerdir. Vaktinden evvel 
rey vemıek baklo ıimdiye kadar yal 
mz denizcilere ınahıus olduğu halde 
bu hal ilk defa olarak balon yolcu. 
!arına da bııbıedilmiıtir. 

Balon yolculan araımda bet ya
şında bir çocuk ta varc!·"· Bu çocuk 
Buenoa Aireo'te bulunaıo abeveyni. 
nin nezdinde götürülmektedir. Yol
cu ve tayfaların tali müıkaaı olacak. 
br. 

500 lngiliz seyyah 
gelecek 

15 may11ta lngiliz bandırab 
Vice Roi of lndia vapurile tehri. 
mize 500 fngiliz ııeyyahı gelecek· 
tir. 

lngiliz sefiri Lond:radan 
döndü 

Mezunen Londra'da bulunmak
ta olan lngiliz oefiri Sir Ceorııes 
Klark dün tehrimize avdet etmit
tir. 

Metr Salem Parise 
döndü 

Muhtelif imtiyazlı şirketlerin 
heyeti umumiye içtimalarında ha· 
sır bulunmak Üzere ıehrimize gel 
miş olan Metr Salem dün akşam 
Paria'e avdet etınittir . 

Bir aşiret reisi öldürüldü 
URFA, 2 - Karakeçili aoiret 

reiıi Abdülkadir gece evinde bir 
~" meçhul tarafından katledil· 

Ankara dan 
Gelen heyet 

(Başı Birinci sahifede) 
kına varılmamııtır. Mükaleme 
ücretlerinin tahakkuk ve tahsil 
zamanı .gelince, iş in farkına varıl 
mı§, ıirket memurlan Ali Yaver 
B. in telefonu ile hiç göruıillmedi 
ğine ihtimal verememiı ve kontö
r ;;n de İ§lemediği anlatılmıt ol· 
duğundan, g"çen ıenelerin ayni 
aylarında mezkur telefonla kaç 
mükaleme yapıldığının kaydına 
müracaat edilmiı ve ona kıyaoen 
geçen ıenenin ayni aylannda Ali 
Y aYer B. in telefonundan alman 
müki.leme ücretleri mikdarı ka· 
dar bu defa için de mükaleme üc· 
reti talep olunmuıtur. itte, uzun 
boylu tetkikat neticesinde heye• 
tin raporunda tesbit ettiği cereya
ni hal bu merkezdedir. Telefon 
Şirketi, bu netice kar111mda, bü· 
tün garp memleketlerinde olduğu 
a:ibi, elektrik, su aaatleri bozulur, 
telefon kontörleri itlemediği anla 
§Ilırsa, abonelerin bir evvelki sa· 
nenin ayni aylarındaki sarfiyat 
veya müki1eme mikdan eaas tu
tularak ona göre tahsilat yapılma 
ıı beynelmilel müeaaes bir uıul ve 
teamül olduğunu, nitekim ıehri· 
mizde de elektrik ve su ıirkeıleri 
nin bu ıuretle muamelede bulun· 
duklarını ileri aünnüıtür. 

Telefon tirketi nezdindeki Baı· 
komiser Fuat B. kendisile görüşen 
bir muharririmize bu hususta de· 
mi,ıir ki: 

-"Şirketin bahoettiği uaul ve 
teamülden, raporda bahıedilmiş· 
tir. Bu usulün tatbiki bizde de mu 
vafık mi, değil mi. bu ilk defa 
karıılaıılan bir prensip meselesi
dir. Bu husuıta Posta ve Telgraf 
umum müdürlüğü karar verecek· 
tir.'' 

Fuat B. Kadri Raşit Pı. ve di· 
ğer bazı zevatın telefonlardan ti· 
kayetlerine gazetelerden muttali 
olduğunu, bu gibi eshabı ıikaye· 
tin tirkete ve Komiserliğe müra• 
caatlan §Ayanı tavıiye bulunduğu 
nu ilave eylemiştir. 

Kadran çevirilmeden de 
konuşulabiliyor 

Belediye müfettiıi Ali Yaver 
B. in telefonunun müteharrik 
kadranını mühürlediği malilırıdur. 

Yalnız bu müteharrik kıunm 
bağlanması telefonla bafka abo
ne ile • gerek aramak ve gerekle 
aranmak ıuretile • görütmek İm· 
kamm izale edemiyeceği temin e
dilmektedir. Bunu, dün bizzat 
Telefon tirketi bafkomiseri Fuat 
B. muharririmize ,öyle izah ve 
iabat etmittir: 
"- lıte 24935 numarayı müte• 

harrik kı1111a el dokundurmadan 
arıyorum. Miamaı alıp kulağıma 
koydum. Miomam atılı olduğu tu 
kolu, iki defa oynattım. Şimdi U• 
facık bir fasıladan ıonra ayni ko
lu 4 defa, eonra 9, sonra 3 ve ni· 
hayet 5 defa oynattım. lıte kar· 
tımda 24935 numaralı abone bu· 
lunuyor." 

Fuat B. kal'§ıaına çıkan abone· 
ye, yanlı§ olmut. diye telefonu ka
patım§. ayni auretle Kadıköy sant 
ralini mi.amam asılı olduğu kolu 
6 defa, Beyoğlu aantralini 4 defa 
oynatarak bulmuı ve sonra deml• 
tir ki: ~ 
"- Görüyorsunuz ya, telef~ 

nun alt kısmındaki müteharrik nu 
maraları çevirmeden de İstenilen 
&bone ile görüşmek mümkündür. 
Taki, miomaın a11lı bulunduğu ko· 
lun da yerinden oynatılamıyacak 
ıurette bağlanmıt olması lazım
dır.'' 

Filhakika, biz de bu usulü tec· 
rübe ettik ve iatediğimiz bazı nu· 
maralan ınisma kolunu oynatarak 
bulabildik. Meğer bu uaul Tele· 
fon Şirketinin bir sırrı İmi§. Bu
nun ur olutu da, kadranın müka 
lemeyi yaza.n kontöre bağlı olma 
undan ve kadran çeviribneyip 
misma kolu oynatılarak görüıülür 
se kontör itlemiyeceği için müka· 
leme de kaydedilmiyeceğinden ;. 
leri a:eliyormUf ! 

ismete tecavüz 
ALA.iYE, 2 - 1931 senesi zar

fında, Alaiye kazaaı dahilinde 36 
ismete tecavüz vak'aaı kaydedil. 
mittir .. Bu vukuabn ekserisinin ce
reyan §ekli şöyledir: 
Dağda meşgul bulunan kızça• 

ğız, bir veya müteaddit ırz düş. 
manı tarafından kaçınlıyor, on 
bet, yirmi gün abkonuluyor, aon• 
ra salıveriliyor. Bu suretle zaman 
geçtiği için tecavüzü İspat müm .. 
kün olamiyor ve birçok biçarenin. 
hakkı delilsizlik yüzünden ziyaa 
uğruyor. 

Tren bir arabayı 
parçaladı 

lzmirde bir marıandiz treni 
Bayraklı iıtaıyonu civannda bir 
kazaya aebebiyet vermiştir. 

Erzincanlı Hasan oğlu altını§ 

bet yaımda Hüseyin; Trenin ia
taıyona gireceii sırada arabaıile 
tren yolundan geçmif ve tren ara
baya çarparak parçalanınıftır. 

Arabacıda batından ağır auret
te yaralAnar•k memleket haıtane 

lZMIR, 4 (Milliyet) - Nisan ayma mahswı korı.tenjan liste· 

ıinde İzmir için 321 çuval kahve tahsis edilmiş olduğundan pi. 

yasadan kahve tamam«..'11 kaldırılmış ve kahve ihtikarı başlamış. 

tır. Bugün yüzlerce kahvehane sahibi Ticaret müdürlüğüne mü· 

racaat etmişl.;r, şikayette bulunmuşlardır. Ticaret müdiriyeti 

keyfiyeti vekalete bildirmiş, gümrükteki kahvelerinı çıkarılması 

için müsaade iatemittit·. Evvelce lzmirde 2500 çuval kahve sar

fedilirdi. 

Adanadagakalanan kaçak rakı 
ADANA, 3 (A.A.) - Kanunusani bidayetinden mart nihaye 

tine kadar vilayetimizde 263 kilo kaçak rakı ve 800 kilo da cibre 

yakalanmıştır. 

Yugoslavya kabinesi istifa etti 
BELGRAT, 4 (A.A.) - Bu sabah aktedilen neznlar meclis 

içtimamda Başvekil kendisine 6 kanunusani 1929 da tevdi edileı 
vazifenin artık nihayet bulduğu kanaatini izhar ederek istifaya 

karar verdiğini tebliğ etmittir. Yeni kabinenin M. Marinkoviç 
tarafından tetkil edileceği zannedilmektedir. 

Suriye Reisicüm~ur.luğul Roma Elçiliği 
Halepten Adana gazetelerine ANKARA, 4 (.AA.) - Ana 

yazılıyor: Burada inti§&r eden dolu Ajansının istihbanna naza 
"El'k" t' mıaa gaze eıı yazıyor: ran Rouıa büyük elçisi S t Be 
. ~';'günlerde S?ı;iY~ Cümhur re· yin celbedilec:eğine dair ua olan 
ıolıgıne namzetliğını koyacak ıa· ha d' k d" • • · 'f 
hıslar hakkında pek çok ıayialar • ~a 15 , ?n ısın',? ı~tı aname
deveran etmektedir. Bu makama •mı Hancıye vekaletıne gönder 
ııelecek olan zatın, bütün fırkala mit olmasından galattır. 
rın itimadına mazhar olmuı bu· 
lunması lazımdır. Geçenlerde Va 
tani lideri Haıimülettasi Beyin 
namzetliğini okyacağı aöyleniyor• 
du Fakat ıon günlerde bu taYİa· 
lar sabık hükilırıet reisi Damat 
Ahmet Nami Beyin i:ınıi etrafında 
ve kuvvetle dönmeğe ~lamıştır. 
Vataniler bu şayiaları soğuk kan· 
lılıkla karşılamıılardır. Bu vazi· 
yet damadın, Cumhur riyaseti 
mevkiinin kuvvetli olduğunu göa 
termetkedir. 

Alaiyede bir idam 
karan 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye bastahldarı 

mütehassısı 
Cumadan maada hersün öğleden 

aonra saat (2,30 dan Se) kadar lı
tanbulda Divanyolunda Jl8 numa

ralı huıusi dairuinde dahili baota

lıklan muayene ve tedavi eder. Te

lefon: lotanbul 22398. 

Doktor 
Aliiyeden bildiriliyor: - Bu- 1 

rada, feci bir cinayetin muhake
mesi yapılarak hitam bulmuı ve 
ba§lıca faili idama mahkilm edil- I 
miıtir. Bu tüyler ürpertici hadiıe 
§Öyle cereyan etmiştir. 1 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İıb'ldil caddesi Bü

yiik Parmak kapu, Afrika hanı

:ıa bitiıik Apartmıan No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 
1 

Payalla köyü muhtan Ahmet 1 
ağa, kaybolan hayvanlarını dağ· 
da ararken kartıoma ayni köyden 
Yusuf oğlu Mehmetle kardeıi Ah 
met çıkmıılar. Muhtar Ahmet a
fa, bir hırsızlık meselesinden do
layı bu iki kardeti Adliyeye tea
lim ettiği için adamcağıza derin 
bir kin bealiyorlannıı. 

"Sen bizim hıruzlık meaelemi. 
zi meydana çıkanraın öyle mi?" 
diyerek biçare adamı tüfekle öl· 
dürmiif öldürdükten aonra kol ve 
bacaklannı ayırmıf, tenasül ale· 
tini de keserek ağzına aokmut, ve 
kaçmıtlardır. Adliye ve Jandar· 
manın Pkı takibatı neticeainde 
bunlardan Mehmet yakalanmıt. 
930 senesinde kardeşi ile birlikte 
itledikleri cinayetin neticesi an
cak yeni almmıt ve idama mah· 
kıim edilmiştir. Ahmet firar etti
ğinden davası ayrı]mııtır. 

25063 defter kaçak 
sigara kağıdı 

Geçen gün Bandırmadan 
Bursaya giden bir otomobilden 
tüphe edilmiı ve otomobil Kara
cabeyin Karaağaç mevkiinde dur
durularak aranmıttır. Neticede 
25063 defterde bir milyon yedi 
yüz elli dört bin iki yüz tane ka· 
çak ci.gara kağıdı bulunarak mu
aadere edilmiştir. 

Burs ada 
Buraada (hayvan koruma birli

ği) namile bir birlik teaia edilmit 
tir. Birliğin müesaialeri: 

J - Belediye reiıi Muhittin B. 
2 - Belediye başkatibi Rüttii 

Bey. 
3 - Eczacı ve Baytar Ali Te

kin B. 
4 - Kimyager Oıınan B. 
5 - Encümeni Vilayet baıka

tip muavini Hasan Feyzi Beyler· 
dir. 

Birliğin nizanınaıneai vilayetçe 
tasdik edilerek müsaadei resmiye· 
ai verilmiıtir. 

F ııkir çocuklara yardım 
TRABZON, 2 - Fakir çocuk

Beyoğla 2 ci aulh huknk mahkeme
sinden :Sadri eobak merhamSait P&f& 

vereaeai ile Köse oğlu Haralanboı 

verea•inin ta)'la.D ve miiıtereken 
mutaoarrıf oldukları Niıanlafında 
T qvikiye ınalıalleainin Kahdene ve 
tıranvay caddesinde 81kİ 98 ve yeni 
142 No.lu Sait pap konağı namile 
maruf lronağm müfrez büyük kısmı 
fUyuwı izaleoi için açık arttırma ile 
aabp vaz edilmiş ve ıartnameai 

3-Mayıa-932 de divanhaneye talik 
edilerek 932-Maymnı~7 nci cumar 
teoi günü aaat 14 ten 16 ya kadar 
Beyoğlu sulh ikinci bukuk mahke· 
meainde ihalesinin icra11 mukarrer 
bulunmuıtur. 
Kıymeti muhammeneıi 70,000 lira 

olup 11'."Üzayedeye iıtirak edecekle
rin % 7,50 nispetinde temi,,at akçe 
ıi mahkeme veznesine tevdi eyle
meleri liiznndır. Mezkur konak da
hilen yağlı boyalı, terkos, ve elek
tirik tertibatı mevcut ve arkasındaki 
büyük bahçesi çam ıığaçlarile mü· 
zeyyeıı ve ufak bir ııarajı ve bahçe
de büyük biı- mermer bavnzu müı
temildir. Bahçenin geniş cephesi ta

mamen arka tarafında nüıhediye cad 
desi üzerinde olup her türlü İnşaafa 
müsaitti•. Meıahai sathiyeai seneden 
(4978) ziradır icra kanununun 119 
inci maddesine tevfikan mezkur 
gayri menkulde gayri ınüoeccel hak 
oahiplerile İpotekli alacalrlılarm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin İ!bu hak
larını ve hususi ile faiz ve maoı-afa 
dair iddialarını tarihi ilindan itib.-ı.

ren evrakı müıpitelerile mahkemeye 
muracaatla kayit ettimıeleri lazım· 

dır. Akai halde tapucn müseccel 
hak sahiplerinden maadası salış be· 
delinin paylaıtmlmasından hariç kıı 
lırlar. Daha fazla malilmat talep e
denlerin 930-973 No lu dosyasile 
mahkemeye müracaatla ıartruunc 

ve doıyayı tetkik edebikc•kleri •· 
!in olunur. 

lara yardım cemiyeti bu sene ilk )-------------
mekteplerde okuyan 250 fakir ço 
cuğa öğle yemekleri vermektedir. 
Cemiyetin 250 yavruyu doyurma 
sı ali.kayı artırmııtır. 

.Trabzonda spor 
TRABZON, 2 - idman Ocağı

na ait tenia ıabaaı idman mmtaka 
ama devredilmit. mıntaka, sabayı 
düzeltıni,ı:ir. Türk • Ecnebi genç· 
)er tenise baılamqlardır. idman 
mıntakaıundan ayrılan idman gÜ· 
cü tekrar mıntaka ile birletıniıtir. 
Diğer iki klüp, aynlığı muhafaza 
e~me~~ir. Mıntaka klüplerin va 

latanbul 7 İnci İcra memurluğun
dan: Paraya çevrilmesine karaı- ve
rilmiş Tahtakaledc Kadıoğlu soka
ğında 17 No lu dükkanda bir adet 
makkap tezgahile ayni borçlunun 
Tahtakalede Deveoğlu yokuşunda 

12 No lu ligor Efendinin hanesin
de Radyo makinası gardrnp Halı ve 
aaire Ni·unm 9 Üncü cumartesi gÜ

nü ıaat 3 den 4 c kadar d;;kkinda 
4 ten S kadar da haneıinde açık art 
tmna ile 1ablacağmdan 7evın ve 
vüti mezlııôrcla ha&1r lıalmıacak me 

muruaa ıaür-t ol-. 
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Dost ve komşu memle-

MILLlYET SAL! 5 

Yeni netriyat 

Abdülhamidin 
Karikatürleri 

NlSAN 1932 

Emn·yet Sandığı 
müdürlüğünden: 

1 

kette edebiyat zevki 
Sabık Roterdam şehbenderi 

Ali Nuri Bey devri istibdatta 
Avrupada netrettiği "Davul" 
gazetesinde intitar eden Abdül 
hamide ait karikatürleri bir ki-

Falih Rıfkı Beyin en çok beğenilen eseri -~ z a ., 
• e ..ı:ı r=
::ı ~ ::e 

.. 
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MERHUNA TIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKi VE 

MÜŞTEMİLATI 

c 
::ı 

§ ·9 

k- .. k h k • • tap halinde toplamış ve fransız (randa büyük UÇU er es Şlll Ve ca olarak ?eş.r~tmittir. Ta~i 
1 1 bir kıymetı baız olan bu karı-

ed e bİyattaD zevkalır, meşgu · o ur .• ikatürler ve yazılar gaye:~ ne:™ 
bir surette papye kuşe uzerme 
tabedilmiştir. Ali Nuri Bey bu 1 • eseri aslı fransızca olarak yaz-

ı,µ • mış olduğu halde 903 te Nor· 
rı veç, İsveç lisanle.rile A~manca· j l' ya tercüme ederek neşrıne mu

vaffak olmuştu. Bu defa fran
sızca olarak mevkii intişara koy 
muştur. Bu nefis eser Tünelba· 
şmda Sergiyadis kütüphanele. 
rinde satılmaktadır. Karilerimi 
ze tavsiye ederiz. 
~~~~~~-~ 

ZEYTiNDAGI gazetemizde intişar eden 
tefrikalara yapılan birçok ilavelerle bir misli 
daha büyümüş ve ayrıca kitaba merhum 
Cemal Paşa'nın papyekuşe üzerine basılmış 
bir fotoğrafı ile memleketi terkederken Falih 
Rıfkı Bey'e yazdığı bir mektubun kopyeıi 
ilave edilmiştir. 
Zeytindağı Mu'lllim Ahmet Halit kitaphanesinde satılacaktır 

Fiatı 125 kuruştur. 

.ı::!!Z 

1858 1062 

1686 1434 

3835 2295 

5830 6840 

.,. .. .. -o 
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T opkapıda Beyazıtağa mahallesinde Hamam 
odaları sokağında atik 10 Mü. cedit 12 numaralı 
bir hanenin tamamı. Fatma Hayriye H. 

Boğaziçinde Büyükdere caddesinde Büyükdere 
mahallesinde Fıstık sokağında atik 22, cedit 27 
numaralı bir hanenin tamamı. Cemal Ef. 

Beykozda Şahin sokağında atik 31 cedit 55 nu· 
maralı maa bahçe bir hanenin tamamı. Şükriye 

Ü•kiidar Tapu başmemurluğun- --------------------------- 9600 8646 

Hanım Adnan Bey 

Kuzguncukta Kuzguncuk mahallesinde Çarşı 
sokağında atik 94 mükerrer 94 Mü. 94 ve yeni 
46-48-50 numaralı bir Sahilhanenin tamamı ile 
Kayıkhanenin havası Emine Muzaffer H 

Vaniköyde Vaniköy caddesinde eski 43 - 73 ve 

yeni 88 • 90 - 73 numaralı maa arsa bir sabilha
nenin tamamı. Ahmet Ziyaettin B 

N adit Şahın taıtt, 

TAHRAN, (Milliyet) -
İranda hemen herkeste az çok 
edebiyat ve şiir merakı vardır. 
lranda mersiye meclislerinde 
ve camilerde bile ekseriya viiz 
kürsüye çıkıp vaazına l,ııışla
mazdan evel bir veya bir kaç 
aderviı, memberin yruna gelip 
sıra ile kaside okurlar. 

veren Firdevsl olmuıtur. Şai
rin meşbur bicviyeainde: 

Besi renci bürdem derin 
salisiı 

Acem zinde kerdemı bedin 
Pirsi 

"Bu otuz senede çok zahmet 
ler çektim. Acem dilini bu fa- ' 
risi kitabımla dirilttim." 

Demesi çok yerindedir. 
Esasen lran edipleri, İran 

edebiyatı:;)da üç kutup tanırlar: 

dan: Y edikule haricinde kain Er
meni hastahanesi vakfından atik 
Valde Kethüdası Behram Kethüda 
vakfıle mahlut Ooküdarda Murat 

Kozlu kömü~ isleri 
Türk Anonim şirketi lıissedarlaına 

Reis mahallesinde atik 35, 37 No ı Kozlu Kömür itleri Türk Anonim Şirketimizin 31 ~art 1932 
ıarla mürakk.am mukaddema ar•a tarihli heyeti umumiyesinde ittihaz olunan karara tevfıkan 1931 
elyenn maa odıı meyhanenin basta· senesi temettüü olarak beher hisse senedimize 6 numaralı kupon 
hane vakfından olan 308 zıralı muay mukabilinde 23 yirmi üç kuruş tediye edilecektir. 
yen mahallin 6 hissede 4 hissesi 8 Tevziat, 15 Nisan 1932 tarihinden itibaren Türkiye İş Ban. 
haziran 327 tarihli müstesna ıenetle kası Ankara Merkezi gişelerinde ic~a edilecekti~. . . 
ve iki hissesi mezkur vakıf mütevel Gişe memurlarma kuponların hısse senetlennden kesılmemı§ 
!iliğinden verilen 3 Mart 328 tarihli olarak ibraz olunması rica ve ilin olunur. 
tefviz iJmuhaberi mucibince Yorgi Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi 
veledi Andonun ubtesinde olmadı-
ğından bilhahs veresesi tarafından T kk •• lıtanbul yedinci İcra memurluğun 
intikal muamelesinin icruı için mü- eşe ur . l dan: Hafız Nuri Ef. nin Hüseyin B. 
racaat edilmit ise de ibraz olunan !' ayyare Cemiyeti BeşıktQf Şu- zimmetindeki alaea,,lfımdan dolayi 

m--'-ur" ._ ----< v-ikalarının valof besınden: Şubemiz tar'.'fın~an mahcuz Fmdıklıda Molla Celebi ma ezmo .,.,...n.., ~- muhterem halkımıza tevzı edilen . - . 
mütevellisi tarafından müdevver def zekat ve aadakai fitir zarfları bu hallesınde Dolmabahçe caddesmde 
terde kaydı olduğu kayıt kalemi ta- kere heyetimiz müvacebesinde eski 86, 88, 90 cedit 92, 94, müker
rafından bildirı1mekle beraber mah- açılarak içlerinde çıkan mebaliğ rer 96, mükerrer 96, numaralarla 
Jul hisselere ait muamelenin lekem- atağıdaki cetvelde göaterilmİ§ ve mürakakm ve afllğıda evsafı muhar 

21 mart 1932 tarihinde Vilayet dükkanlar uht · .. t 
mül etmedigi mütevelli vakıf tara· merkezine aynen teslim edilmit- ~. . 1 m evkırı kmaa

1
_',".nbi§ .e

fınılan bildirilmiı olmasına binaen tir. milat çifte hamamın se-...; s-

28225 

2022 

12006 

3000 

4745 

9002 

9189 

9328 

9499 

9508 

Beyoğlunda mukaddema Şişli Balmumcu Çiftli . 
ği elyevm Metrutiyet mahallesinde Kağıthant 

caddesinde atik 2, cedit 224 numaralı maa müş· 
temilat bir konağın tamamı. Abdülhamit B 

Ayvansarayda Toklu İbrahimdede mahallesin· 
de lbrahimdede sokağında eski 20, cedit 28 nu. 
maralı maababçe bir hanenin tamamı HikmetH. 

Beşiktaşta Teşvikiyeden müfrez Muradiye ma. 
hallesinde Kağıthane caddesinde atik 10, cedit 
24-26 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. 
Talia Melek H. bilasale ve Ali Necmettin B. ile 

Halk, bunu, büyük bir zevk 
le dinler. Mesirelerde, hususi 
toplantılarda, dervişler şahna
meyi hikaye hikaye fasıllara a· 
yırarak söylediler. İslamiyetten 
sonra, İraoda şiir ve edebiyat, 
Rudeki'den başlaıın1ş gibidir. 

Vakıa, bazı müverrihler, 18 
asır evvel gelen (Behra~ôr)a 
şu kıt'ayı atfederler: 

Bunlar da 1 - Firdevsi, 2 -
Enveri 3 _ Sadidir. Nitekim 
meşhu; kıt'ada olduğu gibi: 1515 No lu kanuna tevfikan matlup Muhterem Halkımızın cemiye- sede on yedi hisseıi ile keza yirmi \ 

muamele ifa edilebilmek için mahal- timize kartı gösterdiği bu vatani dört hisse itibarile iki hissesinin on 
len tahkikat yapmak üzre memur i- ve milli yardımlanna kartı m~· altı hisse tertibile dört hisSMi 31-

Fatma Piraye H. tarafından bilvekale 

Üsküdarda atik Altunizade cedit Osmaniye ma
hallesinde Koşuyolu sokağında eski 19 yeni 51 
numaralı bir hanenin tamamı. Münire H. 

Boğaziçinde Büyükdere mahaliesinde Büyükde
re caddesinde atik 358-360 ve cedit 333.335 nu. 
maralı maa hane bir dükkanın tamamı. 

Ahuyu kuhi derkilh çigüne 
biveda 

Unedaret yar biyar çigüne 
deveda! 

"Dağdaki geyik, acaba na
sıl bulunur? Sevgilisi yoksa, 
sevgilisiz nasıl yaşıyor." 

Ve yine 25 asır evvel gelen 
Siyruz - Keybıisrev hakkında 
da: 

GUiam Keyhusrevi bum ki 
nikeş endişe biderd 

Ezin miyane heder reft be.:
hörmeteş kalavada •• 

"Mukaddes ve genç Key
hüsrev, iyi dütündü. Ve balkın 
arasından çıkarak Allaha iba· 
det için mağaraya iltica etti" 
gibi parçalar söylenir. Ancak, 
bunlann sonradan yazılmış ol
ması ihtimali kuvvetlidir. 

Arapların istilasından son· 
ra, lranda bütün kitaphanele
rin yanması ve mütefekkirlerin 
perişan olarak başka memleket 
lere, mesela Hindistan, Bülü
cistan ve Türkistana ilticalan 
sebebile lranda eski edebiya
tın izlerinden başka bir şeye te 
sadüf edilemez. 

Şüphe edilemez ki İslami
yetten evvel !randa pek kuvvet 
li bir edebiyat mevcutmut. 

Hüseyin ViW:i Kaşifi tara· 
fından Envari süheyli namile 
farisi lisana tercüme edilen e
•er, lalamdan evvel lranda 
Yazılmıştır. Bu kitap Hüma
Yunname namile bir aralık türk 
çeye de tercüme edilmişti. 

İslamiyetten sonra, yetişen 
lran edipleri, eıki Sasani devri 
edebiyatını daima terennüm e
der ve onun üfulüne ağlarlar. 

Hakanii Şirvininin; lranm 
~ski medeniyeti için yazdığı: 

Han ey dili ibret bin ezdide 
nazer künhao, 

Eyvanı medayin ra ayinei 
ibret dan! 

Beyti ile başlayan meşhur 
111.ersiyesi ıaheserlerden biri· 
-lir. Iranın en büyük ediplerin
den Sadii Şirazinin eski Pehle
vi edebiyatına hayranlığı da 
ınaliimdur. 

Bugünkü edebiyat 

Bugünkü edebiyatlarını lran 
!dar Firdevsi'ye borçludurlar. 
Firdevsi' den evvel, yukarıda is 
rni geçen Rudeki ve onun mu
ıı.kkipleri gelmişlerse de bunlar, 
büyük ve ölmez eserler yarata· 
rnamışlardır. 

Der şir, sekes peye~beranent, 
Kavlist !r.i cümle kı beranent, 

Her çent ki la nebiyye ba'di 
Ferdevsi vü Enveri vü Sa'di. 

nettar tetekkürlerim-.j arzedenz. 3 3 tarihin' d lan b' · · zam kılınacağından bu yerin tasar- Abbaaağa Ocağı S4,S9 lira -9 2 e yapı ırıncı. ar-
rufıle alakası olanlar var İıe tarihi Muradiye ., 80,03 ,, tırmada 2500 lim.da talibi uhtetınde 

Firdevsi ilandan itibaren on gün zarfında yet Cihannüma ,, 43,03 ,, kalarak ihalei katiyeıi yapılmak üze 
!erinde mevcut veaaik ile birlikte ~rtaköy " 165,75 ,, re on bet ııün müddetle yeniden mü 

Firdevai lranın on asır ev- Osküdar idaresine veyahut tabkikat ~:Z:ıiıa ;; 1~;:: : zayedeye konulmuıtur. Maa müıte-
vel yetişen en kuvvetli şairle- !fÜnü mahallinde hazır bulundunıla- Vişnezade • 167,55 ,, ınilit mezkiir hıınıamın umum mesa 
rinden biridir. ismi Ebülkasım, cak tapu memunırıa müracaatlan lü Yıldız ,, 74,70 ,, hası bin yedi yüz .ıtmıı dört arım 
lakabı Firdevsii Tuıi'dir. zumu ilan olunur. ,768,15 ,. terhiindedir. Erkek tarafı, çifte ca-

Huraıan eyaletinin Tus şeb· --··--•mn••-··---·--- --------~---- meürı ve demir kapıdan girildikte 
rrnde doğmu§ ve büyümüştür. 
O zaman lranda meıhur Mah
mudu Sebüktegin hükümdardı. 
Firdevsi, T us valisinden şika
yet zımmnda hükWııet merkezi 
olan Gazne'ye gitmişti. Şikaye 
tini padişaha arzetmek istiyor, 
fakat buna muvaffak olamıyor 

du. . edeb" Mahmut Sebüktegın t· 

yata fevkalade mera~ı idi .. B~r 
d" ı meclisi teşkıl etmıştı. 

sonu tenle biten kelime yoktu. 
İkinci güçlük te "senin kir 

piklerin zırhlardan öyle geçer 
ki ••. " diye başlayan bir hikaye
nin sonunu getirmekti. 

Büyük f&İr Firdevsi derhal 
dördüncü mısraı yapıftırdı: 

Manendi senan giv der cengi 
peş en 

Peşen muharebesinde ( giv) 
in mızrağı gibi-.. 

Davetler 

Sabık Ayancık hakimi 
aranıyor 

Müddeinmumilikten: Keakin 
Hukuk Hakiınliiine tayin kılman 
Ayancık hakimi Kbıla Şevket 
Beyin acilen memuriyetinıize mü
racaabnın gazeten.izle ili.m müt&o 
mennadır. 

SEYRlSEF AtN e ıp er 1. F rruhi Unauri As Giv, 'furana aiıt bir kahra· 
Bu mec ıse e , , . . "d' 1 

1 d .. şair riyaıet man ısmı ı ı. 
Cu• di ı::ı.am ann a uç B d"rd" .. 'l F" u o uncu mısra a ır-

Merkez acenta: Galata Köpri' 
'.laşı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Jllühürdarzade han 2. 3740. 

1 

zemini mermer bir methal ve came
kanlı kapıdan zemini -ı mw tatlı
ğa geçilir. Bu latbk üzerinde bir fıs 

kiyeli havuz ve kahve oc:ağr Ye ıu 

depoıu olup ut katta bir tarafta k• 
revet iki oda ve kerevetin önü cam· 

la meıturdur. Oıt katta kısmen cam 

b iki taraflı ıavan vardn-. Hamam İ· 
çinde göbek tatlı sofa üzerinde do

kuz ıw.._ ve ikiıer kurnalı dört bal 
vet vardır ve odunluk ve külh~ 
muhtevidir. Kadınlar kısmında, 

1 

sofada alt katta iki tarafı kerevet ve 
ederdi de "bh"k · . ·d • b şairlere mü- vsı a sı azanmıt, aynı za. 

Fır evsıy~, u . ed"ld" ı manda tarih ve edebiyattaki 
t etmesı tavsıye ı ı. 1 d . . k' l . k . 

racaa . I . her gün top ku retmı ra ıp erıne artı ıs-
Firdevsi şaır :j'ın mahallin~ bat etmiş oluyordu. j 
!andıkları eg ence .. .. d"' . .. / Şayanı dikkattir ki (Sultan 

TRABZON POST ASI 
(Cümhuriyet) 6 Nisan 

çarşamba 18 de Galata nhtı
ınmdan kalkar. 

ıavan~a ~eza i~i k~vet ~e bir ~~ 
1 rahk ilzerınde bır hali ve bır sofa u 
j zerinde dört kurna ve üç kurnalı i-

ki halvet mevc11ttur. 88 numaralı 
1 dükkanın zemini çimento ve arkada 

bir aralık üzeı·inde bir bala ve cep
heıi camdan ve kepenkleri demir

i dir. 92 numaralı dükkanın zemini 
tahta ve kepenkleri demirlidir. 114 

. . Ş · uzaktan gorun ugu İ -
gıttı. aır, l kı feti ile hiç Mahmut) un eski ran edebiya 
zaman. taşra. 1 ya 1 tı tari'hinin manzum olarak ya. 
hoşa gıtmedı. ş· d' b zılmasına memur ettiği şairler, 

"Şu kaba adam.. ım 1 ur~ bundan İzhan aczetımişlerdi. 
ya gelecek, r~~a!ımk 1b1 lbo= : Diğer şai.rler, Firdevsideki bu 
iyisi mi. ken~.15.':'" .. a u ~ak;t ı kudreti görün~e: I 
lim !" diye duşundulel. . - İşte bu ışi baıaracak üu-
onu kovmağı nezak.et .e~nj Y:· , tat! diyerek kendisini şaha tak : 
diremedikleri için ıstıa a e - ı dim ettileı·. 
meğ~ muvafık buldular. d'kt ı Meşhur şehname, Firdevsi 

Firdevsi, selam der Ş . en , taı·afmdan bu suretle yazılmıt· 
sonra bir kenara otur u. aır- 1 tır. Şehname 60 bin beyitlik bir 
!er söze başladılar: . 1 ı eserdir ve tam otuz senede ik· 

_'_ Biz, ıairiz .. Ancak şaır er mali kabil olmuştur. 
le görüşebiliriz. Mahmut Sebüktekin Fir· 

Sizde de bu istidat var mı- devsiye bunun heı- beyti ıçm 
öır? bir altın vereceğini vadettiği 

Firdevsi: . halde eser bittikten sonra bu 
_ İhtimaldir! dedt. i vaadinde durmdaı ve her bey. 
_ Öyle ise, biz birer mıs~a 1 te anc.::-k bir akçe vermekle ik. 

söyleriz .. Sen de arkasını ge~ı- tifa etti. 
rebilirsen içimizde oturm~ga l Şair de aldığı akçeleri hama 
hak kazanırsın! Bunun üzenne 'ma giderek kendisini yıkayan 
üç şair, irticalen birer ınısra 1 ~tellak) lara ve h~~c~y~ da
söyledtrler: · gıttı ve me::hur hıcvıyesmı ya. 

1 _ Çün arezı tü mah neba· ı zarak Bağ•: da çekildi, oradan 
şet revşen, .. 1 Gazneyc gitti. 

2 _ Manen<li ruhet gul ne· / Sultan Mahmut bilahara 
büvet der gülşen, . .. yaptığı haksızlıktan pişman o-

3 _ Müjgant hemı guzer !arak şaire 60 bin altını gönder 
künet ezcevşen, , di. Ne care ki, bu zamana ka-

t _ Senin çehren kncar ay u:..: ,; - kahrından ölmüş bulu 
bile parlak değildir· nu y e. "d-.ı. 

2 _ Senin yana~a~ gib : 3u ;)aralarla şair ~amma 
gül bile kırmızı. d~ıld~r · Gazne' de bir hastane yaptırdr 

3 _ Senin kirpi!'rerın, zırh- laı-. 
!ardan öyle geçer ki.. .. . I Ziya Paşa harabatının mu. 

Şairler mısralarını soylemış kaddemesinde: 
!erdi. Fakat şu üç mısraa sonu 
(şen) le biten bir dördüncü mıs 
ra ilave etmek lazımdı. Burum 

· kanı oktu. 

Yazık o şehinşehi kaviye 
Sultanı celili Gazneviye 
Kıydı o yeganei zamana! 

MERSİN POST ASI 
(Anafarta) 8 Nisan cu- numaralı diikki.nm zemini tahta ve 

ma 1 O da İdare nhtımından arkada müstecir tarafından yapılmrt 
ta!kar. bir mahal vardır ve kepenkleri .ı... 
ııİİİİıiiİiiİİ•••••••••l 1 ınirlidir. Halen 98 numaralı diier 

LLOYD 
TRIESTINO 

Limammıza muvasa1i.tı beklenen 
ABAZIA vapuru 5 Nisan oaı. (l

talya ve Yunanistan) dan, 
GIANIKOLO vapuru 6 Nisan çar 

§alnba (Batum ve Anadolu battı) 

den. 
Limanınuzdan hareket edecek 

vapurlar 

GOFREDO MAMELI •apuru 6 
Nisan çarf8D1ba (Burgaz, Varna, 
Köstence ve Odesa) ya. 

ABAZIA vapuru 6 Ni1a11 çarıam 
ba Burgaz, Varna, Köstence, Suli
na, Kalaı ve lbraile) ye. 

GIANIKOLO vapuru 7 Nisan 
perfembe (Pire, Napoli, Manilya 
ve Ceeova) ya. 

(CASULICH LINE) kumpanya
sının lüks vapurlanna l>ktarma edi

dükkanın zemini taf ve kepenkleri 
d.mrlidir.Cami -yılanı cadde.inde 
balen 2 numaralı diiklıi.nm zemini 
çimento ve kepenkleri kı1me11 demir 
w o ıasmen istordur. Hududu: Bir 
tarafı ahara iit dükkan, Caferağa ve 
zaırenin odun ve kömür deposu d.İw 
ğer tarafı Fındıklı hamam sokağı ve 
umumi hala ve salat kahveci dükka
nı ve arkaoı Sadullah ef. ve aairenin 
odun komür deposu ve kramı cüzisin 
de ahara ait 1114hal ve cepheııi tram
vay caddesile mahduttur. lhalei ka
tiyesi: 254-932 tarihinde saat on 
altıda dairede icra olunacaktır. Ta
lip olanlann, tamamının luymeti mu 
hamınenesi olan otuz bir bin bet yüz 
altımş liradan bi11eye musip mikta
rın yüzde onu niıpetinde pey akçe.i 
vermeleri ve ilk ihale bedelinin yüz 
de beşi nispetinde arbrmalan lilzım 
dır. Fazla izahat almak isteyenlerin 
927-4505 numaralı dosyayı görmek 
üzeı-e daireye müracaattan ilin o1u-lerek şimali ve cenubi Amerika li

manlarına gitmek için tenzili.tb doi nur. 

ru bilet verilir. 
Her nevi tafsilat için Galatada İstanbul birinci ticaret mahkeme-

Merkez Rıhtım Han (Lloyd Tries- sinden: Merhun olup sablına11na ka 
tino) ser acenteoine Tel. B. 771 ve rar verilmiş olan Anadolu hisse ıe-
4878 veya Galatasa•ayında sabık Se nedatı ile yüzde beş faizli İtalyan iı 
lcinik bonmar,eai binas;ndadi yazı- ' t.Jrraz tahvil.iti ve İ§ Bankası hisse 
hane.Telefon Be;-oi;l : ., ·!:?:J •ıc ) a - 1 sene<htı 9-4-932 cumartesi saat 14 
!mt Em'rocnü, l

0

zmir sck~k No. 14, 1 t Bm"'aC:" •atılacağ1ndan talip o-
··'· -•-

Annik H. vekili Köseyan Antuvan Takfor Ef. 

1500 

16215 

9511 

9520 

Oaküdarda Selamiali Efendi mahallesinde Se· 
lam11z sokağında atik 304 cedit 268 numaralı 
bir dükkanın tamamı. Lazari Ef. 

Beyoğlunda Firuzağa mahallesinde Sıraserviler 
sokağında eski 53 mü., yeni 12 numaralı bir ha· 
nenin tamamı. İımail B. ile Hatice H. tarafın. 

dan vekili Şakir Bey 

Yukanda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamın.da 
borcun ödenmemesi haaebile 61 gün müddetle satılığa çıkanldı
ğmdan talip olanlıırm veya fazla tafsilat almak isteyenlerin Satıı 
Amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Nafıa Vekaleti 
Ankara şehri içme suyu komisyonundan 

9 Nisan 932 de münakasasr mukarrer olan font boru ve sair 
malzemenin Gümrük muafiyetinin ta1iplerce nazarı itibare alın
ması lüzumu tavzihan ilan edilmişti. Bazı firmalardan alman 
mektuplarda bu muafiyetin Okturva ve muamele vergilerine de 
şamil olup olmıyacağı sorulmaktadır. Gümrük resminden muaf 
olan mevat kanunen muamele vergisinden de muaftır. Okturva 
vergisi için dahi Ankara belediyesi muafiyet kabul etmiıtir, 
Devlet demiryolları nakliyatı bu kabil mevat için hususi tarife 
ye tabidir. Tekliflerde bu cihetlerin nazarı dikkatte tutulması 
tevzihan ilan olunur. (1338) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden 
Kazası 

Çatalc• 

.. 

" 
,, 

Mevkii Kilo 
lstiranca vakıf ormanlannm tahta 
köprü ile kütüklü mekan arasında 
vaki orman krt'a11. 200,000 
lstira~ca vakıf ormanlarmm yüz 
altı hat boyunda ve iki parça orman 
kıt'asmda. 60,000 
lstiranca vakıf ormanlannrn süpür-
ge alan orman krt'a11. 100,000 
lstiranca vakıf ormanlarının kasap 

Nev'i 

Kömür 

,, 

,, 

Yorgi çeşmesi civarında. 100,000 ,, 
htiranca Vakıf omıuılarınm dört parça orman kıt'asından 

balada miktan muharrer imal olunacak kömür 3-Nisan-932 cu 
martesi gününe kadar müzayedeye konmuştur. Talip olanların 
İstanbul Evkaf Müdiriyetin.de Orman ve Arazi idaresine müra< 
caat eylemeleri. (1335) 

1 latanbul Belediyesi ılanları 

Beşiktaıta 7 No. lı dükkan: Teminat 4 lira. 
Beyazıtta 2 No. lı dükkan: Teminat 9 lira. 

Hasköyde 171-173 No. lı dükkan: Teminat 4 lira 
Sebze halinde 38 No. lr dükkan: Teminat 13 50 llra 
Fatihte 1_2 eski 26 yeni No. lr dükkan temin~t 4,50 lira. 

Sebze halınde 124 No.lı dükkan teminat 22,50 lira. 
Bahçekapıda 1-3 39-41 No.lı dükkan teminat 166 lira, 
Kerestecilerde 627,5 metre arsa teminat 56,50 lira. 
Eminönünde 17 No. lı dükkan teminat 18 lira. 
Ortaköyde 1 No. lı dükkan teminat 6,50 lira. 
Bahçekapıda 49 No. lı dükkan teminat 79 lira. 
Sebze halinde 4 No. lı dükkan teminat 18,50 lira. 
Sebze halinde 3 No. lı dükkan teminat 17 lira. 

1 

Yukarda yazılı emlak kiraya verilmek üzere müzayedeye 
konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Levaznn 
müdürlüğüne ve ihale günü olan 28-4-932 perşembe günü de te-

• il • • •• • •• - · - -
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8 MiLLiYET SALI S NiSAN 1932 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
31 mart 1932 vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Kasa 

1 
Külçe uli k.ilugram (lltveıen teda· 

\I vüle çıkarıl•n b4nkonotlar kar~lık!) 
tın Külçe sıfJ kllograııı 

M rskak 'lürk ılunı ufi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhabirler: 

6.178,211 
269,933 

2.216,335 

Ura 
• 

" • 

B.688.589,99 
377.404,38 

ao99. 153,81 

8.324.905.-
183.38tı,83 

_Alun Mevc~du { lltveten tedavüle çıkınlan 
' ulçe ~af~~1~1lQ banknotlar karşılı~ı Lira 

' { l l &vcıen tedovtile 

t..056. 960,89 

Altına tahvili i Döviz mevcudu çıkarılan bank· u· rı 
kabil döviz notlar karşılığı U 27H. ı 7s,70 

Serbest dövizler ,,_" ___ ı._12_7_.9_4_1_,2_2_11 

Hadne Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nal<tiye karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki tediyıt 

Cüzdan 
Sen edat 
Esham ve { Deruhte edilen evrakı nakliye 
Tahvillt karşılık! ( idbarlkıımetle) 

Albn ilzerine avana 
Hissedarlar 
Muhtelif 

1 
Lira 158.748.56:1,

" 1.800.000,-

Ura 0,-
1 1!4.704.837,5(1 

Lira 

20.674.040,0l 

1171.291,21 

4.959.075,8! 

. 
156. 948.563,-

24.704.837,50 

626,80 

7 .665.1~8.97 

1.160.798,91 

Sermaye 
Tedavil.ldekl Banknotlar 
Deruhte eılllen nrakı nakliye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevflkaıı 
vaki tediyat 
Deruhte edlltn evrakı nakliye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak tedavüle vız edilen 1 Lira 
Karşıl ı ğı tamamen aluna tahvili kabil döviz olarak 
tedavüle vazedilen _" 
Vadesiz Tevdiatı 
Hazine hesabı carisi 
Diğer mevduat 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım Heaaplar 

158. 7 48. 563, -

ı.800.000,-

156.948.563,
g: 745.550,88 

2.774.173,?0 

817.245,44 
4.025. 128,88 1 

Lira 
ıs.000.000,-

169.468.287,58 

4.842.374,32 

745. 723,87 

26 .• l28.026,44 

4.626.072,47 

.. ----~Yeni ve mükemmel boyalı .. ____ _ 

HIZIR ve TUF 
yangın makinelerini 

en ucuz fiat ve en müsait seraitle 

ELA ATTIN 
Yangın makinalan ticarethaneıinde bulabilir1iniz. 

Yanam ve ıiı makineleri üzerine vazedilmekte bulunan " HIZIR " 
alimeti farikasının münhuıren kendilerine ait bulunduğunu iddea 
eden Haliı Beyefendile aramızdaki mukavelenin bu huıusa dair madde
leri: Madde 3 - Dört ıenedenberi müıtereken çalıtılan Ye müttereken 
meydana aetirilen HIZIR yangın söndürme makinesinin alameti farika
sı Haliı-Selabattin Şirketine aittir. 

Netice : Hızır markası ıirketin henüz tasfiye edilmemi, mütterek bir 
malıdır, Haliı Bey bu markayı istimal için kendinde ne kadar hak gö

rüyorsa ayni hakkı müeueıem için de mevcut olduğu bilinmelidir. 
imal ve aabt merkezi: 

Galata, Eski Gümrük ıokak, Mader Han •••••I 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Yüz elli adet tevhit semerinin kapalı zarfla münakasası 20 
Niıan 932 çarşamba günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin 

1 şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
ittirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkUr günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (1245) 

ı~~~~~~~~~~~~~~ı 

) 100 kuruş yüzü ile Kuştüyü yasbk 
1 

İııtanbulde Çakmakçılar, Sandalyedleröe Kuftüyü fabrikası yüzile 

1 

şilte 12, yüziJe yorgan 15, yağlıboya yastık 5 liraya, kuştüyünün kilosu 
100 kuruştan başlar. Kuştüyü kumaflarm Mr rengi vardır. Ucuz satılır. 

Tel. 2.3027. Nazım Heuplan 
K1nu•un 6 ıncıt 
maddeline it•· 
likln tı vdt edl- 500,000 Tllrk albm 
len kıymetler 
MuhteUf Depo He11plan 

4.
6
25.ooo,- Jandarma satınalma komisyonundnn 

l.07i,47 
4·626·0:'ı>,47 Yerli mamUlitı 4000 yün battaniyenin kapalı zarfla müna· 1 010 484 68 A 21,010,484,6t b 1 

Yek6n ' • ·ekun kuuı 20 Niıan 932 çarıamba günü ıut on inle yapı acaktır. 
"•-e;s;;;;;;;;;EEE!!!i3!!!!3SS;s;;;;;;;;;;;;;;;ii;;e;5;;;;;;;;;e!!ll••===31 E;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;e;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!;;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!E;;;;;lll Taliplerin 9artname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve mü· 
lı nakaaaya ittirak için de teminatlarile beraber mezkUr ıünün 

İ•konto haddi %8 - A~bn üzerıne avan• % 6 3/4 muayyen aaatine kadar komiıyonumuza müracaatları. (1238) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanlan l lökstlrenlere: Katran HAKKI EKREM_ Gedikpaşada Jar1darma 
Adana'da Külahçılar çartıımda Lale Sinemaaı namile maruf 

ıinema binası araaıı ile beraber bila faiz ıekiz senevi takıitle 
satılacaktır. ihale Ankara'da Emlak ve Eytam Bankası ldare 
Meclisi huzurile yapılacaktır. 

lhale tarihi 25 Nisan 1932 tarihine müıadif pazartesi günü. 
dür. Talip olanlar teklif mektuplarını ihale gününe yetiımek ü
zere taahhütlü olarak göndermelidir. 

Teminatı dört yüz elli liradır. Mufa11al ıartnamesini müta· 
lea etmek iıtiyenler Adana Defterdarlığına ve lıtanbul ve İzmir 
de ve Ankara' da Emlak ve Eytam Bankasına müracaat edebilir
ler. Bu tartnamenin bir nüshasının bir lira mukabilinde almarak 
imzalı olduğu halde teklif mektuplarile beraber gönderilmesi 
şarttrr. (1185) 

Satı ilk Voli 
Büyükada Sadefadaaı voliıi satılmak üzere ıeraiti atiye dai

resinde müzayedeye vazedilmittir. 
1 - Müzayede (Kapalı zarf) uıuliledir. 
2 - ihale birdir ve kat'idir. Talipler 750 lira teminat akçe

ıi vereceklerclir. 
3 - ihale 11/4/932 tarihinde Ankarada idare meclisimiz 

huzurunda İcra edilecektir. 
4 - Uhdesine ihale olunan zat on bet aün zarfında bedeli 

ihaleyi tamamen tesviye etmeğe mecburdur. 
Talip olanlar ve daha fazla malUınat almak isteyenler iha

leden bir ıün evveline kadar ıubemize müracaat ve bir lira mu. 
kabilinde bir kıt'a ıartname almaları. (1039) 

Büyükadada satılık otel 
Büyükadada Altmordu caddesinde 17, 19, 20, 23 ve 25 nu. 

maralı mu müıtemilit Otel Dö La Plaj pefİn par& ile ıatılıktır. 
Müzayede kapalı zarfladır. İhale Ankara'da Emlak ve Eytam 
Bankuı idare Meclisi huzurile yapılacaktır. 

ihale tarihi 25 Niıan 932 pazartesi ıünüdur. Talip olanlar 
teklif mektuplarmı ihale gününe yeti9mek üzere taahhütlü ola· 
rak göndermelidirler. Teminat 1230 liradır. Mufaaaal tartname
ıini mütalea etmek iıtiyenler İstanbul, İzmir ve Ankara'da Em
lak ve Eytam Bankasına müracaat edebilirler. 

Bu 9artnamenin bir nüshasının bir lira mukabilinde alınarak 
imzalı olduğu halde teklif mektuplarile beraber gönderilmesi 
tarltır. U. (1186). 

Istanbul Evkaf müdirivetinden: 
Kıym-eti muhamınenesi 

Lira K. 

887 40 

Şirketimiz memurlftl'ından tahıil

dftl' Koıtantin Arl(iropolo Efendi ile 
keza ıirketimizin muamelei nııumi

ye ve tahıilabnı ifa eden Mehmet 
Bürhanettin Efendilerin vazifelerine 
nihayet verilerek 1 Nisan 932 tari
hinden itibaren ıirketim.izden kat'ı 

alaka eylemit olduklarını muhterem 
mü•terilerimizin DIWln dikkatlerine 
vaz' eyleriz. 

Galata'da Çinili lbhbın Hanında 
Steaua Romana Petrol Sanayi 

Anonim Şirketi Müdiriyeti. 

Pehlivanları 
davet 

Cümburiyet Halk Fırkası 
himayesinde 18 nisan 932 kur
ban bayramının üçüncü pazar· 
lesi günü Karamürselde büyük 
pehlivan ıüreıi icra edilecektir. 

Baıpehlivan 70 lira 
Baş altına 40 lira 
Ortaya 25 lira 
Deateye ittirak edenlere ha

l kem heyeti tarafından ayrıca ik 
1 ramiyeler verilecektir. 
1 

SATILIK 

BURSA Pazarı 
Fabrikaları yazlık kumaş· 

lann nefis bir surette imali· 
ne b'aşlanmıştır. 

Merkezi: İstanbul Sultan 
Hamam, No 24. T el.20625 

Şubeleri: Beyoğlu, istiklal caddesi No 376, telefon B. O. 7- !stanbul, 
Bahçekapı, Haseki Hıımam caddesi 67, Tel. 21320 - lıtanbul, Mah
ı:>utpa•~ ba~ı, büyük çarıı aynacılar kapısı. No 9 • 11. Tel. 22017 

Dr. Tevfik Remzi 

Harbiye mektebi Kumandanlığından: 
Aıkeri liıeler haricinde bulunan Sivil liıe mezunları veya 

husuıi tahsil görmüş fakat resmi liselerin aon sınıf bakalorya 
imtihanına dahil olup muvaffak olmut sivil talebeden bu sene 
Harbiye mektebine girmeye istekli olanların evvelc:e tesbit edi
len şartları haiz ve talep olunan vesaiki hamil olarak lstanbulda 
bulunanların en geç temmuz nihayetine kadar Harbiye mektebi 
ne İstanbul haricinde bulunanların temmuz nihayetinde mek
tepte bul11118cak veçhile bulundukları mevkii aıkeri kumandan
lığa veya askerlik tubelerine mürac:aat etmeleri lüzumu ilan o
lunur. Bu tarihten ıonra vaki olacak müracaatlar kabul edile
mez. (1240) 

Çimento, Demir, Kereste 
münakasa ilanı: 

lstanbul Vilayeti Nafia Başmühendi~\=einden 
Silivri köprü ve menfezlerinin emanet inşaatında kullanıl. 

ma~üzere 70 ton çimento, 20 ton demir, 30 m3 kereste ayn ayrı 
aleni münakasaya konmuş ve 10 Nisan 932 tarihinde aaat on 
bette ihalesinin İcrası mukarrer bulunmuş olduğundan taliple
rin tafsilat almak üzere her gün ve münakasaya ittirak etmek 
üzere de mezkiir tarihte teminat akçelerile latanbul Vilayet Na
fia Başmühendisliğine müracaat eylemeleri. ( 1326) 

Tülün in~isarı umumi uıü~ürlü~ün~en: 

Satınalma komisyonundan: 
Dört bin adet ekmek torbasının kapalı zarfla münakasası 20 

Niaan 932 çarşamba günü saat on yedide yapılacaktır. Taliple. 
rin tartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasa· 
ya itlirak etmek için teminat ve teklifnamelerile beraber mez. 
kUr günün muayyen saatine kadar komisyonumuza müracaat· 

1 lan. (1246) 

Terzi~ane Nakli 
Ahter terzihane
si sahiplerinden 
ve müdür (Mus
lu Baş oğlu Şev
ket) Bey Yeni 
postahane karşı
sında 36 nume
roda yeni bir ter
zihane tesis et
tiğini ve badema 
müfterileri ora
ya davet eyledi· 
§ini ilin eyler. 

lıtanbul yedinci icra memurluğun 
elanı Müteveffa Hacı Mehmet efen
di . ..,re.esinden olup ikametaihlan 
meçbul bulunan Diler• ve Sakine 
hanımlar ile Aliappu efendiye latan 
bul 7 d icra memurluiunclan m.uri
alni:ı: Hacı Mehmet efendinin bor
cundan dolayi hacz olunan Çengel. 
köyünde Kuleli sokağında 15 No. lu 
hanenin mahallen hacz takdiri kıy
met ve vaziyeti muamelesinin 7 Ni
IBD 932 tarih ve ıaat ondan 13 ara
ımda icra olunacafı ilıpar nrakası 

tebliii makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

a uncü Kolordu 
lllnları 

-
K. O. ihtiyacı için aşağıda 

cins ve miktarları ile ihale ta. 
rih ve aaatleri yazılı üç kalem 
mutabiye ayrı ayrı şartname
lerle ve pazarlıkla alınacaktır. 
Tal iplerin şartnamelerini al· 
mak ve nümunelerini görmek 
üzere her gün ve pazarlığın• 
iıtirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komiıyonumu· 
za müracaatları. (176) 

(1320) 
600 adet Kadana yem torba· 

ıı l 1·4-932 de aaat 14,5 ta. 
300 adet Kadana çulu 11-4-

932 de saat 16 da. 
300 adet Kadana bellemesi 

11-4-932 de saat 16,30 da. 
600 adet Beyğir bellemesi 

11-4-932 de aaat 16,30 ta. 
o • 

Ordu ihtiyacı için aleni mü· 
zayede ile 5,000 çift mehmuı 
satın alınacaktır. İhalesi 6 Ni
ıan 932 çarfamba günü aaat 10 
da İcra edilecetkir. Taliplerin o 
gün ve aaatte komisyonda bu. 
lunmaları, nümuneaini görmek 
evaaf ve teraitini anlamak iste. 
yenlerin her ıün komisyona 
muracaatlan. (130) (1007) 

• o • 

Gülhane haataneai kaloriferi 
6459 lira 27 kuru, bedeli ketif· 
le kapalı zarfla münakaaaya 
konmuştur. ihalesi 6 Nisan 

...... 932 Çar9amba günü saat 15 te 
.._. DOKTOR yapılacaktır. Taliplerin şartna· 

a z 1 Dl a ı I r münakaaaya iştirak edeceklerin Tamamı (51) metro murabbaında •bulu
nan Gedikpaşada Yeni Mimarhayrettin 
mahallesinde Gedikpaşa hamamı sıo

kağmda yeni (38) No. lı an>anın tama
mı. 

Birinci nevi ve İyi marka bir pi
yano kelepir olarak aatılıktır. Bey. 
oğlun' da Bak er mağazalan muhasi
bi F azh Beye müracaat. 

N 
,. ~ lr • meaini almak üzere her gün ve 

I vakti muayyeninde mektupla· 
K'I d rınrn Komisyonumuza temina• Şartnamesine tevfikan mübayaası mukarrer (40,000) ı o Avrupadan av et tı muvakkatelerile birlikte ver· 

yerli nebati kolayı vermek isteyenlerin nümunelerini (8-12) Ni. etmiıtlr. ••-ıll meleri.(1
34

) 
0026

) 
san 932 bet gün zarfında berayı muayene mutlaka Cibali fahri- ------------- ------------

2140 00 Tamamı (123) metro muııahbaı:nıda bu- I 11---------.. 
hımın Hocapaşa maıhallesinde Nöbet- D o K T o R 

hanıe caddesinde 11·9 No. lı üzerinde bir E M 1 N Ş O K R O 
kahve ve bir nalbant barakalarını müş- :>ahili haatalıklar mütehauıa 

temil arsanın tamamı. ı Her gün öğleden sonra lıtanbul 

kasına teslim etmeleri ve bilmuayene nümuneleri muvafık görü. 
!enlerin de pazarlığa iştirak etmek üzre (14·4-932) Perıembe 
günü saat (10) da Galatada Mubayaa Komisyonuna muracaat 
eylemeleri 18..zımdır. Müddeti zarfında mürac:aatte bulunmayan. 
!arın nümuneleri fabrikaca kabul edilmiyecektir. (1304) 

Türbe Babmli Caddesi No. 10 j d } k • d 
Bal!da lle6Ilt, mahalle, sokak ve numaralan muharrer em- Telefon 2,2622 an arma Satına ma OmlSYOilUn an 

lftk satılmak iliıere dört hafta müddetle ilana verilmiştir. ·----------ı-= Teferrüatile beraber (340) yerli eğer takımmm kapalı zarfla 
Talip olanlar kıymetlerin yüzde 7,5 ğu nisbetinıde pey ak· O • KUTİ El münakaaaaı 20 Nisan 932 çarıamba günü ıut on bette yapıla. 

çeleriic birlikte (20 Nisan 932) tarihine müsadif çarşamba gü- r • c:aktır. Taliplerin tartname ve nümuneyi ıörmek üzere her gün 
Cilt ve zührevi hastalıklar ınü· ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkUr 

nü saat (15) tc İatanıbul Evkaf Müdiriyeti 'binasında Mahlillat teha•sısı. Karaköy, büyük mahalle· günde muayyen aaate kadar komiıyonumuza mürac:aatlan. 
kalıemine müracaatları ilan olunur. (984) bici vaıı>nda J4 (1239) 

latanbul i.kind icra memurlıaiun
clan ı Bir borçtan dolay! mahcuz "'" 
paraya çnrilmeal mukarrer aynalı 
konaol, lavuman, karyola, aynalı do 
lap, büfe, orta maaaaı, komedin, a
çık büfe, .... divan 7-4-932 tarihine 
müsaclif ııerıembe ıünü aaat 10-11 
de AJ'ıızpafa Çiftenv sokağı 9 Nı;>. 

la hane önünde açık arttırma ile aa 
blacaiından talip olanlarm yevmü 
mezkurda 931-35601 doıya mıınara
ımı hamilen mahallinde hazır bulu
nacak memura müracaatları lüzumu 
ııa.. olnnUf 

lıtanbul ikinci icra memurluğun· 
elanı Bir borçtan dolayı mahcuz v• 
aatılması mukarrer iki adet yazdıa· 
ne, vantilatör, doıyadolabi, koltulıı 

takımı ve ıaire 11-4-932 tarihine 
musadif pazartesi (Ünü aaat 10-11 
den itibaren lıtanbulda dördüncü 
vakıf hanında dördüncü katta 7 8 
numarada aatdacağından talip olan 
lann yevmü mezkurde ıaat muayye 
ninde 932-75 dosya numara11nı ha· 
mılen ınalıallincle hazır bulunacak 
memure müracaatlan ilin olunur. 

MiLLiYET MATBAASI 


