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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

İstikraz 
Siyasetimiz 1 

Borçlarını ve memur 
maaşlarını 

muntazam verecekler 
Bütçeleri müstakil, res":i ve~a 

nim resmi müessese ve daırelnın 
öd eme borçlarını muntazaman ey -

meleri aUikadarlarr çok müşkül 
vaziyetlere sokmaktadrr. Bam• 
düfiinen hükumet, bu gibi müe•· 
aeaelerin borçlarını muntazaman 
ödemeleri ve memurlar.ının • '?1~· 

k · d verılmesı ıçın aılannın va tın e . . 
tedbirler düfünmektedir. Fılh~kı· 
ka bazıları mülhak bütçelerle id_a 

d .1 b gı"bi müesseaelerın ree ıen u 
borç meseleainde ihmalkôr da~· 
ranmaları dola:yısile hükume~ 
de prestijini kırdığı için buna bır 
çare bulunması lô:ıımdır · 

Sahip ve daşmuharrfrl 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM iZZET 

m z 
bu 

kere 
Ü fı 
ediliyor 

Dörtler konferansı dağıldı 

Yeni tekliflere intizaren murah
haslar memleketlerine dönüyorlar 

• 

Reisi cümhur Hz. leride 
baloyu şereflendirdiler 

Milli kıyafetleri takdir 
edilen hanımlarımız 

· Hariciye vekili dün 
Cenevreye gitti 

ilk Önce bizim tez görüşülecek 

Bazı sefirlerin Ankaraya davet 
edildikleri hakkında 

verilmiş bir emir yoktur 

iki güreşci yarım saat ça~pıştılar. Netice 
alınamadı - Kara 

Ali profesyonel olduğu için güleştirilmedi 

Millt takım antrenmanı 



Hademei 
Hayrat işleri 

-
Tayin ve intihapları 

hakkındaki 
nizamname neşredildi 

MiLLiYET CUMARTESi 9 NISAlll 

Türk likörleri 
Londrada 
Beğenildi 

iştirak ettiğimiz sergi-

Japonlar 
Çekilmeyorlar 

den madalyalar aldı Mütareke müzakerab 

Müskirat inhisar idaresi mü yerinde sayıyor 

Şam da 
Ne oluyor? 

Bir arbede old~ 
birçok ölü var 

193". 

Hitlerin 
Yerine .. Gazi Hz. Ankara Halkevindeki 

konferansta bulundular 
Cami hademelerinin tayin ve İnli 

haplarına ait nizamname Devlet şu 
rasında tadil edilmi~ ve heyeti veki 
lece tudik olunup nq..ffilmiıtir. 
Vilayetimize ve Efkaf müdürlüğü
ne tebliğ edilen bu nizamnameye 
nazaran timdiye kadar müftülerin 
riyasetinde toplanan bir komisyon 
tarafından tedvir edilen tayin ve teb 
dil huıusatı bad<ma şu tekilde yapı 
lacaktır: 

him bir muvaffakıyet kazanmış ŞANGHAY . .. 
t L d d 1 B 1 . , 8. A. A. - Bır mu-
ır. Olt ra a açı an eyne mı- tarek ıl L.ı. da a.kdedil 

le! 
• . . . M e yap ma11 .. ., .. ın en 

umumı tıcaret sergısıne üs ı Konferans bu --L-h v ""led • 1 • • . aaua e og en son~ 
kirat nhısar ıdaresı de ittirak ra umumi bir içtima yapmıttır. Ja· 
etmişti. Müskirat idaresi, sergi po". ask~lerinin . kat'i ıurette geri 
de, Londra ticaret mümessilliği çek~meaı meselesı hakkında hiı; bir 
mizin nezareti altında bir pav· netice elde edilmemittir. 

KUDÜS, 8. A. A.- Henüz teyit 
etmemif bir habere ıröre Şamda İn
tihabat münasebetiyle vakubulan e
hemmiyetli bir arbede esnasında bir 
çok kimseler ölmüş, müteaddit kim
selerde yaralanmı§tır. 

Sabık veliaht namzet

liği kabul etmiş imiş 
BERLIN, 8. A. A.- Gazetelerin 

verdikleri bazı haberlere ıröre sabık 
Alman V eliahtı yeniden yapdacak 
Reisicümbur intihabatında Hiderin 
yerine namzetliğini koymağı kabul 
etmiı, fakat sabık Kayserin bu hu
susa muvafakat ebnemesi üzerine bu 
tasavvurundan vazgeçm.iıtir. 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Bugün Ankara Halkevinde Bolu 
meb'usu Hasan Cemil Bey tarafından gençlik hakkmda verilen 
kon~erans ç~k büyük bir alaka ile dinlendi. Gazi Hazretleri, Baş
vekil ve vekıller konferansta bulundular. Konferansı, Halkevi 
san'atler şubesinin bir konseri takip etti. 

Suat Bey Romadan hareket etti 

''Hizmet sahiplerine ait itlerle 
meşğul olmak üzere vilayetlerde EY 
kaf müdürlerinin, kazalarda Evkaf 
memurlannın riyaseti aıbnd amahal 
li müftüsü ile bir azadan mürekkep 
bir encümen teıkil edilecektir. Bu 
aza imam yeya hatip veya vaiz veya 
dersiam olmak üzere valiler veya 
kaymakamlar tarafından İntihap edi ı 
lecektir, 

Nizamnameye göre, lstanbul Be
lediyeai hududu clahilind•ki kazalar 
da ayrıca encümen tClkil edilmez. 
lıtanbul Evkaf Müdürünün riyaseti ' 
altmdaki -cümen bu hudut dahilin 
deki bilümum hizmet aabiplerine ait 
ait itleri rü'yet edecektir. Bu encü
mene latanbul, Beyoğlu ve Üsküdar 
Müftülerin~ her biri kendi mmta 
kalan dahilindeki hademeye müteal
lik hu-tm müzakeraiade İftİrÜ: 
edeceklerdir. Bu encümene vilayetçe 
İmam veya hatip veya vaiz veyahut 
dersiam olmak üzere intihap olu1111-
cak bir azadan baıka latanbul EY· 
kaf Müdürlüğü teşkilitma clabil mi 
dürlerden Evkaf Umum Müdürlü
ğünce intihap olunacak bir zat dahi 
iştirak edecektir. 

intihap olunacak azanın hüınü ah 
lak sahibi olması ve bir saç ile mah 
"ım edilmemi~ bulunma11 şarttır. 

yon yaphrmı,tır. Bu pavyonda faponyanrn yeni Paris sefiri 
idarenin fabrikalarında imal e- PARIS, 8. A. A. - Japonyanın 
dilmit olan Türk likörleri ve ra yeni Pariı sefiri M. Nagahoka, dün 
kılan tethir edilmittir. Büyük reis~'!mhur. M. Do~~er'e itimalllll-
• • d ki b' mesını takdım etmııtır 
erııı e. . pavyonumuz. yüz ın- Mera•İm eına11nda . mütekabilen 

lercıe kıtı tarafından zıyaret e- nutuklar teati olunarak Franaa ile 
dilmiştir. Serııide Türk likör VP Jaonya arasındaki samimane müna

battan mütevellit dostane itimat ra
bıtaları ve tam bir itilif, israr ile 
kaydedilmiş ve bu münasebatın sulh 
mefküreıi dahilinde inki,af edebil
meıi için İki tarafın da mesai sarfe
decefi tami1111tı ıerd ve izah olun
muıtur. ___ ,..... __ _ 

Yeni bir telefon 
CENEVE, 8. A. A.- Yeni bir 

telefon ahize Ye münile cihazmım 
tecrübesi bava itleri fen heyetiııin 
miimesailleri, ltalyan telefon tirket· 
leri müdürleri, ayandan Marconi ve 
bir çok fen adamları hazır olduklan 
halde yapılmıftlt'. 

Sestri Levanteda Santa Margh&
rita meYkiinde yapılan bu tecriibelw 
tam bir muvaffakiyetle neticelenmi9, 
11erek muhterün Ye 11erek fen muta
basııılarının memnuniyetini mucip 
olmuttur. 

lmaıd:k ve hatipliğe talip olanla 
rın evvel emirde bir atrı ıerif kıraat 1 
ettirilmek suretile intihanları icra o- ı· 
lunaralc eda v" sadaları itibarile mu
vafık olanlar ilmi ehliyet imtibam-
ll<'. tibi tutulurlar. Müskirat umunı nıüdürü Asım B. 

Çekoslovakya'da aıker 
lik müddeti 

PRAG, 8. A. A.- HükWnet u
kerlik müddetinin on ıeklz aydan 
on dört aya indirilmesi haklandaki 
kanun liıyiha11nı mecliıe tevdi et. 
mittir. 

imamlık ve hatiplik İçin ilim im
tihanı ... kaitten, ibadetten, tecvitten, 
siyeri nebeviden beter sual tertip o
lunarak tahriren yapıhr. 

Almanyanın mali 

vaziyeti 

Graf Zcppelin vardı 

FERMANDO DO NORONHA, 
8. A. A.- "Cenubi Amerikada" 
Craf Zeplin balonu dün ,ehirin ü
zerinden uçmuıtur. 

PERNAMBOURC, 8. A. A.
Graf Zeplin dün akıam saat 18,30 
da gelmıt ve normal bir tarzda ka
raya inmiştir. 

Şili' de kabine çekildi 

SA TIAGO DE CHILI, 8. A. A.
Havas Ajaneı Şili kabinee.ini nistifa 
sını ve sabık kabinede hariciye ve 
maliye nezaretini it11al eden :ıevatm 
Y•İ terkipte de mevkilerini muhafa· 
za edeceklerini ha"- alımktadır. 

BUENOS AIRES, 8. A. A.- S
tiqo ele Chiliden selen habere 1111-
zaran, ifbu ıehirde karıtddıklar zu. 
burundan endiıe edilmektedir. Buna 
binaen hikilınet daireainin muhafa· 
zası taı.Y;ye olunmu9ttll'. 

latihberata söre halk medcez ban
k.uma tehacüm etmekte ve ellerin
deki ki.iıt paraları gÜmÜf nukut ile 
tebdil etmektedirö. Santiqo ıehrin 
de bu sabah örfi idare ilin edilmit
tir. 

Bir cinnet buhranı 

SETE, 8. A. A.- Bir cinnet buh
ranma tutulan bir tabu ookakta seç 
melde olan halktan dördüncü öldür
müt, biriaini yaralamıı n sonra da 
evine kapanmıfbr. 

Poliı kuvvetleri haneyi sarmıtlar 
ve mecnunu öldürmütlerdir. 

Seville'de bir yangın 

Beynelmilel bir 

çetesi 

hırsız 

BROKSEL, 8. A. A.- Dün ak
şam beynelmilel bir hırsız çeteaine 
mensup olan 20 •rıhıs tevkif edilmiJ 
ve içlerinden seki:,; hapsolunmuttur. 
Bu çete tarafmdan ,imdiye kadar 
büyük limanlarda çalınan qyanın 
kıymeti son bir kaç sene zarfında 
yüzlerce milyon franıra baliğ olmak
tadır. 

Fransız madencileri 

sıkınbda 

PARIS, 8. A. A.- Madenciler 
heyeti murahhasa11 M. Tardieu'yü 
2İy- eylemİJ ve muıirran devam 
eden iısizlik karımnda kömür sa
naydinin çektiii mütkülitı anlata
rak çok ağır olan ecnebi rakabetini 
proteoto ve Almanya, Lehistan ve 
ln11iltere tarafından bilakaydışart 
tatbik edilen dumping'ten dolayi ,;. 
ki.yet etmiıtir. Heyeti murahbua 
kömür itbalitının kontenjanlara ta
bi tutulmasını ve bunun için son 3 
senelik itbalit nsatiıinin esas itti
haz edilmeaini teklif etmittir. 

Fransa'da fena hava 

PARIS, 8. A. A.- Fransada ah
vali buaiye lıozulmuttur. Memleke 
tin beınan her tarafında mebzul su
rette yağan yağmurlar bir çok fe
yezanlar vukuuna ve pek büyük za
rar ve hasara sebep olmuıtur. 

. ROMA,~ (A.A.) - M. Mussolini, Suat Beyin veda ziyareti
nı kabul etmış ve dost memleketi dokuz sene ltalyada temsil 
eden mümtaz diplomata muhabbetini bildirmittir. 

ROMA, 8 (A.A.) - Suat Bey bu alqam hareket etmiştir. 
İ~tasyonda İtalya hükiimeti erkanı, ecnebi sefaret heyetleri ve 
bır çok dostları tarafından tetyi edilmi~tir. 

Uyuşturucu maddeler 
kaçakçılığı 

" •' 

NEVYORK, 8 (A.A.) - İle de France vapurundan kara) • 
çıkarılan ve üzerinde oyuncak ibaresi yazılı bulunan birkaç sanı ıı 
ğın içinde bir milyon dolar kıymetinde 24 bin (once) luk uyuı
turucu maddeler ele geçirilmittir. 

Marşa/ Pilsudski'nin seyahati 
.. KAHlRE 8 (A.A.) - Marqal Pilaudıki, Bükreşe gitmek 
uzere bu aabah Kahireden hareket etmiıtir. Mareıalin Lehistan• 
dönmeden evvel Bükreıten Londraya gitmesi muhtemel görül
mektedir. 

Meteoroloji 
Mütehassısı 

Ankaraya giderek 

tetkikata başlayacak 

Kimya zümresinin 
Balosu 

Seneyi devriye münaaeb• 
tile evvelki gece Maksin 
de verdiği balo senenin en iyi ei 
lenceai olmuıtur. Baloyu şerefleı 
diren bir çok za•at aruında Hal 
Fırkası idare heyeti reiıi Cevdet K• 
rim Beyle Darülfünun mutabassrı ı 
M. Malt ırençliğin bu samimi ej -
lenceıinden memnun .-e mütehaı
ais olmutlar ve istifadeli ha•bubı 1 
de bulunrnu9lardır. Balo sabahıı 
yed İline kadar muhtelif eğlence . 
ler ile devam etmiıtir . 

Hükiiınet tarafından meteo. 
roloji müteha1111ı olarak celbe
dilen profesör Kal Schneider. 
in şehrimize ııeldiğini yazllll§· 
tık. Her Schneider Almanya
nın Y ena darülfünunu meteoro 
loji müderrisi ve vilayetler me 
teoı·oloji enstitüsü müdürüdür. 
Her Schneider dün Royal otelin 

Bir eşkiyahk vak' ası de kendisile görüten bir muhar 

Bayramda kayık salın
cak kurulmayacak 

Müezzinlik İcin namaz ve ezan 
mc .. lelerindcn · şifahen beter aual 
•oı·ulur. Gerek eda ve sacla gerek il 
mi ~hliyet İmtihanlarında munffak 
olmuş addolunmak iç.in bnnıl•cak 
numaralann yekU.nu tam numara on 
.itibarile ınecmuunun en qaiı nuhn 
dı.n f ula olmak şarttır. 

rakıları çok beğenilmiştir. Ser
gi ahiren kapanmııtır. Sergi jü 
ri heyeti tarafından müskirat 
idareşinin imal ettiği likörler 
madalya almış ve rakıya Hors 
concoura nişanı verilmiştir. 
Bundan batka, Müskirat idare
si de, Londra beynelmilel ser
gisi daimi jüri heyeti azalığına 
intihap edilmi,tir. Bir İngiliz 
gazetesi bu sergiden bahseder
ken fU satırları yazmıştır: "Tür 
kiye cümhuriyetini temsil eden 
firmalar çok olmamakla bera· 
ber Türkiye meşheri serginin 
beynelmilel k11mının en cazip 
cihetini teşkil ediyordu. Türki 
ye Müskirat inhisarı lezzet ve 
rayiha itibarile emsalile kıyas 
kabul etmez likörler teshir et-

BERLIN, 8. A. A.- Geçen Mart 
ın IOD OD bet günü zarfında İflİzle
rİn mikdar 98,000 kiti raddeainde ,.. 
zalmıttır. 

Bütçe açığının her ay için 100 
milyon markı 1-ılac•i> Ye 11elecelı: 
aylar zarfında hazin•in bu yüzden 
büyük mütkülit kartısmda lmlacaj> 

SEViLLE, 8. A. A.- San Ju. MADRIT, 8. A. A.- Ruvelverle 
liano kilİ.tMi bir yanıım neticeainde müeellih aekİz kiti Vizeaya banka· 
hanp obnufblr. içinde bir çok eaki smın Madritteki ıubeıine zorla gir
e! yazdan bulunan uralun ancak mit ve kırk bin peçeta alip otomo-

ririmize demittir ki: Bayramlarda ötede beride 
- Hükômetle meteoroloji kurulan kayık salıncaklar bir 

itlerile me,ııul olmak üzere iki çok kazalar vukuuna aebebiyet 
senelik bir mukavele akdettik. verdiği cihetle zabıta geçen 
Yeni Türkiyede de vazife der· b 

Vaızlık imtihanında taliplere tah
rireu bir ayeti kerime ile bir badisi 
terif tercüme ve izah ettirilir. Tefsir 
v~ haıliı ile aiyer ve tarihe dair en 
az üçer sual sorulur ve tercüme et
tirilen ayeti kerime veya hacliıi ıe
rifin mevzuuna müteallik bir mn'i
za irat ettirilerek ifade ve tııkrirclelD 
kudret tercihe sebep addedilir, 

söylenmektedir. bir inamı kurtanlabiJmittir. bille kaçmıfbr. 
••••••-•••••z•t'''''''''''''''''' •••••••• '''''''''''''''''''''...,_.. 

uhte ettiğiıbden dolayı pek ayram bunları menetmitti. ............................. 
Troçki 
Gidemiyor 1

. Kıbnsta j Talebe birliği 
Darlık var Kongresi 

memnunum. Burada büyük bir Kurban bayramının da yaklat· 
tevk ve hevesle çalıtacağımdan ması dolayısile polis müdiriyeti 
eminim. Henüz hükümetle te- bilumum merkezlere ııönderdi
mas etmediğim için burada de. ği bir tamimde kurban bayra· 
ruhte edeceğim vazife hakkın- ı mında da kayık salıncak kurul. 

~eiıülkuralık imtihanı1111 girebil
mek için ilmi kiraatten mücaz ve 
hafız olmak şarttır. imtihanlar tak· 
ripten yapıhr. Reisülkuralık imtiJıa.. 
nında ilmi kıraatta vukufu ile tanın 
mıt bir mümeyyiz bulundurulur. 

Bedeni hizmetlerde göreceği işi 
yapabileC<'k kabiliyeti haiz olduğu
nun tahakkuku icap eder. 

m~tir." · 
Haber aldığımıza göre sergi 

jüri heyeti tarafından verilen 
Hors Concours nitanı ve ıun 
heyeti azalığı kararı İnhisar i
daresine resmen bildirilmiştir. 

idarenin v3ridatı gelmedi • 
Mahyacılığ,. talip olanların san'a

ta ait malümatı haiz olduğu anlatd
mak üzere yapılacak imtihanda mü-
tahauıs mahyacılardan iki zat ha- İstihbaratımıza göre Müski 
zır l>ulundurulacaktır. rat inhisarınm vaziyeti gittikçe 

Bir camide ayrıca kadroları mev- devlet için daha müfit müesse
cut ve evvel ve sani itibarile mü- ae haline gelmektedir. idarenin 
rettep hizmetlerin inhiliıli halinde varidatı cari olan umumi buh
~vvda mevcut teıelıül ettirilir, ve 
bu suretle oon münhal kalacak biz- rana rağmen azaln:·amıttırTekir 
met alelüsul ehline tevcih edilir. dağında yapılan farap fabrika. 
Böyle aynca mürettep ve müt•d· aı dolayısile geçen sene külli. 
dit ve biz"!et kadrolan mncnt ol- yetli üzüm satın alınını• ve bun 
mıyan camilerde inhili.I eden ve bir d · b • 1 k ·· 

h ta _._ da if ,,_._.. la an o cıvar agcı arı ço muste 
şa ıs raı-•n n aıı muınaun o n f' l .. . imamlık i~ hatiplik vUzlık e - ıt o muatur. Bu sene de kullı-

' v muez j 1· "'b 1 k 1 :.inlik ile ciizbanlık, aıırbanlık Ye 
1 

yet ı mu ayaat yapı aca tır. • 
kayyumluk birleıtirilir. Şu kadar ki dare, köylülerle temas ederek 
müezzinliğin kayyuma tevcihi için ı bağcılık ve aaraı>Çılıı;ın faidele 
ehliyet ıarttır. 1 rini anlatmaktadır. Divarbekir 
Cüıdıanlık ve atırbanhk gibi fer'i fabrikası da yalanda faaliyete 

ıizmederi tevhit veya ilgaya Umwa geçecektir. 
Müdürlük ,,,....,ndur. 

Muvazzaf olarak aıkere alınan 
hademenin nİ•bet ve alakaları kate
füir. Muvnzzaflık h,.ricinde silih al 
tına alınanlar ile baba.ından inti
kalcn !ıizınct s;ıhihi olanların hiz 
metleri rtki1 ile te'min olunur. 

Hizmet k~hul sırasında askerlik 
mük llcfiyeti nazari dikkata alına'. 

Hizmeti otuz ıeneyi geçen veya 
on ıeneden a.,.ğ, olmayup ta altnuı 
yatını tecavüz eden kimselerin biz. 
metlerini bizzat yapamıyacak dere
cede malüliyetleri tabip raporile te
beyyün ettiği takdirde hizmetleri 
vekaleten göriilmek kayclile bunlar 
daimi ınezuniyete sevkolunurlar. 

Tasfiye nasıl olacak 

Ankaraya gitmit olan Müs 
kirat inhisarı umumi müdürü 
Asım Bey orada temaslarına 
batlamıttır. Bu temaslarda in. 
hisarlarda tatbik edilecek olan 
tasfiye işi görüşülmektedir. A
aım Beyin avdetinden aonra tas 
fiye işine baılanacaktır. Bunun 
için müdürlerden mürekkep bir 
komisyon te,kil edilecektir. 
T aafiye lüzum görüldükçe ve 
tedricen yapılacak ve yalnıı: a· 
cizleri anlatılan memurlar taa· 
fiyeye tabi tutulacaktır. 

1 ••••• 

icra daireleri teftiı 
ediliyor 

Çekoslovakya müsa

adeyi geri aldı 

Köylüler parasız ve 

yiyeceksiz; hayvan

lar açlıktan ölüyorlar 

M. Troçk.i'ye Çekoslovakyaya Kıbnıtan lnııiliz gazeteleri· 
sitmeıi için Çekoslovakya harici- b'ld .. ld'ğ. ·· Ad bü 
ye nezaretinden verilen müsaade n~ ı . ırı ı ını: ııore, . a . -
geri alınmıttır. Bunun aebebi M. yük bır kıtlık ıle tehdlt edil
Troçki'nin tekrar Türkiyeye a'I'· mektedir. Arpa malııulü hiç ol 
det •İzesi elde edememiş olnuuı- mamıttır. Arpa haaadma bir i
dır. tki ay kaldığı halde yağmunuz-

luk yüzünden mahaul yanllllJ-

Dog"' ru mu br. Buğday ~·~·ulü de olma-
' yacaktır. Koyluler paraaız ve 

Y ı ? yiyeceksizdir. Hayvanlar da aç 
3 an mt bktan ölüyor. Daha yalan za-

------ manlara kadar kırk İngiliz lira 

Zaro ağanın ölüp 

ölmediği 
Londradan sorulacak 

Dünkü nüıhamızda Zaro ağa• 
nm Londrada ıreçirdiği bir otomo 
bil kazaanıdan müteeaıiren vefat 
ettiiini bir Macar gazeteainden 
naklen yazmııtık. 

Zaro ağanm böyle elim bir aki 
betinden Tophanede Salı pazann 
da oturan karısı ve torunlan ha
berdar deiildir. Bu aile dedeleri
nin ıreçirdiği otomobil kazaam
dan da haberdar bulunmamakta 
dırlar. Çünkü uzun zamandan be 
ri Zaro ağadan mektup ve para 
gelmemittir . 

Zaro ağanın zevceıi ve torunla 
rı dedelerinin ölümü hakkındaki 
hu habere muttali olunca iatida 
ile vilayete müracaat edip Lon
dra aefaretimiz vaatıaaile z.~ • 
ğanın sıhhatinden haber almağa 
karar vermişler, fakat dün cuma 
oldup için bu müracaatı npama 
mışlardır . . 

Zaro ağaİım ölümü tahakkuk 
tti;fi takdirde · torunlan Zaro ağa 
ylllldatıp Amerikaya ve Londra
ya götürenler hakkında mahke
meye müracaat edeceklerini, taz 
minat iateyeceklerini söylemekte 
dirler. 

sına aatılan hayvan timdi besle 
nemediğinden 5 liraya inmittir. 
Hayvanatın yegane gıdaaı olan 
saman fiyatı yüzde üç bin yük· 
selmqtir. 

Orman 
Yangınları 

Sebebiyet verenler 

lstanbulda 

muhakeme edilecek 

Son bir hafta zarfnıda fehri
mia civarında vukua gelen ve 
pek büyük tahribat yapan Orman 
yangınları hakkındaki tahkikata 
devam edilmektedir. 

Yangınlara sebebiyet veren
ler, bilerek ve bilmiyerek bu yan 
11ınlan çıkaranlar Şile müıtantik 
liii tar.afından lüzumu muhake
me .brlU'I verildiği takdirde lstan 
bula gönderilecekler ve lıtanbul 
ajır ceza mahkemeıinde muhake 
me edileceklerdir. 

Gerek baıtalık, gerek aair eahep 
ilcaıile bir haftaya kadar olan müd
det için talep olunan -niyetler 
doğrudan doğruya ve nihayet bir 
ay kadar istenilen mezuniyetler en
cümenlerin kararile EYbf müdür 
ve m......,rlan tarafından verilir. 

-- ........ 1 

\'eni Alman konsolosu 

geldi 

Hilaliahmer Üsküdar 

kaza kongresi 

Üsküdar Hilaliahmer kaza 

Adliye müfetti,leri grup ha Dün gelen seyyahlar 
tinde lstanbulda icra reisliğine Dün limanımıza İtalya bandı
merbut 8 icra dairesile Fatih rah Tevere vapurile 182 Sf'y,.ah 

E 
.. B 'k y 'k" B ' ırelmiı, telırin muhterif yerlerini merkezi dün senelik kongresini 

Almanyarun İstanbul Jene-

yup, efl taş, enı oy, ey-ı ırezmişlerdir. Seyyahlar pazar gü 
koz ve Adalar sulh icralarını nü Pireye hareket edeceklerdir. yapmıştır. Kongrede kaza mer 
tefti~e başlamıtlardır. icra tlai- Rüstemiye vapuru kezinin bir senelik faaliyet rapo 
relerıni i erielik bütün mu 1 J ru okunmuş, heşabat tetkik e-

Birlikten istifalar müna da etraflı surette malômatım masına müaaade edilmemesini 
• yoktur. Bir iki güne kadar An· ! bildirmittir. 

kaşalan mucıp oldu karaya gideceğim. y 1• k.b • • IA 
Dün H ık . d t 

1 
·b b' ı· •. I Türkiyenin bazı yerlerinde er ı 1 rıt ıma abna 

a evın e a e e ır ırı y •tk" b l d 
konpeai yapılmıttır. eşı oy ve ~adoluda hava aş an 1 

Evveli divanı riyaset intihabı rasat merkezlerı mevcut oldu. 
yapılmıt, birinci riyaaete hukuk- ğunu, fakat bunların bir mer· Kibrit tirketinin Büyükdere 
tan Kadri İbrahim, ikinci reialiie kezde cemedilmediklerini ve bir de inta ettirdiği fabrika imali
Ali Beıı:ler, kit~plikıere Dit<;i raaadab havaiye enstitüsü mev ta baılaınıttır. Fabrika halen 
mektebmden Beıır, Baytar mekte I d • . . . 
binden Oıman Beyler seçilmitler cut oma ıgını ışıttım. Fakat Türkiyenin umum ihtiyacının 
dir. fçtimaa Osman, mühendia, ec , bunlar .hakkında esaslı malôma yüzde 75 • 80 kadarını istihsale 
zaeı, dit<;i, baytar, mimari .~ek- · ta D:'alik olmadr~rmdan yapıla muvaffak olmuttur. Bir aya ka 
tepleri ile hukuk ve tıp fakultele cak ıtler hakkında bir şey sö dar istihlak.in tamamı, hatta faz 
ri iftirak etmit. Edebiyat, fen fa· lemek kabil değildir ı laıı da istihsal edilebilecektı'r. 
külteleri ile mülkiye ticaret mek · 
tepleri ittirak etmemitlerdir. Di· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

varu riyaset intihabmı müteakip 
evvelki heyeti umumiye tarafın
dan birlik veçbeıini konfederas
yon ıehlinde tesbit eden madde 
cFederasyon~ teklinde tadil edil 
mit, bu eaaaa .. öre yeni bir ni
zamname bazırlanmaaı için Şük
rü Kaya, Abidin, Rasih, Mahir, 
Muttalip Beylerden mürekkep 
hir heyet seçilmi9tir. 

Bir san' at karımız geni tarzda 
sazlarla bir konser verdi 

Bu heyet teırinisaniye kadar 
nizamnameyi hazırlıyacak ve tef 
rinisanidek.i heyeti umumiye içti
maıncla müzakere edilmek üzere 
takdim edilecektir. O zamana ka 
dar birlik heyeti idare.sinin nizam 
nameaiz kalmamaıı için dünkü iç 
timada bir kaç maddelik bir bat 
b hareket nizamnamesi teıbit e
dilmittir . 

Bundan sonra mülkiye ve tica 
ret mekteplerinin istifanameleri 
.okunmuş, bu iatifanameler müna 
taları mucip ~lmuş, ve neticede 
istifanamelerin kabulüne ve net· 
rine karar verilmitlir. Bu kararı 
müteakip iıtlfa . eden heyeti ida
renin yerine §U zevat seçilmiştir: 

Reis: Muzaffer Canboıat, rei
ıl sani; Necmi, wnuıni kAtip; Ma 
hir, hariciye kalemi; Ra.ih, dahi 

Kollscr Jıeyetı ... c;aldrkları yeni tarz sazlar 

liye kalemi; Sadık, Spor; Mutta- Evvelki aktaın Halk Fırkası 
lip, vezne; Ra9it, muhasip; Ba- Fatih nahiyeai tarafından Hay 
haettin Beylerdir. ı riye lisesinde bir müaamen ve 

Edebiyat talebesi 

rilmittir. Müsamerenin bususi
yeti Hayri Bey isminde bir 
Türk san'atkinnm vücude ııe-

orman mektebinde tirdiği sazlarm halka tanıtıla-

1 
mak makıadile tertip edilmit 

Edebiyat fakültesi talebesi olmasıdır. Hayri Beyin imal et. 
dün Boğaziçinde bir vapur te- tiği sazlar dokuz parçadan iba
nezzühü tertip etmi,ler, Bahçe- rettir ve 9 artiat tam bet ay bu 
köyde karaya çıkarak Orman yeni sazlar üzerinde çalıtmıtlar 
mektebini ziyaret ve müteakı- ve eTVelki aktam Hayriye lise
ben vapura avdet . e~miflerdir. a~ndeki konaeri terti.p etmitler-

rı yüksek ve ibenktardu. Açık 
sealeri yirmi bet aaniye, dolu 
sesleri on ıaniye devam etmek 
tedir. Sazların metaneti, uhbi 
ve fenni iatimalleri çok kolay, 
telleri madenidir. Bu dokuz par 
ça sazların araamda ecnebi ma· 
lı bir çalgı yoktur. KemandaD 
davula varıncaya kadar san'at· 
kar tarafııulan vücude ııetirileD 
bu çalıııların sada kuvvetleri 
yekdiğeri.ne muvafıktır. San'at 
karlar lstanbulda aık ırk kon· 
aer vermek auretile bu ıazları 
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lstanbul' da yangınlar • gittikçe artıyor •• 
Ekonowai Belediyede 

Taksimde 
Lunapark 

Poliste 

Gene bir kaç , 
Yangın oldu 

Istanbul Nasıl Eğleniyor? 

Chicago sergisi için 
hazırlık yapılıyor . 

Gramofon mağazasında bir saat .. j 

' ...... ' 
Sergide yüz senelik harsi ve ticari 

vaziyetimiz teşhir edilecektir 

Bahçe tevsi edilerek 
yakında yapılacak 
Alman aermayedarlarından M. 

Richard Meinhad'ın Takaim bah
çesinde bir Lünapark tesisi için 
belediyeye teklifatta bulundufu
nu yazmıtbk. M. Richard Mein
hard, geçenlerde ıehrimize gel
mit ve belediye ile aralarında 
cereyan eden müzakeratta en.& 
itibarile itilaf hasıl oolmuıtur. Ha 
zırlanan itilafname parafe edildik 
ten aonra, M. Meinhard mukave 
leye merbut planları ihzar için 
Almanyaya ve oradan da Lon
draya ııitmittir. Niaanın 16 ve 
doğru mukaveleyi imza için ph
rimize gelmesi beklenmektedir. 
M. Meinhard Atinada da bir luna-

Balıkpazarında bir 
dükkan, Toz· 

koparanda üç ev yandı 
Evvelki ııece saat 2 de Beyoğ 

lu Balık pazarında Tiyatro so
kağında 34 numaralı Şekerci Ah 
met Fikri ve biraderi Mustafa e
fendilere ait üç katlı dükkanın 
alt kabnda ya.nğın çıkmıt, dük
kan kimilen yandıktan aoonra 
aöndüriilmüttür. Dükkan 6 bin li 
raya siğortalıdır. Yanğının mü .. 
sebbibi malum değildir. Tahkikat 
yapılmaktadir. 

Sizde "Gelinin yü~ünde ipek duvaklar,, şarkısı var m 

Galdır, galdır ... Sarmadı bizi - Adını di bağa, zorlama dimem! _ 
Gramofon mağazasında ağlayan tombalak hanıma da ne dersiniz? 

Şikaııonun yüzüncü yddönü 
nü münasebetile 1933 ıenesi i

ç n bir ıergi hazırlanmaktadır. 
Yüz ıene evvel, yani 1833 sene 
sinde Şikago yeni kurulmaita 
ba9layan küçücük bir kaaaba i· 
di. Şimdi ıehrin içinde ve ban
liyöeünde tam bet milyon kiti 
yqamaktadır. Şikago, doiuıu
nun yüzilnc:ü senesini tes'it için 
gelecek sene açacatı ıergiye bü 
tün miletleri ittirake davet et. 
mittir. Şikago nüfusunun yüz
de 60 ı Avrupada doğımq, Y•· 
hut Avrupalıların oğullan ve 
torunlan olduiu için sergiye it 
tirak edecek Avrupa milletleri
nin "eski Avrupa" isimli bir ma 
halle vücude getirmeleri takar 
rür etmittir. Bu mahallede, her 
millet, kurunu vustadaki mima 
ri eserlerinden birini takliden 
bir pavyon vücude getirecektir. 
Bu pavyonlarda her millet ken
di milli kıyafetlerile çalıtan iı
çi !er ve satıcılar vasıtuile mil
li metalarını te,hir edecekler 
ve satacaklardır. Yalnız Avru
pa değil, Asya milletleri de bu 
sergiye ittirak edeceklerdir. İ
ran hükUıneti sergiye büyük 
mikyasta ittirake karar vermit
tir. HükUmetiıniz de ittiraki e
sas itibarile kabul etmiıse de 

Mahkemelerde 

Kambiyo 
Kaçakçılığı 
Dört maznundaa yüz 
bin lira para isteniyor 

Maliye V eki.leli, kambiyo 
kaçakçılrğından dolayı birkaç 
kiti aleyhine yüz bin liralık bir 
dava açmıt, ikinci ceza ınahke
mesinde davaya baılanılmıştır. 
iddiaya, göre, Sitminof Mitis, 
kardeti Alber, Banker Sala
mon ve l:ı.mir sarraflarından 
Sabi Efendiler borsa haricinde 
3919 İngiliz lirası satarlaNc:en 
cürmü meşhut halinde yakalan 
mıtlardır. Muhakeme celsesin
de Maliye V ekiletini temsil e
den Avukat Ömer Faruki, Or 
man Nuri ve Ahmet Nuri Bey 
ler kanun mucibince bu sarrafla 
rın yüz bin lira para cezası ver 
mesi lazım geldiğini söylemiş: 
ledrir. Müddeiumumi de aynı 
iddiayi ileri sürmüş, ayni za
manda maznunların hapse atıl. 
malarını da istemiıtir. Muhake 
me, tetkikat için 12 Mayısa bı
rakılmıştır. 

Kopya kağıdı 
Gedikpaşada meyhanecilik e 

den Garbis Efendinin dükkanın 
da bir torba esrara 3 kilo 900 
gram sikletinde sigara kağıdı 
imaline salih kopya kağıdı zu
hur etmiştir. icra edilen muha 
keme neticesindee inhisar ida-· 
resi Cibali fabrikasından bu ki 
ğıtlardan ne kadar sigara kiğı 
dı çıkacağı sorulmut, gelen ce· 
vapta 42,000 siıara kğıdı çıka· 
cağı bildirilmiştir. Fakat ayn
ca bu kopya kağıtlarının idhali 
memnu kopya kağıtlarından o. 
lup olmadığının da tahkiki icap 
etmiş. muhakeme başka güne 
bırakılmıttır. 

Zabıtaya silah kullanan 
Eminönünde bir kahvede si

lah atan ve zabıtaya atet eden 
Rıza isminde biri ağır cezada 
muhakeme edilmiştir. Rıza bir 
sene dört ay hapse nıahkiiaı e-
dilmiştir. · 

Hindistan cevizi 
kaçıranlar 

park yapmaktadır. . 

Tozkoparanda mezarlık soka
ğında Madam Marinin oturduğu 
evden yangın çıkmııtır. 

Ateı birden bire teveuü ede
rek evi aannıt ve buradan da ya 
nmda.ki Madam Sofinin evine a-eç 
mittir. 

S\ı-keciden tramvaya binme - Sarın oni! dedi ve para-
ğe hazırlanıyordum. Bir gramo sıru verip çıktı. 
foncu mağazasının camı hızlı Aradan çok geçmeden, dili 
hızlr vuruldu. Batımı çevirince İzmir şivesini andıran bir baş
göz g<Xıe geldik. Çok sevişti- ka genç kapıdan göründü: 
iimiz bir arkadaı bana elile - Bizim Manisanm havala 
itaret ediyordu: rından istiyorum .. 

- içeri gir ..• Sana söyliye- - Zeybek verelim mi efen-
ceklerim var.. j dim .. 

- Hayırdır İnfallah ..• diyip - Hayır! hayır .. Hani bir 
girdim. farkı var: Hey İzmirli, İzmirli .. 

Gülerek: şte İzmirli şark111: 

mali buhran dolayııile ağlebi ih 
timal fazla masarif ihtiyar ede
miyeıcekt" r. lstanbul meb'usu 
ve sabık müzeler müdürü Halil 
Beye Şikago sergisine gönderi 
lec:ek eıyanın tefrikine memur 
etmiıti. SergideTürkiyenin yüz 
senelik hani ve ticari vaziyetle 
rini gösterecek mevat teıhir e
dilecektir. Müzeler idaresi, Ha
lil Beyin nezareti altında yüz se 
nelik Türk eserlerinden sergı
ye göndeNebilecek olanları a.. 
yırmıt ve bunların fotoğrafları 
nı timdiden Şikago sergisi mü 
dürlüğüne göndermiştir. 

Mukaveleye göre Taktim bahçe
ai 25 sene müddetle M. Meinbard'a 
icar edilecektir. T akaim bahçealnin 
buııünkü vüaati lunapark ettihazına 
kifi ııelmediğinden bahçenin ~
sında ve Dolmabahçe gazhanesıne 
kadar uzanan arazi de sabn . al~
caktır. Bu huıuata arazi sahipl"!"'le 
tamamen uyuıulmuıtur. M. ~~n
hard'ın şehrimize vurudunu mutea~ 
kip bu arazinin istimllki muamele
sine baılanacaktır. 

Derhal İtfaiye yetifmişae de 
terkoos musluklannda ıu buluna 
madığı cihetle yanımı söndür
mek kabil olmamaıf, ateş yanın- 1 
daki 8 numaralı eve de geçmittir. 

iki ev kimilen, bir ev de kıs
men yandıktan sonre. yangın sön 
düriilebilmi,tir . 

- Otur.. dedi, ve hemen 
ilave etti: 

- Seni buraya boşuna çene 
çalmak için çağırmadım.. Se
nin o methur "lstanbul nasıl 
eğleniyor?,, yazın için şimdiye 
kadar hiç temas etmediğin bir 
mevzu buldum .. 

Hey İzmirli İzmirli 
Canım kuzum İzmirli. 
O baygın bakışınla, 
Yaktın beni İzmirli .•• 

Yunanistanda mısırdan 
alınan resim 

Yunanistan hükUmeti, garbi 
T rakyada halka mısır teni et. 
mek maksadile mısırdan alman 
ıümrük resmini kaldırmıftı. 
Son haberlere göre, bu resim ye 
niden konmuttur. 

Macaristanda tahdit 
edilen ithalat 

Macaristan hükUmeti idhall 
tı tahdit etmi9tir. Türkiyeden 
Macaristana icRıal edilen mısır, 
ceviz, kendir, kenevir ipliği de 
tahdide tabi tutulan eşya araaıB 
dadır. 

VUl·rette 

Lunapark'ta ''montagneı ruueı" 
gibi - muhtelif eğlence vasıta11 bu
lunacaktır. Bundan maada suyu tu
lumbalarla denizden celbedilecek o
lan bir yüzme havsu, biri ucuz, di
ieri lüks olmak üzere iki lokanta 
tesis edilecek ve muhtelif, orkestre
ler bulundurulacaktır. Otomobiller 
için hususi bir ııirilecek yer aynla
cak ve parlca ginne ücreti ucuz ola-
caktır. 

Y anııınm sebebi henüz anlaıı
lamamıttır. Zabıta tahkikat yap
makta.dır. 

Akaarayda Gureba Hüseyin a 
ğa mahalesinde dağarcık sokağın 
da 3 numaralı Hatice Hanımın 
mutasarrıf olduğu sigortasız hane 
nln tıraçasının tahta perdelerin
den yanım çıkmış kıoınen yandı
ğı halde aöndürülmüıtür. 

Y ankeıicilik 
Dün saat on dörtte Ka.raköyle 

Taksim arasında Akaarayda mukim 
yüzbatı mütekaidi hmail Hakkı Be
yin cüzdanı yankesici tarafından a
prılmıttır. 

Kaçak rakı 
Oıküdarda Çinilide Y orginin e

vinde arattırma yapılmış, bir çok ka 
çak rakı, bir kazan, cibre, kaçak ııa
rap ve saire bu1unmuıtur. 

Esrar sataG biri 
Çiçek 
Sergisi 

Bir kaç güne kadar 
pavyonlar yapılıyor 

Takaiın bahçesine verilecek. ~a 
ve yeniden satın alınacak "!azı ıç_ın 
bir milyon lira kadar aarfedılecektır. 
Bu suretle tetkil edilecek ıirkete 
Türk sermayedarlarının da. itti~aki 
mukarrerdir. Bu maksatla şımdıden 
bazı müracaatlar vakı olmuştur. Mu 
kavelenin imzasını müteakip bahçe
nin arkaıında bulunan ve yeniden 
aatın alınacak kısımda tesiıata bat
lanacakbr. Taksim bahçesinin şim
dilô müsteciri ile aktedilen mukave
le ancak gelecek sene hitam bula
cakbr. 

Ada elektriği 
Abdullah isminde birisi Galatacl& 

!Üpheli bir vaziyette kahvelere ~irip 
çıkarken :zabitanın nazan diklüıtlni 

Büyükadaya elektrik veril- celbetmİf ve yakalanmııtır. Abdulla 
dikten sonra batlıca cadde ve hın üzerinde paket halinde fazla 
sokaklardan batlanarak muay. miktarda esrar bulunmuıtur. 

· d r Yapılan tahkikatta Abdullahın 
yen bir pli.n dairesın e ta ıp o- turada burada esrar sattığı anlatıl-

lstanbul Ziraat odası tarafın lan müşterilere peyderpey. cer~ mıttır. Bunun esrarı nereden buldu 
dan tertip edilen çiçekçilik ser yan verildiği gibi ev sahıplerı ğu ve kimlere sattığı ehemmiyetle 
ıisinin ikincisi bu sene vilayet de ibr taraftan elektrik tesisatı- tahkik •dilmektedir. 
ve defterdarlık binaları arasın- m yaptırmağa batlamı,lardır., J•I tl h 
daki bot arsada vücude getirile Maamafih henüz adanın büyük 

1 e e cer 
cektir. Bunun için icap eden ih bir kısmı cereyansızdır. Son Karagümrükte Hacer ve Fethiye 
zarat baılamıttır. Birkaç güne günlerde şirket Adadaki faaliye iaiml~rinde iki kadın .bir çocuk me
kadar icap eden pavyonlar da ti tatil etmek mec:buriyetindee seles!nde? kavga etmiıler, bu 11rada 

B be 1 Sebeb
. k · h Fethıyenın kocası Mehmet de brı-

yapılacaktır. u müna.se t e kalmıştır. ı onten1an t.a tarak Hacer Hanımı jiletle bacağın-
vili.yet binası dahilinde bahçe didatından dolayı tel ve sure dan yaralanmıştır. 
ve kaldınmların düzeltilmesi gibi mevaddı iptidaiyeyi güm
kabil olacaktır. İstanbul ziraat rükten çıkarmak imkanı buluna 
odası son içtimaında sergının mamasıdır. Adada ve Anadolu 
26 mayısta açılmasına karar sahilinde evlerinin elektrik te
vermiştir. Sergi dolayısile vili sisatım yapmış ve hatta şirke
yet Ankara cadd~sinde ~abıi.li te parasını bile vermiş bir çok 
camiinin önündekı kapı ıle Sal- müşteriler cereyan beklediği gi 
kımsöğütteki kapıyı ve Soğuk- bi şirket te mukavele ile yap
çetmedeki bugün maili ~nhidam mak mecburiyetinde b~lunduğu 
olan kapıyı da açmaga karar 

1 

tesisatı yapamamaktadır. Şir
vermittir. Bu vesile ile kapı ta- ket bu hususta teshilat göste
mir ve telvin edilerek yıkılmak rilmesi için icap eden makama-
tan kurtarılacaktır. ta müracaatta bulunmuş ve bu 

h·ı· d iıler için celbettiği malzem-İn 
Vilayet da l ın e ihracına müsaade edilmesini ri-

kooperatifler ca etmiıtir. 
Belediye memurlarının 

tekaüdiyeleri 
Yalova Hacı Mehmet köy, 

iç Erenkö;, Kozyatağı, Kartal, 
Maltepede tetekkül eden koo
peratifler heyeti umumlyeleri 

1 1 • mucibin esas mukave enanıe en 
ce mart ayı zarfında içtima et. 
mittir. Ziraat bankasını temsi
len bu içtimalar~• ~lun~n ban 
ka zirai ikrasat aımn Hılmi B. 
kooperatiflerin &tisi ve sureti 

Belediye memulrarının yeni 
tekaüt kanununa. göre mi, yok
sa eski kanun mucibince mi te
kaüt edilecekleri tereddüde se. 
bebiyet vermittir. Büyük Millet 
Meclisi bu hususta bir karar ve
recekti. Kararların itasına ka
dar eski tekaüt kanununa göre 
m••t tahsiı edilmektedir. ileri 
de mceliıin tefıir tekline göre 
mahıup muamelesi yapılacak
tır. 

Fatih itfaiyesinde 
kalorifer 

Dükkanda hırsız 
Fındıklıda manav Mustafa efendi 

bir ,ey almak üzere dükkanından 
çıktığı sırada kendisini kollamakta 
olan sabıkalı hırsızlardan Mustafa 
dükkana girerek eline geçen eıyayı 
bir torbaya doldurmağa baflamıttır. 

Bu sırada dükkan sahibi gelmit
tir. Hırıız, dükkincıyı ıörünce e,
yayı bffakıp kaçmak istemitse de bu 
na muvaffak olamamıttır. Mustafa 
efendi derhal polise müracaat etm.i~, 
hırsız Mustafa dükkanın içinde çal
dığı etya ile yakalanmıştır. 

Çocuk düşürmek iste· 
yan iki k•dın 

Beyoğlunda Hatice Hanım ismin
de bir kadın bir kaç ründen beri 
fazla kan zayi ettiği cihetle konuııa
mıyacak bir hale gelmİf, it zabıta
ya aksetmiıtir. 
Kadın Haseki hastanesine kaldı

rılmıttır. Hastanede . yapılan ameli
yat neticeıinde Hatıce hanımın iki 
aylık hamile bulundujıı çocufunu 
kasten dütürdüğü ve bu yüzden hu 
ıalandıiı anla!ılmıttır. 

Bayram sokağında. Elizabet ismin 
de bir kadın da hamıle bulunıluju 
çocuğunu düt_ür~ek İçin bir kadına 
müracaat etmııtır. 

Kadın, çocuğu dütürmek için E
lizabete bir iliç içirmiıtir. Kadın i
lacı içince '-81atnut ve ifade •ere
miyee<k bir halde h staneye kaldı
rı1mıttır. 

inkiıafı hakkında bazı -~~~ 
vennit, bundan sonra mu ...,..., 
)erin raporu okunmuf, koopera 
tifterin 931 seneai hesabatı tet
kik ve tasdik olunmuıtur. Bu 
sene mahsul zamanında daha 
bir çok kooperatifler açılması 
için Ziraat Bankası faaliyetle 
çalrımaktadır. Bu hususta şim 
diden makamı viliyete ve kay
makanılrklara mÜl'acaat olun-

Fatih itfaiye müdürlüğü ile 1 !ll!!!l!!!!ll!!!!!!!!!l!!•ll!!!!!l!!lll!!!!!l!!l--!19• I 
ıarajı •imdiye kadar soba ile ı
aıtılmakta idi. Buraya bir kalo
rifer ya"ılYjfllll muvafık görül
müttür. Kalorifer bu seneki büt 

Beyoğlu deftetdarlıtı 
binası 

çe ile yapılacaktır. 

iktisat müdürlüğü 
kadrosu 

Beyoğlu kaza11 defterdarlığı kay- Belediye iktısat müdürlüğü. 
makamlık dairesinde bulunmakta i- nün kadrosu hakkında riyaset 
se de kadro tevsi edildiği cihetle I · · 
mezkür daire istiaba kafi ııelmedi- makamına bir rapor veri mıştır. 

havayici zaruriye, diğeri mahru 
kat tenvirat ve tarife meaelele , 
rile meşgul olmak üzere ikiye 
ayrılmıf, bunların başında bulu 
Y nanlara amir ünvanı verilme
si zikredilm.:ktedir. 

Beyoğlundaki bozuk 
yollar 

Hayretle sordum: 
- Bu mevzu, mağazanm 

Gelin misin, kız mısın, 
Odanda yanlız mısın, 
Acap koynuna girsem, 
Bana darılmaz mısın? 

içinde mi? · ı . . . . . . . .. 
iki arkadattılar. Biri mah

cup ve ürkek, öteki bilakis ce. 
sur ve atılgan.. Mahcubu, bir 
türlü, ile.-liyemiyordu. Arkada
şı onun namına hareket ede
rek tezgaha yaklaştı: 

- içinde zahir .. Yalnız, bir 
iki saatini feda edip bekliyecek 
sın .. 

Bir iskemle uzattı: 
- Mağaza sahibi yabancı 

değildir .. Öyle değil mi Mösyö 
Jak?. 

Mösyö Jak, bu teklifsizce 
hitap üzerine beni nazikane se
lamladı: 

- Bizim ( ...• ) bey meraklı 
dır .. Her gün bu saatler gelir, 
birkaç plak dinler, siz de buyu 
run .. oturun .. Arzu ettiğiniz 
pliklan çalayım size.. 

Mağaza sahibi, bizimle da
ha fazla mefgul olmağa vakit 
bulamadan kapı açıldı. Ayağı 
dizlikli, ıapkasının üstüne Trab 
:ıon başlığını andırır ıenit bir 
sargı takmış, uzun boylu, ge. 
nit omuzlu bir delikanlı içeri 
girdi. 

Halinden lstanbulun acemi. 
si olduğu görülüyordu: Bir 
müddet ıaşkm şaıkm etrafına 
bakındıktan sonra üçümüzün 
olduğumuz yere doğru yürü
dü: 

- Kolombia efendu hangi-
nüzdür? 

Ben gülmemek için ditleri
mi zor sıktım. Arkadatım, ko
lumu dürttü: 

- Bu varan 
defteri çıkarıp 

bir .. Hemen 
kaydetmene 

- "Gelinin yüzünde ipek 
duvaklar" şarkıaı var mı? 

Mahcup genç, kıpkırmızı 
kesildi. Aradıkları şarkı, pek 
te oynak şeymiş ya .... inanmaz 
sanız dinleyin: 

Gelinin yüzünde İpek duvak 
lar, 

Hani adadığın bunca adak
lar, 

Sultani kiraza beczer dudak 
lar, 

Kız iken sevdiğim sen değil 
miydin? 

On birinde mah yüzüne ba
kılır, 

On ikide kızın kahrı çekilir, 
On üçünde ak gül olur açı

lır, 
On dördünde yavaş yavaı 

yar olur .. 

On beşinde aklı gelir başına, 
On altıda gece girer düşü

ne 
On yedide yalan söyler etine 
On sekizde çapkınlaıır yar 

olur .. 

bak... . t 
Mağaza sahibi, müşteriye ki arkadaş, şarkı çalınır. 

sordu: ken arada bir gizli gizli biri-
- Plak mı istiyordunuz e- birlerine bakışıyorlar. Bu na-

f d. zarlarda delikanlılığın bütün ha en ım ... 
- Plak alacağum daha .. Ko rareti var. 

Iombia efendiyi sorayırım.. Plağın derhal beğenildiğini 
Mösyö Jak hiç tetiği boz- bilmem söylemek lazım mı? 

madr: 
- Kolombia efendi benim .. 

Hangi plağı istiyorsunuz? 
- Yılduz'u isteyirim .. 
Bir dakika geçmeden, di

yaframdan güzel bir kadın sesi 
yükseldi: 

Gene bugün yaralandım, 
Döndüm, etrafı dolandım, 
Tatlı canımdan usandmı•, 
Yıldız .. yıldız.. yddız .. yıl. 

dız .. 
Evler yıkan, beller büken, 

kervan kıran yıldız. 

Bir yıldız ııördüm nur ile 
y aktr alemi zir ile 
Ahtım vardtr o yar ile 

Neye doidun i.dt yıldız. 
Beller büken, eyler yıkan, 

ke"an kıran , yıldız. 
Y ıldııı: yıldız yıldız yrldn: 

hey •.. 

Bayburdun bu yanık hava-
11, müfterinin üıı:erinde öyle si
hirli bir tesir yaptı ki, görseniz 
taıardınız. Arkadaşım, onun 
oturduğu iskemle üzerinde sal
lanan gölgesini gösterdi: 

- Burada yino temkinini 
bozmuyor, dedi, ilemde, onu 
kendi evinin bir kötesinde bu 
plağı çaldırıp keyif çatarken 
görmeli .. 

. . . . . . . . 
Ya Adananın ya Kon yanın 

köylerinden olacaklardı. Yüzle 
rinde şehirlilerin riyadan örül
müş maskesi yok içi dıtı saf 
adamlar .. 

Birkaç şarkı almak istiyor-
lar amma, çalınan plakların 
hiç birini beğenemiyorlar. 

- Aah .. bu sarmadı hem
ıerı .. 

- Galdır galdır .. bırah onu .• 
Açmadı bizi ... diyorlar. 

Mağaza sahibi, ne kadar 
methur hanende vana hepsi
nin birer birer sesini dinlettik 
teo. sonra nihayet, bu mütkül
peaent mü9terilerini memnun 
etmekten ümidini ket.ti: 

- Şimdilik yeni çetitleri
mi:ıı bunlar! .. 

Müfteriler, meyusane bat
larını sallıyarak gidiyorlardı 
ki birden, hatırladı: 

- Bir dakika bekleyin .. Si
ze bir ıarkı daha çalayım .. 

Çaldığı ıarkı, köylü şivesi. 
le erkekle kadının biribirlerine 
yarenlik etmelerinden ibaret
ti: 

- Söylesen e adımı! 
- Nideceğun sen? 

Boyun bükük sevdamı gulde 
ceğun sen .. 

- Hele bah şuğa ... 
- Zorlama dimem .. 
- Gelsenğe bağa 

. Am_an c:fendim, bu şarkıyı 
bır begensınler, bir beğensin 
ler •• Hani, sevinçlerinden nere 
deyse küçük dillerini yutacak 
lardı. Şıkırda tıkır kaşıklar oy 
nadıkça onlar da kendilerini 
tutamıyor, yerlerinde zıp zıp 
sıçrıyorlardı. Mağaza sahibi. 
sordu: 

- Nasıl? Beğendiniz mi~ 
Buna Benli F at01 şarkısı der 
ler. 

Gülümsiyerek bakıştılar: 
- Hoşmuş .. ya.. Doğrus\. 

hoşmuş yi. .. 
Plağı alıp gittiler. 

. 
Dikkat ediyorum: Kapının 

önünden yarım saatten beri ay 
nlmayan biri var. Vücut, yarım 
sağ vaziyetinde, kulaklar kirit
te, gözler içerisini dikizde ... 

Ne mi yapıyor diyeceksi
niz? Ne yapacak? Sadece beda 
va tarafından gramofon dinli-
yor. 

Bundan sonra mağazaya 
daha birkaç müşteri geldi . iç. 
!erinden biri: 

"Kara kaş altına çekmiş sür 
meler, 

Ak gerdan altında tombul 
sineler,, 

Bir başkası Safiye 
mın: 

Hanı. 

Sevsem o güzel gözlerini 
söyle ne dersin? 

Şarkısını istedi. 

T o~~lak bir ha~ıır: r:.üte 
essir bir tavırla tezgah~ yak
laıtı: 

- Sizde şey ıarkısı 
mı? 

va.r 

- Ne şarkraı efendim .. 
- Nerdesin... nerdesin 

Aksiliğe bakın, arkasını unu~~ 
tuın .. 

Meğerse "Nerdesin?" le 
batlayan ne kadar da çok far
kı varmıf. 

Nihayet Hanımın aradığı 
bulundu: 

"Nerdesin, bilmem ne ol
dun, gelmez oldu hiç sesin, 
Senden ayrı düşmeği Allah 

bana göstermesin .. ,, 
Fakat şarkı, yarısına gelme 

d~ tombalak hanım, elini yü
zune _tutup hüngür hüngür ağ
lamaga baılamasın mı? 

Gramofon mağazasında ağ. 
lamak ta düğün evinde yas tut 
mak gibi bir şey oluyor. Man
zara tuhafıma gitmekle bera
ber, kendi kendime: 

- Ee, dedim, ayıplanmaz .. 
Malum ya, her gönülde bir ars 
lan yatar derler ... 

M. Salahaddin 

Çocuk 
Bayramında . - -

Çocuk eğlenceleri için 
Belediyeden 

mezuniyet istenecek 

Tacettin ve Akif isminde iki 
arkadaş gümrükten hindista?. 
cevizi kaçırmakla maznunen u 
<;Üncü ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmişlerdir. Muhake

~~--nı" n~+;r.,•indP her iki arkadaş 

ğinden defterdarlık ve ~müdürlü Raporda şimdiki memur mikda 
ğü tetkiliıtı, .\ayram ert~sı _emvali rı kafi görülüyor. Ancak te~ki. 

tr"'ı oluo ta hazınçnın malı 11... L • '"' 0 -~•-•~lr _ı..........,_.,r 

Beyoğlu kazaaı dahilinde 
bozuk olan yolların tamirine 
devam edilmektedir. Tarlabaşı, 
Cabi. Boi!azkesen, Ahmet B. so Müşteı·i hakikaten zevk eh- Asıilum sana .. 

J;limayeietfal cemiyetinde 
nahıye reialerinin ittirakile fev 
kail.de. bir içtima yapılmıttır. 
Bu ıçtımada kaza ile nahiyeler 
arasındaki münasebatın daha aı 
kı bir şekilde tanzim ve Aksa· 
raynahiyeıinde ihdas edilen can 
baba teıkilitının diğer nahiye
lere de tetmili için bazı karar
lar verilmiı, çocuk haftası için 
mukarrerat ittihaz edilmiştir. 
23 nisan çocuk bayramında ya. 
pılacak çocuk eğlentileri için 
dönmedolap, salıncak, atl•karın 
ca ve saire gibi oyun aletleıi
nin kurulması için belediyenin 
ruhsat istediği ve mezuniyet 
vermediği anlafılnıı,, bu husus 
ta belediye nezdinde teşebbüs 
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4 MiLLiYET CUMARTESl lJ NI AN 

;lailliy~t 
j di. Bu, ne, olabilirdi? 1 
1 

Nail Bey, eli çenesinde, bir 
1 müddet kendi kendine dütün-
dü. Bir çok ihtimaller zihnin
den geçiyordu. Bu kadar kül
fet, mutlaka bir nimet mukabili 
idi. Lakin bu nimetin ne olmak 
ihtimali vardı. Nail Bey, fazla 

_lm_·~l ___ o_i_ı_iş_ıe_rı __ ___.l_•~f (~R_A_D_Yı_o __ ] 
-i Aann ıımdai "MiLLiYET" tir 

9 NiSAN 193~ 
idarehane : Anlaın ~i. 

100 No. 

T<ılcraf adr'e8i: İtıt . .Mllllyet 
Telefon Numaraları: 

Bal'!luharrir ve Mlldür 24318 
Yazı 1§.leri Mlidürlllğil 24319 

İd.ıre ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye içia Hariı; iı;in 

LK. LK 
3 aylıit 4-

,_ 
6 • 7 Sil 14 -

12 ff 14- 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nllwhalar 10 lıu 

' Uftur. Guete ve matbaaya ai , 
şler için müdiriyete mlirac;ıat 

dilir. Gaııetemiı: ilinların nıea'tı· 

ıyetini kabul etmez. 

BUGUNKU HAVA 
Y qilköy rasat merkezinden ve· 

rilen malumata nazaran bugür 
hava kısmen bnlutlu olacak, rüz
gar hafif ve mütehavvil esecektir. 

Dün tazyiki nesimi 758 mi!i. 
metre azami hararet 15 asgari !! 
• P-tece idi. 

Hikaye 

Gıpta 
Mail Beyle Nail Bey, ta ço

cukluktan beri arkadattılar. 
'i alnız bu arkadatlığın garip 
re hatti müateaoa bir hususi
reti vardı. Mail Bey ne kadar 
ıııüsrif, hovarda, cömert, idare 
ıizae; Nail Bey, o nisbette he
Japlı, tutumlu, idareliydi. 

• düşünmedi, denizden teneke te 
neke ıu alan adama yanaıtı: 

- Hemşerim, kusuruma bak 
ma.. Merak ettim de soruyo. 
rum. Çeşme suyu deği l ki, bunu 
alıp teneke teneke satasın .. Bu 
zahmetin de boşuna olamaz. Ne 

1 

dir Allah aşkına? 
Karşısındaki adam, cevap ve 

. receği yerde hayretle Nail Be. 
1 ye bakıyordu: 

1 

- Sizin adınız Nail Bey mi? 
Bu sefer, Nail Bey, şaşaladı? 

1
, - Evet ... Nereden biliyorsu 
nuz? 

- Üç yıiz yirmi sekiz Nail .•• 
- Allah ... Allah ... Evet ••. Pe 

ki amma ... 
- Yahu, beni tanıyamadın 

mı? Seksen iki Mail ... 
Nail Bey, ağzı bir karış açık 

, bakakaldı: 
- Seksen iki Mail mi? .. 
Mail mahzun mahzun bakı

yordu: 
- Tanıyamadın mı? 

, - Vallahi tanıyamadım .• 
' Çok değişmişsin.. Adeta ihti
yarlamışsın .• 

- Dünya, azizim ... Mahvol
dum ... 

Ve iki mektep arkadaşı ayak 
üzerinde uzun uzun konuştular. 
Mail Bey, başından geçen fırtı 
naları, dertleri, sefaletleri anlat 
tı. Nail Bey, vakur bir eda ile 
dinliyordu: 

- Demek, ananın, babanın 
o koca servetinden bir şeyler 
kalmadı ha? 

- On para bile kalmadı ... 
- Peki, şimdi ne yapıyor-

sun? 

Vala Nurettin bey ganlış 
düşünüyorlar 

"b, c, d,, münasebeti le (Mil
liyet) e yazdığım yazının son 
fıkraama Vali Nurettin Bey ce
vap verirken ıöyle bir batlık ko· 
yuyor ; (Besim Atalay Bey öcünü 
alıunadı) . Ben, Vali Nurettin 
Beyin böyle dü§iineceğini bilaey. 
diın, o yazıyı hiç yazmazdım. Ben 
bir ha kikatin müdafaası için yazı 
yazdım. 

Öc almak için yazaaydım do
kuz aydanberi dokaan defa yaz
mak lazım gelirdi. Size teklif e
diyorum; bana gazetenizde ya
nm sütunluk yer ayınnız ! Sizin 
yanlışlannızı sayıp dökeyim; kav 
ga müaait şerait altında yapılma• 
lı; o zaman yanlıı bulmak naoıl 
olurmuş görürsünüz. 

Benim (Akbaba) cıya bir ma 
kaleye merbut yazdığım huauıi 
mektupta (g) harfinin ~'!:erine 
İ§aret koymıunış; basılıp kelimeıi 
baıılup imlasında yazılmıı, (ı) 
harfinin üzerine işaret koymu§ 
diye günlerce söydünüz durd11· 
nuz. İlmi bir münakeıe mevzuu 
değildi. Bana Akbaba sahibinin 
hususi bir maksatla sövın.eai için 
bir veaile idi. Sizde onlara uydu
nuz ( * ) dürüatane olmıyan bu 
tearruzu hatırlamanıza eaefleni
rinı. Ben, o çocukça hücumları 
unuttum; aiz de unutunuz; onu 
hatırlamak bile size ıeref vere
cek bir şey değildir. 

Ak babacmın bana hıncı vardı, bu 
nu o va.Lit ''Yeni Gün" de yanmı
tım. Size ne olmugtu? Her hangi bir 
rJ>sa yazılan hususi bir mektupta, 
°!'li. yanlııı bulunabilir; buna kim 
dikkat eder? Hüner onun eserlerin
de ve ya:zı)arında hata bulmakhr. 

Gelelim i~imize: siz bi:Ji isimler
de fiiller gibi tasrif edilir." diyor
ıunuz ve Ahmet Cevat Beyin bir 
lritabmda "tasrifi iıimler" atlı bir 
bahis bulunduğunu söylüyorsunuz. 

ça değildir, bunlara 'ücme" derler. 
Tasrif ve İnsiraf conju~son ve 

declinalson ayn ayrı kelimeler, ay 
n ayrı ısbl8hlardır. Her kelime ve 
her ıstılah bir ihtiyaçtan doğmuştur, 
birbirine karııtırmak doğru olamaz. 

Dilimizin sarf ve nahvimi yazan
lar böyle bir yol tutuyorlaroa yanı
hyorlar. 

(1836) tarihinde Davids tarafm
dan baatınlmq olan kitabın ( 64) 
üncü sayfasmda "conjugaison des 
verbes reguliers" deıniı ve biç bir 
tarafta isimlerin tasifinden bahset
memi§. Cevat ve Hüseyin Cahit 
Beylerin elimdeki kitaplarında da 
böyle bir ıe7 yok. Size 1 ngiliz gra
merinden de bir misa1 getireyim 
"James Douırla•" tarafından yazd
nuş olan (English grammar) atlı ki
tapta, ( 42) inci sayfada f(;yle der 
"the conjagaiıon of a verb de 
notes tbe joining toırether, or re
gıılar arrangement of İt& varions 
numbers person, tensea, and 1J100oo 

ıls" yani! bir filin tasrifi, kendiıile 
beraber olan eki gösterir yahut sıga 
zaman ıaJııs, sayı gibi muhtelif şe
killerin mutazam tertibidir." 
· Tel<rar arzediyonım, tasrifte, bir 

kelimede zaman, tahıs sayı, sıga gi
bi ıeyleıin hep birlikte düıünülme
ıi demektir, bu, iıimlerde düşünü
lenıez. Aksini iddia etmek ıu fıkra
yj hahrlatır. "Hocaıun birisi, çarıkla 
namaz olmaz, demi§, köylü ben kd
dımda oldu cevabını vermiı ... 

Vala Nurettin Bey! bir kerre da
ha arz edeyim; benim hiç kimseden 
ahnacak hiç bir öcüm yoktur. Her 
kes yaptığından utansın. Ben öc al
mak gibi küçük düıünce ile yazı yaz 
manı; doiru bildiğim şeylerin mü
dafaası ~İn yazıyorum, baki hürmet 
ler. 

B. Atalay 

Bugünkü Program 
lTANBOL (1200 m. il kiloıat) 

18 gramofon, 19,30 Darüttalim mü
oiki heyeti, 20,30 opera, 21 S Da
rüttalim müıiki, 22 orkestra. 

BUKREŞ (394 m.) - 25 orkest
ra, 21 şlll'kı, 21,30 asken muzika, 
22,lŞ konser. 

BELGRAD (429 m.) - 20 Al
manca mükaleme, 20,30 konferans, 
20,50 cazbant, 21,40 Kora 111rkıları. 

'3İT •nııan kafilesi zahmetle yürüyor, bazıları ağlayor ve baZ1ları 

gülüyor. Bunlar: 

C ö L MENFİ LE R t 'dir. 
(Les Exiles du Desert) 

Zengin mevzulu ve esrar ile dolu en meıhur sözlü ve şarkılı filmdiı- . 

Pek yakında O P E R A S 1 N EM AS 1 N D A 

A S K 1 SINEMAUA Önümüzdeki hafta ~-· 

;e~= (~::2dy~p!~~n1:a~ i K 1 D 1 N ~ it ' E si 
ViYANA (517 m .)- 21,15 Lad (Caprice de Femme) 

ELHAMRA'da 
NE SEViMLİ 
(il est charmant) 

vig Gruber saati, tenw, süpranor ve Bııcün ve yann 
keman ile konser, 21 Ömen• traje-
viı. 

PEŞTE (550 m.) - 20,30 Ayda 
operası. 

VARŞOVA (14tl m.) 19,30 kon 
ser 21,15 hafif musiki, . 23,50 dans 
bava arı. 

BERLIN (1635 m.) - 20 lngi
lizce ders, 20,30 vatan şarkıları, 21, 
Münihten naklen konser. 

Satllık iki kath bina 
Fatih Malmüdürlüğünden: 

Edirnekapıda Çakırağa ma
hallesi ve sokağında cedit 1 
No. lı iki katlı kagir bine 4 Ni
san 932 tarihinden 28 Nisan 
932 tarihine kadar 25 gün 
müddetle müzayedeye konul· 
muıtur. lttirasma talip olanla. 
rın 28 Nisan 932 tarihine mü
ıadif perşembe günü müracaat 
ları. (1305) 

Saat 16,30 matinesinde 
MOTEADDIT VARYETE 

NUMEROLARI 

Sinema • Tiyatro 

RAŞIT R.IZA TIY A TROSU 
San'atkiirları 

11 Nisan 
Pazartes.i 

aktamı 21,30 da 
Fransız 

Tiyatro.unda 
§ek.pirin tah 

eseri 

OTELLO 

Haile 5 perde 2 tablo 
Giıe açıktır: Y erleriniz.i evvelden 

alabilirsiniz. 

Istanbul 
Evkaf 
Müdürlüğünden 

filmini görmeğe hazırlarunız. 

HENRY GARAT'nm 
MEG LEMONNIER, DRANEM 
ve Paria'in en muktedit sinema 

yıld12larile temsil ettiği en ha
rikulade filmdir. 

Terzi~ane Na~i 

Bu iki arkada,, mekteıı sene 
~erinde aralannda au sızmaz, 

doat kardeştiler. Eğer hayata 
atıldıktan sonra da bu uhuvvet 
ıamimiyet devam edebilmiş ol· 
saydı, biri diğerinin elaiğini ta 
mamlayan bir insanı kamil olur 
tardı. 

- Görüyorsun ya! 

Mail Bey, etrafına bakındı: 
- Ne görüyorum? 

Ben burada Cevat Beyin o kita
bmı kitapçılarda ve kütüphanelerde 
aradım; hatta liseye kadar gittim 
muallimlere sordum bulamadım 
"turifi iaimler" den ne kaıt etti~nj 
de öğrenemedim; yalnız (1926) da 
ba11lmıt "Türkçe aarf ve nahiv" at
lı bir kitabmı bula bildim. Onda böy 

Bayram geliyor: 
Hademei hayratın mart 932 

vazifeleri berveçhi ati tarihler
de tesviye edileceğinden tubele 
rine müracaatla maaşlannı al
maları ilan olunur. (1396) 

Ahter terzihane
si sahiplerinden 
ve müdür ( Mus
lu Baş nğlu Şev
ket ) Bey Yeni 
postahane k rşı· 
sında 36 nume
roda yeni bir ter
zihane tesis et
tiğini ve badema 
müşterileri ora-Fakat hayat, mukadderat, 

G11lan ayırdı. Nail Bey, ticare
te ıültik etti, kazana mükem
mel, itleri tıkmııda idi. Mail B. 
babaımdan, anasından kalan 
aerveti son meteliğine kadar ye 
mİ§, bitirmi§, flusu abmere 
mübtaç bir halde bulunuyordu. 
Yalnız hakkalinsaf tunu söyle. 
rnek icap eder ki ikisi de yaşa
Yltlarmdan fİkayet etmiyorlar
dı. 

Nail Bey, tenekeleri ıöıter
di: 

- İşte be! 
- Bunlar ne ... Zaten merak 

ettiğim de bu ya! 
Nail Bey güldü: 

le hir bahis yok. 
Hüseyin Cahit Beyin de bu fikir

de oldufunu ısöylüyorsunuz. Onun
da (334) sayfalık bir kitabını bul
dum, onda da böyle bir bahis yok, 
bilakiı (154) üncü sayfada "ta&rif" 
bqlıklı bir bahis var; orada yalnız 
fiillerin tamfinden bahsediyor. Şem
settin Sami Bey taırifle inıirafı bir
birine kanıtrımıt; hatta kamusunda 
t•Sarfla tarifi eam" görermesi bu ka 
nıtırıga açık bir delildir; çünkü i
raptan bahseden ilim sarf değil na
hivdir. 

Çocuğunuzu Siz de 
Sevindiriniz l 

1·50 • 9 Niıan 932 
51.100 10 " 

101.1so ıı " 
151-200 12 .. 
201-250 13· .. 

- Azizim, bu, benim yazlık 
zenaahm ••• Buralarda hava teb 
diline gelenler, çeıit Çl!§İttir. 
Bir çoklan var ki denize gire
mezler, !ikin deniz suyu ile ban 
yo yapmak isterler ... Ben, böy 
lelerine su tatıyorum. 

Nail Bey, alika ile sordu: 
- Tenekeai kaça? 
- Beş kuruş canım! 
- Eh ... Fena ticaret değil ... 
Mail Bey, tenekeleri omuzla 

mıştı: 

- E)l'Vallah... Bin berekit, 
ne yaparsın? Namerde mühtaç 
olmadan geçinip gidiyoruz. Gü 
nünü gün etmeli adam ••. 

Mail Bey, tenekeleri omuzla 
mış, uzaklaşırken Nail Bey, dü 
şünüyordu: 

- Demek havadan ticaret ka 
bil ha? ... 

" Gayri münsarif isimler'' tabirini, 
Arapçada tasrif ismin isimlere de 
şfunil, olduğunu gösterir bir delil ol
mak üzere ortaya abyorsunuz. Çok 
yandıyorsunuz! Gayri müsarif isim
ler, tasrif edilmiyen isimler demek 
değildir sonu cer ve tenvin kabul et
miyen isimler demektir. Hatta bil 
isimlerin pek çoğu aalmcla Arap-

(~) Bu münasebetle hatırıma 
bir hikaye geldi. Delinin birini so
kakta çocuklar taşa tutarlar. Zaval
h adam nereye kaçtıysa kurtulamaz; 
kapısı açık bir cami görür ; dalar ; 
arkasından da çocuklar. Nihayet 
çıkar. Çocuklar korkup çıkamazlar. 
Minarenin şerefesindc adamcağız 
nefes almak isterken bir fırtına ko
par ; yumruk gibi dolu daneleri ba
şına , gözüne dökülmiye başlar. Cam 
sıkılan divane "hey allahmı ! sen de 
mi çocuklara uydun?., demiş. 

·-······················· .. ···-·-·--...... _ .. 
-.-&, ·' 7 

251-300 14 " 

ACELE SATILIK 
Buhar ile kumaf, elbiıe temizleme 

ve boya fabıikaoı. Tesiı T. 1866, 
Jıtanbul Havi lıulund°uğu saha 5814 
Mı. m. 

Elyevm faaliyettedir. Terki tica
ret hasebile, ucuzca satılıktır, Al
mak isteyenler Telefon, Belıdc 53 
müracaatlan. 

Satıhk Kelepir bir 
Tenezzüh Motörü 

Sekiz kişilik pek az kullanılmıt 9 
mil sur'atinde bir tenezzüh motörü 
ehven fiatla acele satılıktır, Fazla 
malümat almak isteyenlerin Galata
da Agopyan Hanında 12 numarada 
ENVER Beye muracaatlan. 

. ya davet eyledi
ğini ilan eyler. 

EDREMİT YAG 
PAZARI 

Kantarcılarda No. 35 
Ahmet 

E.kıtra ekıtra Ayvalık 

zeytinyağı 

Birinci zeytinyağı 
]kinci zeytinyağ• 
Ayvalık sabunu 

Kuruı 

60 

55 

50 

45 

Yağlıınmızın MAHLOTtYETINl 

iıpat edene 1000 lira ikramiyt' 

verilir. 

It:tih.a.clı 1"..i Ii 
TORK SlGORT A ŞlRKETl 

Mevsim yazdı. Nail B., bayii 
yüklü bir vurgundan sonra ha
va tebdili içincanını ditine al
mış, paraya kı} mış, Maltepeye 
gitmeğe karar vermişti. Günler 
ce, haftalarca, aradı, taradı, ka 
narya kafesi gibi bir ev buldu; 
taşındı. Sabahları, deni.z kena
rına çıkıyor, dolaşıyor, geziyor, 
hava alıyordu. Bazan başı ağn 
dığı , vücudünde bir kırgınlık 
olduğu halde, köşkte oturuyor, 
gözüne aldığı fedakarlığın acı
sını çıkarmak için, gene deniz 
kenarı gezintilerine devam edi. 
yordu. 

Öğleye kadar denizkenarın
da bir aşağı bir yukarı gezdi, 
dolaştı ve nihayet köşküne dön 
dü. Akşam üstü tekrar deniz ke 
narına çıkmıştı. Uk işi, eski ar 
kadaşını aramak oldu. Mail B., 
göriinürlerd.e yoktu. 

metre çekilmişti. Nail Bey, alnı 
buruşarak tekrar dikkatle bak
b ve dişlerini sıkarak homur
dandı: 

Kumbara bütün bir istikbaldir 1 
Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Bir sabah, gene sahil gezinti 

sinde iken, bir adamın, deniz. 
den teneke teneke su alıp taşı
dığını gördü. Nail Beyin, tüc
car kafası derhal harekete gel-

Nail Bey, denize baktı. De
niz, cezir halinde idi. Hem o 
kadar ki kumsaldan dört, beş 

1 Türkiye iş Bankası 1 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi; Galatada Ünyon Hanrnda 

...itli 1 Acentası bulunmayan şehirlerde acenta 

Milliyet'in Edebi Romanı: 64 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem iZZET 

- Vay canına ... Mail, bugün 1 
amma ticaret etmiş be! 

Demek hakkım?. Bir defa 1 damın önünü kesecek: 
daha bunu haykırarak ifade - Efendi para .. 
etmeliyim: Hanım para .. 

- Ben tatmıyorum. Diyecektim. Sanki bu be. 
Görmüy-0rum !. nim halı:lmnmıt gibi iatiyo. 
Bilmiyorum.. ruın. Vermezlerse kızıyorum! 
Dütünem~yorum!. Küfrediyorum. 
Boğaz durmuyor. Mide itli Mezarlığı tınnandnn. Şitha 

Ancak kar91 evlere gidip bi-ı ğım!. . yor ve istiyor! Fakat, enı çok ne karakolu ile Perapalau bağ 
'~".para, ekmek filan isteye. Eskiden böyle değildim .. Ye istiyen, obur gibi, mendebur layım arka yola çıktım. Mecal 
bilıyorum!. • ı ni oldum! gibi istiyen, doymak bilmiyen siz, bitkin bir haldeydim. Yü-

Bir tütün, bir iki dit esrar Anzıam coşuveriyorum.. sinirlerim. İçmeden duramı- rüyemiyordum. Bir adama rast 
parası zor çıkıyor. Dünya, İnsanlar, bütün her şey yorum . Esraı· almadan yaşa- !adım, önüne durdum: 

Demek artık dileniyorum ve küçülüyor küçülüyor avucumun 1 yamıyorum. Sinirlerimin bayıl - ihtiyara para .. 
ben: içine giriveriyor! Ve .. ben bu 1 ması, ezilmesi, harap olması, Babaya merhamet!. 

- Bir dilenciyim!. inmda ejderha gibi kuvvetleni- bitmesi lazım ki ben rahat ede Dedim. Avucumu açtım. 
Serseri dilenci!. yorum, azgın bir kaplan gibi bileyim! Bu diş ağrısı gibi Herif yüzüme baktı baktı, 
Çamıur dilenci!. her pençelediğimi koparıyo. bir şey. Siniri çıkarmalı ki sı- - Allah versin .. 
Esrarkes dilenci!. rum ! . zr ve sancı dinsin! Esrarsız ve Dedi, yürüdü. Yine asıl-
Tehlikeli bir dilenci!. İşte o nefes, o bağırıştır ki alkolsüz Ruhi bunak, salak, sar dım: 
Bundan daha ötesi yok. Ara beni dindiriyor, hafifletiyor, us sak, ölü, sızdar içinde buna- - Babaya para .. 

da biı· kızıyorum, içleniyorum, lulandırıyor!.. lan ve bir damla kanı bile kuru ihtiyara merhamet!, 
azıyorum, ciğerlerim kabarıyor • yan bir adam oluyor. Dinle On kuruş!. 

... I __ Tel: Beyoğlu : 4887 

- Paran ölünden çıksın!. 1 Para istesem mi?. Hali kalkmamıth. 
Diye bağırdım ve kendi ken Çocuğun parası var mıdır?. Eğildim, baktım, 

dime söylendim: Diye düşündüm ve.. karar - Ne oldun delikanlı?. 
- Aç gözlüler, verdim: Dedim. Çocuk: 
Hasisler!. - Elbette isterim! - Ay!. 
On kuru,la zengin olacak- Neıi var iıe yanımı bana Ay !. 

smız sanki.. venin 1 Diye inliyordu. Hemen bir 
Ve .. yine yürüyordum. Yol· Hep ben aç, cınlar tok mu bakıtta göremiyordum. İyice 

da kimse yoktu. Hesap etme- kalacaklar?. dikkat ettim. Bir ayağı tekerle 
ğe çalışıyordum: Fakat, çocuk tam önüme ğin altmda kalmıştı. Ve bisik· 

- Dün hangi apartımana gelirken birden bire nasıl ol- let bacağının üzerine devrilnı.i! 
uğradım?. du bilmiyorum, bisiklet dev- ti. Tekrar ettim: 

Bugün hangisine uğrayabili rildi ve .. çocuk düştü. Kurşun - Ne oldu çocuğum?. 
rim ?. gibi ağırlafllll! ayaklarımı sü- Ve .. bir taraftan da makine 

Ve •. düşünüyordum: rüye sürüye ona doğru gidiyor yi ayağının üzerinden kaldır. 
- Bugün ne söyliyeceğim?. dum. ı mağa çalıştım. Bacağı ya kırıl 
En aşağı bir lira çıkarmak - O kalkıp tekrar bisiklete mış, yahut ta incinmişti! 

lazım!. bininceye kadar ben de yetişir Çocuk böyle biı-kaç dakika 
Ve •• canım istiyordu: para isterim.. i baygınlık geçirdikten sonra, 
- Bir işkembe çorbası içe- Dedim. Hatti, cümleyi de makineyi bir tarafa çektim ve .. 

ı:.;ısem.. hazırladım: • kendisinin koluna girdim: 
Çare arıyordum: - Geçmiş olsun evlat. Ba- I - Haydi seni kaldırayım!. 
- Acaba iııkembeci bir tas bayı sevindir. Dua al. Delikanlıya hız verdim, ken 

gözlerim dönüyor: 1 nerek, dü~ünerek, ne yapıp ya- Her halde sert bir adam. Göz yaş armdan bir nehir • 
- Heytttttttt!. parak her gün üç beş cigaralık - Eh çekil oradan be .. 

çorba içirmez mi?. Parayı verirse: dimi zorladım, teselli ettim: 

Sekiz gün sonra.. esrarı ve bir okka İspirtoyu bu Dedi ve .. ilave etti: 
Veresiye bırakmaz mı?. - Allah kazasından sakla- - Şimdi geçer!. 
Para alma... desem olmaz sın. Haydi güle güle!. Bir şeyin kalmaz .. 

? Diyecektim. Kendimi dilen Senin yaşındavken biz de 
,. 



n 

Dünkü güleş müsabakaları 
[Başı 1 inci sahifede] ı güzel ve kombine bir oyun oyna-

ınüdet zarfında Necip tuıla rakibini yordu. Oyunun on birinci clakikasm 
yendi. da milli takım sol içi Balabeddin 
Bakuı ( BeşiktaıJ - Şeref (Haliç). sahsı bir akq ve plaıe bir vuruıla 

Bu musabakada aynen öteki gibi birinci HYIYI yaph Bu sayıya üç da 
birinci on dakikada müsavi bir veçhe kika sonra Beşiktaı. sol açığı küçük 
aı·zettiği için on dakika daha temdit Şeref, milli takım müdaffi Saiınin 
edildi ve ilk beı dakikada Şeref ra- önünden çektiği bir ıütle bereberli
kibine bir bravle tatbik etti ve tut- ği temin etti. Yine üç dakika sonra 
la attı. . . . .. mili takım sağ içi Hakkı ıs metre-

Bundan sonra çok kıymeth iki gu den sıkı bir şütle ikinci sayıyı yaptı. 
reşçimiz olan Abbas (Beşiktaı) ile Bu sayıyı takip eden beş dakika son 
Münir (Harbiye) bir ~gzersiz yap- ra yine Salô.becldin sol açıktan ald~: 
tılar ve rok ahenkli hır çalışmadan ğı bir pası iyi istimal ederek üçüncu 
son~a çekildile~. • golü yaptı bir dakika sonra Beı~-

Bır kaç dakika .so?'a yanm agır taş sağiçi Hayatı merkezden aldıg! 
'?u~a~alara geçıldı ve Urfalı Sa- bir pası bir sol vuruşla gola tab:"'I 
lıh ıle ~ıvasb Mehmet ~ılaıtılar. etti. 3-2 olan vaziyette oyun Betik: 
F~kat ılk çarpışmada Sıvasl~nm ~u- ta§ lehine inkişaf ehneğe baıladı. N~ 
lagı patladı, ve musabaka bır mud- tekim dört dakika sonra yine aynı 
det için tatil edildi. Bu arada Met- vaziyette Hayati üçüncü f,eraber
hur Koç Ahmet ile Mustafa kart•- lik sayısını yapmqtı. 
laştı. Ancak ~oç Ahmetin . bi~-~.ii~ Oyun fevkalade seri ve zevkli 0

{; 

det sonra ayagına kramp gırdıgı ıçın nanıyordu. Uç dakika sonra Hak 
güreşi teı-k etti ve rakıbı hükmen sol açıktan bir pası vole vuruşla ve 
galip ilan edildi. bir dakika sonra Niya~i Hakkı'n!° 

Bir P.z sonra tekrar Salih ile M~- bir şütunu tevkif edem;yen ~lec!· 
met karııla§blar ve Mehmet huk- nin elinden kurtulan topu be§ıncı 
ınen galip geldi. .• defa Beşiktaş kalesine sokmu~lar~'· 

Yusuf Arslan - Nazif. Devre 5-3 Beşiktaş aleyhine bıtın•§· 
Çok eyi bir güreıçi olan Yusuf ti. . 

Arslan bu mu&abakada ayağı bur- ikinci devrede Milli takım kalesı
kulduğu için minderi terk etti ve ne Malik, Beıiktaş kalesine de Ha-

k.b" ı· cld. • - ı..:•- kadar ı-a ı ı ga ıp g ı. lis geçmiıtir.Onuncu dıu<.,...,ya · 
Harbiyeden Arif - Hali~ten Be- Beşiktaş iki gol fırsatını kaybet~•· 

şir. 11 inci dakikada Salabeddinin n4• 
Harbiyeden Arif tuşla rakibini bir pasmı Zeki sıkı bir vuruşla ~~~ 

mağlup etti. tab,•il etti. Bir dakika sonra ve ;,u 
Saha., - Mehmet. dakika sonra Zeki bir kafa :"u b' ri-
Sahap tuşla rakebini yendi. ile iki gol daha yaptı. ~o!lerıb ...:lt-
Faik - Pataki. , birini takip etmesi Beşıktat• · u d. 
Yarım ağırlar arasında en eyi gÜ· mıc.l:t Biraz sonra Betiktaş ta ke~ 1 

kib • ' . er· yerın-
reşçimiz olan Faik ra İ Patakiyı ni toparladı. ol açık Ş~r t düncü 
50 saniyede hir kafa kol kapma ile de bir hücumu ile •ol ıç: , or bir bü 
rnağlup etti. ve yimıinci dakikada Saıah ~ z mu-

Bedri - Tevfik (Vefa-Kumkapu). cumu ile kurtula~ t~pu "'ı et ~vil et
Bed•i 11 dakikada rakibinin sir- hacim Şükrü Beşıncı go e 8 

tın• yeı·c getirdi. ti. .1r t kıın•n le-
Nihayet günü en heyecanlı maçı · 8-S olan vaziyet ?"' dd.• ve zeki 

olan çoban Mehmet - Himmet maçı hine dönmüştü. Salaha k •:yun ıo.S 
geldi . birer gol daha rpaı;;: yet buldu. 

ilk dakikalarda iki rakiı>te hasmı- milli takımın lebıne n rn:,da IS gol 
nın sayif noktaomı bulmağa çali§İ- Bir buçuk •aat za ariz ;ıa'fı ta• 
Yordu. Bu on dakika böyle geçte ya1>an iki takun•!' .en b 
ve ikisinin de aldıklan puvanlar mu rafeyn kalecileri adı. AR 
•avi oldu. ı JKôYONDEKI MAÇL 

ikinci on dakika da vaziyet ayni ı KAD h spor sahasının 
oldu. Bu bal karşısında hakem he- Dün Fenerba ie ınel atma meraıi
yeti nizamname ahkamına göre ba- ! esas dıvarıa:b,.İ,ı. davetli vo ıne
•·eket ehnek için bir on dakika daha mi pek çok da icra edilınİt ve 
yaptırdı- fakat bu sefer de bir neti- rakldann huzuru~. tarafından Fe-

' ki k'tib. umuroı•• b. 
ce alınamadığı çarü naçar bu iki ra- P a 1

• f li eti etrafında ır 
k.b. b be ·ı· · erbah~enın aa Y ı ı era ;re ı an ettı. n irat edilotistir. 

nutuk .. aki .. F enerbahçe ve 
Milli takım antreman 

maçı 

Bayramda Macar B. milli takınu
na karşı oynayacak Türkiye milli 
takımmın antrenmanına batlandı. 
Milli takommız şu şekilde tetkil e
dilmitti: Kaleci: Avni, müdafi: Hüs 
nü, Saim, muavin: Mithat, Nihat, 
.'la.mi, mUhacim: Niyazi, Hakkı, Ze
ki. Salilheddin ve Eıı·ef. 

Milli tnkun bu şeklile Galatasaray 
ve Beıiktaıtan üçer, F enerbahçeden 
iki, lıtanbulspor ve V efa-Kumkapı
dan birer oyuncudAn terekküp et
mişti. 

Hakemlik vazifeıi futbol federas
yonunun resmi antrenörü M. Peg
nnm tarafından yapıhyor ve antre
nör takımına vesayada bulunuyor
du. Milli taknnm bu ilk. antrenma!'r 
Betiktaşa kartı idi. B"'ık~t 27 nı
ıanda dört maç yapmak uzere Yu
goılavyaya gideceğinden üç kıymet· 
): oyuncusunun milli takını safında 
ahzi mevki etmesine rağmen ~~nı~ 
seyahata eötüreceği birinci ve ık~ncı 
takıma mensup mütebaki kendi o
)-Uncu kadrosu ile sahaya çıkmıştı. 

zda baıladı. 

Bunu mut'iı.; P. taJınnlan araaın• 
latanbulspor 1 n~ı Çok sert bir ce
daki ma~ ":'d:: :yun Fe erbahçe
r~yan takirebeıiyle neticelendi. 
nın ~-1 .ga üsabaka yine Fenerbahçe 

lkincı 1 lstanbulspor B takımı 
B takıdmı. ı e edildi. Fenerbahçe takı 
. rasın a ıcra ak . 
" b" bir 0 yun oynıyar netı
mı kont ıne 

· 3 ı kv.andı. 
ceyı -

LIK MAÇLARI 

Dün Taksi~ sta~yumunda lik 
tarının netıcelen ,unlardır: 

mııVefa _ Süleymaniye küçükle 
ri, sıfıra karşı .ı le Vefa galip, 
Topkapı - Eyup, oıfıra karşı 1 
le Topkapı galip, Beykoz - Ana 
dolu 1 e kartı iki ile Beykoz ga• 
lip Vefa Kumkapı - Süleyma
ni;e, Vefa Kumkapı ı-3 galip-

ti,. • • " * 
Türkiye Futbol federasyonun 

dan: Türkiye milli futbol takımı 
ıo nisan 1932 pazar günü aaat 
]6,S ta Taksim stad~unda ikin 
ci hazırlık maçını Galatasaray -
Vefa Kumkapı muhteliti ile yapa 
caktır. _ 

Milli taLnn azası saat ı6 Lla ... .... 

MlLLlYET CUMARTE;)l 9 NiSAN 

Diplomasi 
tarihinde 

.f Başı birinci sahifede l , 
mediğini soran bir gazetecinin suali ~ 
ne; '.cÇok korkarım ki, hayır., ceva
bını vermiştir. 

N e:ıredilen tebliğ f 

LONDRA, 8. A. A. - Dörtler 
Konferansı bir buçuk saat süren bir 
celseden sonra müzakereye hangi 
gün ve ne zaman devam edileceğini ) 
tayin etmeksi:zin i;timama fast1a 
vermiştir. . . . _ 

Öğle üzeri neşredılen hır teblıg J 

diyor ki: . ı 
" Dörtler Konferansında temsıJ 

edilen bükümetler Tuna boyundak! 
memleketlerin iktisadi ve mali vazı
yetlerinin sağ~"'!' bir e~s'.'. istinat et
tirilmek Üzre acıl ve bılmuzakere te
karrür ettirilmİ§ bir hareket ve te-

bbüste bulunınağa lüzum göster- 1 
~~ .- · bu yolda bir hareket ve te- • 
§~f'b~ün bu memlek~tlerin menfaat 
l . 'cabatından oldugunu ve Avru
en 1 ·ktisadi sahada ihyası yolunda 
panın ı d .. • takd" 
"Jk bir adım teşkil e ecegını ır 

hı d mu .. ttahit bulunmaktad1r
u.1uıun a 

)ar" d ·· 
;, Konferansta• cere~an e en -k~

zakereler neticesınde bır takım ' tı
sadi meoeleleı- ortaya ç~J ıtt_ırj• Bun 
]arın yeniden tetkik edı meu azım 
gelmektedir.'' .. ele- ı 
Alınan yeni bir habere gore g• • 

cek hafta Cenevrecle yapdacak ıçti
ma timdiki müzakerelere fasdasız I 
surette devam eclilmeolne her halde I 
imkin bırakmıyacakttr • 

Fcansız/ac ne diyoc? 
PARİS. 8. A. A. - Havas.~

jantı bildiriyor: cli!"l~tinb gaz~tesmıban 
Loııdraya gönder ğı u•.':''' mu -
b'rinin dünkü Londra muzakerele-

1 ' d" ti" du· rinden çıkar ıgı n~ ce §U r · 
Son dakikada k~seye l~tamıya

ak olan müphem hır formül bulun
:;,Uf olsa bile, Fransa noktai ~

dan Dörtler konferansının akim 
k"a1ınıı olduğunu tasdik ve kabul et
mek lazımdır." 

Matin gazeteıinin hususi mubabi-
. bu kadar açık bir he:timete uğra

n, d ·1 tari ınanın ,imdiye ka ar dıp oma_aı • : 

h. de emsali mesbuk olmadıgını da 
ın d' ki ve ettikten sonra ıyor : li 
'' Biz Londraya para ve am.e sa

h ya kadar i.'at edilmiş bir fikirle 
Jttik. Fakat tamamen kendimizin 
de olmayan bir davayi kaybettik." 
Diğer gazeteler de ayni zamanda, 

tam bir çıkmaza girmit olan konfe
ransın şimdiden akamete mabküın 
olduğunu kaydetmekte ve ihtilaflar 
çok derin olduğundan Cenevrede bir 
jtilô.f elde edilebilmesi ihtimali hak
kında da hiçbir ümit beslememekte
dir. 

M. Flandin ne diyor? 
LONDRA, 8. A. A.- M. Flandin 

dün akşam M. Mac Donald
0

ı ziya· 
ret ve Dörtler konferansında mey
dana çıkan müşküllerden başka bir
çok muhtelif meoeleleı-e şamil olan 
bir mülakatta bulunmuttur. 

Reuter Ajansı muhabirinin aüal
lerine cevap veren M. Flandin, ya
pılacak yegane ıeyin Almanya ve 
ltalya hükumetleri merkezi Avrupa
nın salah ve inkişafı için mümkün 
telô.kki ettikleri hal suretlerine ait 
yeni malümatlar alıncaya kadar kon 
feransm talik edilmiş olduğunu söy
lemiıtir. 

Bugünkü 
G,rup içtimaı 
(Başı bJrinci sahifede) 

!dilmemiş olanların istifası 
• çin ceza koyacaktır. 

Tekaüdiye hissesi 
kesilmeyecek 

ANKARA, 8 - Buhran 
vergisi nisbetlerinin tezyidı 
.<aran münasebetile devlet 
.nemurları maaşlarından ke
silmesi tasavvur edilen teka
üt hissesinden sarfınazar o
lunmuştur. Buhran vergisi
nin ilga edilecek istisnaları a 
rasında eski tekaüt kanunu 
hükümlerine göre kendileri
.ıe maaş tahsis edilmiş müte
.<aİt, yetim ve dullar maaşla
rının bulunup bulunmayaca· 
ğı henüz malum değildir. 

Buhran vergisi nisbetleri. 
ne yüzde on zam icrası mu· 
.<arrer olmakla beraber, altı 
yüz bir liradan yukarı maaş 
veya ücret alanlardan yüzde 
34 üzerinden vergi alınması 
ağır telakki edilmektedir. Bu 
nun içindir ki bu knım için 
yüzde 34 yerine yüzde 30 nis 
betinin tesbiti ihtimali var
du. 

Binalar iradı vergisind 
.. zde yirımi nisbetinde olan 

ıstiananın ilgası veya bu illis 
nanın muhafazası ile vergi 
nisbetinin yüzde 12 den 17 
ye ibliğı ihtimali vardır. 

Maliıye vekili cumartesi gü 
.ıü hükumetten alacaklı olan 
bazı grup mümessillerile mü 
zakeratta bulunacaktır .. Da
lla şimdiden hükıimet bazı a 
lacaklılarla 932 taksitleri için 
~nlaşmış ve bu taksitlerin fa
izi tediye olunmadan muka
trelelerin son taksitine tehiri 
ni temin eylemiştir. 

Yeni tekaüt kanunundaki 
ıkramiye usulünün kaldırıl
ması mevzuu bahis değildir. 
Ancak 25 senelik tekaüt müd 
tletinin otuza çıkarılması için 
:,;r ta5avvur mevcuttur. 

Ankara' da 
Verilen balo 

[Ba~ı 1 inci sahifede] 
si çok güzeldi. Aydın meb'usu 
Hasan ve Müderris Cemil Bey 
!erin refikaları hanımların üzer 
!erinde müstesna Aydın elbise· 
leri vardı. Makbule Naci Hanı. 
mm üzerinde Cava Türklerine 
malı.us gayet kıymetli bir met 
lah vardı. 

Hariciye 
Vekili gitti 

(Başı Birinci sahifede) 
at beşte otelden ayrılarak Sirke· 
ci istaayonuna gitmiştir. Tevfik 
Rü~tü B. istasyonda Vali muavini 
Fazlı, Polis müdürü Ali Rıza, 

1 Muhtelit Mübadele komisyonu 

1 

Türk murahhas heyeti reisi Şevki 
Beylerle bitaraf azadan M. An-

i 
dersen ve komisyon erkinı, Ja .. 
pon maslahat e-üzarı M. Muma 
ba, Nemliza.de Milat, Bey ve da
ha bir çok zevat tarafından teıyi 
edilmiştir. Tevfik Rüıtü Beyle 
birlikte Feridun Cemal ve mu
rahhas Necmettin Sadık B. !er 
de Cenevreye gitmitlerdir. 

Teivik Rüştü B. in beyanatı 
Tevfik Rüttü B. dün istasyon 

da kendisile görü~n bir muh.ar· 

1 

ririme şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Tahdidi tulihat konferansı 
11 nisanda müzakeratına tekrar 
başlayacaktır. Türk tezini mübey 
yiıı olan muhtıramız 4 nisanda 

1 
konferansa tevdi edilmek Üzer~ 

. Cenevreye gönderilmi§tir. Konfe-

1 

ransın ilk celsuinde tezimizin 
müzakeresi mukarTer ise de iJk 
celsede benim söz almam müza· 
kerenin cerevaruna bağlıdır. Ce-
nevrede bir kaç ııün kaldıktan 
sonra ismet Pt. Hz. ile birlikte 
Moıkovaya gitmek Üzere 22 nİ· 
nisanda lstanbulda bulunaca-

. ğnn. 

1 
- Bazı sefirlerin Ankaraya 

davet edildiği bilhaaaa Moskova 
Paris, Londra, Madrit. sefirlerinin 
gelecekleri hakkındaki haberler 
doğru mudur ? 

- Ben Ankara.da iken sefirle 
re bu huau.sta verilmiı bir emir 
yoktu. Hele Moskova sefiri Hüse 
yin Ragıp Beyin bu sırada Anka 
raya gelmesi mevzuu bahsola· 
maz. Hüseyin Ragıp B. Moskova 

ı ya giderken lımet P,. yı Odesa
. dan istikbal edecektir. 

Tevfik Rüttü B. bundan son-
ra Tokatlıyan otelinde ziyaretini 

1 

kabul ettiği Beynelmilel harbi il 

1 
ga cemiyeti İstanmul murahhuı 
Mm. des Fongeres'den bahseder-
ken demiştir ki : 

- Mm. des Fongeres bana 
harp aleyhtan olduğunu ve sulh 

J propagandası yapmakta olduğu
nu söyledi Kendisine cevaben de 
dim ki: «Sulh gayesini elde et
mek için şuprenaipi kabul etmeli 
dir: Dünyada hudutlar baki kal 
dıkça, hudutlan dahilinde silahlı 
her yabancıyı gören millet, onu 
hududu haricine ahnalıdıı·. Bu hu 
susta mütecaviz veya gayrimüte
caviz müli.hazaaı varit değildir. 
eaaaen aulh demek hududu dahi
linde müaellah tahıs bırakmamak 
demektir. Bizde sulh propagan
dası yapmağa da lüzum yoktur. 
Çünkü batta Gazimiz olduğu hal 
de bütün Türk milleti sulh per
verdir. 

O propagandayı batka yerler 
de, sulhperverliğinden ıüphe edi 
len memleketlerde yapmalıdır. 
Bu auretle Madam des Fronge· 
rea'e mensup olduğu cemiyetin, 
memleketimizde bir faaliyet sa
hası mevcut olmadığmı anlat
tmı .. » 

Mumaileyh demiıtir ki: 
" Bizim bir planımız vardı, fakat 

bu plan dostlanmıza muvafık gelme
di, binaenaleyh, onlannkini bekle
meie mecburuz.'' 

Naci Patanın kerimesi Feri· 1-------------

İ ngilterenin iikci. 
LONDRA, 8. A. A. - (Reuter 

Ajansı tebliğ ediyor) : 
Jngiliz hükümeti Tuna boyundaki 

memleketlere yardon hususunda her 
hangi bir rogram tatbikine imkin 
hasıl olmadan evvel dört büyük dev 
letin bu yardona ne suretle ittirak 
edecekleri meselesi hakkında anlat
maları lazım geldiği ve bu noktada 
bir itilaf elde edilir edilmez Tuna hü 
kümetlerinin, aralarında bir anlatma 
tekli bulmağa çalıımak üzre, bir iç
tima yapmağa davet edilmeleri icap 
edeceği fikrinde musir bulunmakta. 
dır. 

lngiliz hüküıneti dört büyük dev
let arasında bu mesele hakkında bir 
itilBf husuılünün en esaslı gart oldu
ğu fikrindedir. lngiliz hükümeti Tu 
na bükümetl~rinin de i§itraki saye
sinde kBrJdtklı bir yardımda bulun
mağa başlamak mümkün olduğu tak 
dirde bu esasın Aırrupıımn umumi 
itilasını intaç edecek derecede ve sü
ratle inkişaf edeceği mutalaa&ında 
bulunmaktadır. 

Alınan malüınata göre İngiltere 
hükümeti Konferans arzedilecek her 
hangi bir teklif tetkike hazır bulun· 
maktadır . Fakat Konferansa şimdi
ye kadar verilen malUmata yardım 
meselesi nazara alınmadan evvel tan 
zİmİ lô.zım gelen Tuna memleketleri 
harici ticaretine sekte İras eden ba
zı maniler mevcut olduğunu göster
miıtir. 

Fran&ı-z vc..Alman murabbaı heyet 
len bugÜn avdet edeceklerdir. 

)talyan murahhas heyeti de bu ak
§8111 yahut yarın erkenden hareket 
edecektir. 

KİMYAGER 

Dr. CEVAT TAHSİN 
Hastalıkların kat'! teşlıisleıi için 

idrar_ kan, kazurat ve sairenin tah
lillerini yapar. Divanyolu, Biçki 

han Naci- Hamının gerkük elbi 
sesi de pek güzel İmtizaç etıniş 
ti. 

Trabzon meb'usu Hasan Be 
yin refikaları ve hemşireleri Ha 
nımlarla doktor İhsan Süley. 
man Beyin zevcesi hanımın ve 
Dahiliye kalemi mahsus müdü 
rü Ekrem Beyin refikasmm kı 
yafetleri cidden güzeldi. 

Kor diplomatiğe mensup bir 
çok hanımefendiler de milli 
kostümlerimizle baloya ittirak 
etmişlerdir. Lehistan sefiresi 
Oyalı bir hotoz ve Türk kadını 
elbisesi giymitti • 

Çekoslovak sefiresi, Yunan 
sefiresi, ltalyan müsteşarının 
refikası, güzel elbiseler seçmit· 

!erdir. 

Davetler 

Darülfünun spor klubü 
Darülfünun Spor kulübü reialiğin 

den: 10-4-932 paur ırünü 12 de he
yeti idare intihabı yapdacağından 
mukayyet azanm teırifleri. 

Halkevinde tıbbi 
konferans 

Diş tabipleri cemiyetinden: 10-4-
32 pazar günü saat. altı buçukta bal 
kevinde, Suat lsmail B. tarafından 
Reseksiyon mevzulu verilecek Kon
feransa bütüı. arkadatlarm t"!l'ifi 
rica olu nur. 

Dr. Albert Şaul 
Dabilt hastalıklar mütehassısı, Ba· 

!at, Rifat Ef. sokak No. 9 Pazardan 
2174. 

Müessif bir irtihal 
72 sene evvel lstanbulda Şark 

kütüphanesi namit• bir kütüpha 
ne teaia ederek mütemadiyen neı 
riyatla meığul Hacı Kasım efen
di 92 yaşında olduğu halde dün 
vefat ebtıiş ve Osküdara aile mak 
beresine defnedilmiıtir. Oğullan 
Türk Neıriyat yurdu sahibi Naci 
ve Hüseyin, operatör Mehmet 
Ali, Kimyager Tahir Beylerle lla• 

ir ailesi efradına Allah aabır ver 
sin • 

irtihal 
Yanya eırafından Mehmet Saf 

fet Beyin kerimesi ve mütekait 
kaymakamlardan Nail Beyin refi 
kaaı ve müskirat inhisarı hukuk 
mütaviri Cezmi ve tüccardan ut. 
vi Beylerin hemıiresi, Emlak ban 
kası memurlarından Feridun Be· 
yin valdeıi Adile Hanım dün Ka· 
dıköyündeki hanesinde irtihali 
dan beka ebniştir. Cenazesi bu· 
gün Kadıköyünden Sirkeci iskele 
sine getirilerek Beyazıt camii §e• 
rifinde öğle namazında cenazesi 
kılındıktan sonra Topkapıda aile 
si makberesine defnedilecektir. 
Allah rahmet eylesin. 

ZA YI 
Dün aaat ı4 te Kara.köy ile 

Tepebatı arasındaki tramvaylar· 
dan birinde derununda Bank Os
maniye ait cüzdan ile iki adet ala 
caklı •enedatı ticariye, nüfus tez· 
kerem ve saire gibi zatıma mah· 
sus veaaikim zayi edilmittir • 

Akııarayda mukim yüzbaıı mü 
tekaidi: lamail Hakkı 

, DOKTOR ..... 

Nazını ~atir 
Avrupadan avdet 

etmiştir. 

Esirgeme derneği 
,, 

pıyangosu 

Dün kazanan numaraları dercediyoru1. 
1"ürk kadınları E sirgeme: deı· .. 

neğinin tertip ettiği zengin eşya 
piyangosu dün derneğin Tatka
saptaki binasında keşide edilmiı
tir . 

Ketide Vilayet murakipleri hu 
zurunda yapılmış, saat onda baş
lamış, <ılcşam geç vakte kadar de 
vam etmiıtir • 

Keşide 2000 bilet üzerine ter· 
tip edilıni§, 1 SOO bilet ııatılmıı, 
1 SOO bilete de isabet vuku bul
ınuıtur. 

Kazanan numaralar şunlardır: 

o 
z 

406 
183 
123 
278 
4SO 
381 

1187 
449 
271 
ıs62 

188ı 

26 
1S99 

376 
1105 
1274 
1724 
1537 
1802 
1217 
1S49 
1S30 
1087 

28S 
soı 

1242 
1768 
1905 
1179 
1889 

424 
168S 
ı863 

ı782 

1267 
464 

1111 
1232 
1369 
1112 
223 

1 
80 

1142 
544 
S66 

10 
392 
112 

1472 
ı249 

S60 
132 

ıS78 

191 
1188 

S08 
S30 

23 
ı2S7 

3S9 
S87 

13S6 
1829 
299 

1191 
1794 
302 
ı243 

462 
367 
SS7 

1824 
21S 
221 
ıs11 

38S 
ı649 

30S 
1088 
19SS 
1438 

349 
171 
263 

1S04 
ı111 

1448 
443 
ı923 

200 
1436 
1132 
1230 

2S7 
1300 

129 
183S 
142S 

o z 
~ ... 

ı.ı 

1332 
863 
609 
781 

ıo11 

792 
632 
926 

73 
770 
794 
763 
8S4 
381 

1313 
S9S 
S26 
318 
458 
260 
398 
421 
471 
376 

1096 
747 
210 

76 
691 

1116 
124S 
134S 

773 
ı463 

1468 
1193 

202 
942 

75 
174 

1023 
1434 
51S 
920 
2S6 
913 
ı28S 

1413 
S82 
24S 

1247 
4S7 
ss2 
279 

1119 
1339 
1384 
416 

81 
1374 

4S 
1134 
847 
370 
S43 

1076 
1327 

19 
823 
34S 
9S3 
247 
743 
166 
430 
811 

2S 
7S9 
908 
830 
476 
597 
834 

1378 
303 
970 

1282 
1347 
ı66 

14S8 
ssı 

72 
144 
SS6 

1077 
628 
460 
32S 
,<;80 

.. 
o z 

47S 
1074 
1333 
1218 
1075 
ı140 

1903 
68 

154ı 

1367 
494 
497 
160 

1326 
1244 
ı68ı 

1140 
163 

1113 
1430 

444 
7 

1392 
1S4S 
1191.1 
1200 
SS4 

37 
454 
408 

1439 
65 

131 
4S7 

1147 
ı320 

1334 
130 

77 
1807 

14S 
1828 
1449 
1784 
ı88S 

ı497 

. 42S 
467 

1103 
199 
105 

ıs19 

93 
47S 
596 

46 
ı898 

1810 
12S 

106S 
1888 

196 
1690 

44 
ı332 

.1282 
1175 
425 
19S 

1718 
1800 

193 
469 
343 
sıs 

374 
1781 
1S39 

39 
3SS 
ı288 

124 
S64 

1427 
ı314 

1312 
1082 
1379 

363 
1169 
1634 

82 
ı890 

1887 
373 
463 

1S82 
1344 
~77 

o z .. 
"' ... 

ı.ı 

674 
689 

1144 
236 

12S7 
262 
29S 
882 
877 

95 
765 
82S 

1299 
288 
797 
677 

1083 
313 
S50 
S08 
322 
921 

ı249 

747 ' 
S16 
581 

1329 
805 

1289 ' 
904 

1363 
474 
366 
946 
S66 
203 
3ı7 

742 
9SS 
308 

1111 
6S4 

13S3 
881 
S80 
S67 
486 
394 

1018 
ı220 

722 
416 
470 

92 
7S8 
SS8 
291 
780 

1001 
2SO 

62 
S06 
248 

1277 
1186 

906 
1070 

2S7 
433 

69 
1218 

63 
768 

1223 
266 

80 
71S 

11"3 
4S5 

·' 9 
1350 
630 

1224 
443 

49 
350 

42 
1248 
1232 
47S 
667 
800 
839 

1444 
1147 
1209 

783 
984 

1387 

o z 

1488 
1180 

22S 
ı943 

1422 
1787 
379 
244 

90 
ı499 

133S 
13S 

1386 
395 

1721 
235 
179 

12S4 
1063 
1505 
255 
383 

1780 
11S8 
1952 
1949 
33S 

l28S 
149S 
212 

1891 
1604 
ı832 

ı3SO 

ı389 

418 
1345 
1343 
356 

1840 
1931 
1144 
ıs8 

493 
ıs14 

1286 
1061 
1967 
1S67 
1203 

146 
1921 
lSS 

1789 
1421 
1648 

44S 
13S7 
188 

1666 
12Sl 
164S 
1872 
402 

1S3S 
362 

1209 
1803 
1182 
sos 

1687 
1767 
1234 
1826 

364 
ı113 

336 
S88 

1904 
1347 
384 

1181 
1305 
1907 
569 
S67 

1833 
106 

1262 
14S4 
S74 

4 
129S 
329 

1886 
181 

1S8S 
Sl8 
ıssı 

1546 
1311 

247 
ı74 

1S9 
410 

1269 
1836 
1708 
1107 

186 
1733 

o z 

11Sl 
1307 

73S 
440 

1246 
609 
ıo82 

1312 
1196 

396 
1389 
626 

1166 
1379 
46ı 

1280 
522 
S21 
27S 
Sll 
177 
873 

1271 
ı391 

9Sl 
S89 
S71 
379 
480 
407 
20S 
ı421 

1340 
1209 
ı255 

1069 
1219 

278 
314 
923 
169 

1381 
1338 

707 
598 

1432 
soo 
701 

1102 
2 

688 
1472 

603 
S38 
103 
371 
629 
745 
788 
239 
219 
11ı8 

666 
616 
ı8S 

400 
614 
197 

1048 
971 

1126 
ı328 

187 
l18S 
437 
91S 

10S4 
285 
673 
324 
362 

1375 
310 
344 

1197 
443 
729 
90 

1388 
S8 

1237 
297 

138S 
1oıs 

3S 
7ı7 

sıo 

S4 
338 

1006 
94S 

1036 
1263 
S07 
891 
SOi 
912 
483 
326 
5S7 

79 

o z 

1102 
1892 
16S8 
26S 

1S6S 
1808 
582 
274 

1S09 
16S 
446 

1327 
368 
477 

1503 
S33 

1365 
1071 
ısss 

1669 
12S2 
1609 
546 

1947 
107 
360 
535 

1194 
208 

1129 
1157 
1674 
ıso2 

ı6S9 

1164 
S28 
597 ' 

18S2 

961:1 
76 

1440 
1268 
531 
S25 
S04 
SS7 
ı378 

1S08 
143 
338 

1910 
198 

1318 
1214 
1811 
1429 
1596 
1114 
346 
194 

1S95 
1199 
1134 
438 

1560 
1260 

64 
1062 
1S6ı 

1834 
403 
339 

1172 
1SS3 
1298 
486 
S81 

l208 
1153 
1340 
1616 

61 
113 

1360 
417 
234 
272 

1816 
S80 

2S 
11S9 
1093 
240 

1167 
1124 

S58 
1643 

382 
437 

1842 
19S4 

89 
128S 

40 
S72 
432 
100 

1777 
337 
487 

1669 

o z 

38 
S9 

sos 
703 

130S 
1008 
S20 
8ı2 

14S9 
976 
ı367 

1169 
380 
129 
23S 
844 

1301 
198 

1278 
ı4S 

3Sl 
782 
775 

1442 
1294 
802 

61 
453 
S93 
710 

I04S 
10S5 
1286 

878 
208 

1461 
360 

1335 

sı:ıı 
660 

1291 
193 
171 
ı425 

362 
ı081 

99S 
896 
178 

47 
362 

1243 
1359 
1199 

242 
1125 
8S8 
32S 

1337 
637 
207 
591 
141 
739 
996 
821 

S3 
841 
175 
Sl 

1321 
806 
SS4 
718 

1236 
86 

1222 
244 

1127 
1410 
S39 
304 
696 
364 
964 
949 
424 
890 
482 

36 
sss 
231 
24fj 
864 
142 
477 

1437 
1162 

163 
671 

1319 
1022 
1012 
ıo26 

1173 
870 
622 

60 
895 
234 
<:".24 



Mübayaat zamanı 
Hulul etti 

B E Y O G L U' nda 

VE 

MUessesatı 

Malların 
TenezzUIUnU 
ihbar edeıı ilk mağazalardır. 

Ahval ve llcaat, yakında malların 
Terefuu zannını vermektedir. 

O halde, şimdiden 

Mübayaa 
EDiNiZ 

Mallarımız eskisi gibi mükemmel 
ve iyi cinsten olmasına raömen 

FIA TLARIMIZ DAİMA AYNIDIR 

/ İstanbul Evkaf müdiriyetinden~ 
Mahalle ve mevkii Sokağı No.aı Cinsi Müddeti icar Ecı-imisli 

' 

Küçükmusta.pa§a Kuburbel veya 
incebel. 

Altımermer Katipmua- t;>erenbeb• 
lahaddin. 

Beyoğlu Muradiye O 
Galata Mehmetalipafa O 

hanı dahilinde 
Çakmakçılar' da lbrahim O 

pafa.yıatik. 

Kuzguncuk'ta 
Merdivenköy Mama 
T ahtakale Rüıtempaf& 

o 
Havuz batı 
Mahkeme 

Zeyrek Hocaa.kar Zeyrek C. ıi 
Altımermer Hacıdemir O 
Eyüp Fethiçelebi Otakçılar 

6 

o 

47 
44 

40 

111/27 
2/ 1/ 2 

12 

1 

Ayvanıaray Korucumeh· Eyüp C.ıi 
met paıa. 

o 
12/14/ 16 

17 
23 

ı Edirnekapı Karabat Perendebaz 90 

Çartamba Kocadede Beyceğiz 

Ayasofyaikebir Cami avluıunda 
25/29 

1 
6 Ça.rıı Lutfullaha.ğa 

Çemberlitaıta Sofçı hanı orta katında 
F a.tih Muhteıi~ lskender Özengia.ğa. 

1 Bey. 

14 
18 

1 " " 20 
1 Beyoğlu Muradiy6 O 49 
Eyüp Otakçılar 21 

1 

Şebzadebatı Emin Nu- O 33 
reddin 

Mercan' da Tığcılar' da Yaldız hanın oda.batılığı 
Hocapata Emirler Vezir iskelesi 14 
Boğaziçi Rumelrhiıarı Türbe 46 
Bqiktat Sinanpaıa Vapur iakeleai 34/36 

Kasını1>•t• Gaziıhaıanpaıa Türbe 
Unkapanı Haraçcı Kara Cibali C,st 

Mehmet. 

25/29 
89 

Ha.ne 

Meıruta hane 

3oda 
44oda 

Mektep mahalli 

Dükkan ve ana 
Dükkan 

" 
Arsa 

" 
" 
il 

Hane 

il 

Kahvehane 
Dükkan 
Oda 
Hane 

" Dükkan 

" Mekteo mahalli 

Dükkan 

" Cami ve kayıkhane 
arsası. 

Arsa 
Tüfenkhane arsası 

1 - sene 

il 

Lira 
11 

5 

" 
· 10 

933 - Mayu ga- 38 
yeıine kadar. 

1 - sene 35 

" 
" 

933.Mayıs ga-
yesine kadar. 

1 - sene 

" 
" 
" 

3 
2 
4 

3 
1;5 
1 
3 

933 - Mayıs ga- 7 
yesine kadar. 

" 
" 
" 
" 

934-Mayıs ga-
yesine kadar. 

" 
2 - sene 

" 
3 - sent 

" 

" 
" 

• il 

" 
" 

12 
25 

1 
3 

10 

10 
6 
2";5 
5 
6 

38 
1 

35 

3 
8 

Balada yazılı olan vakıf emlak bizalarmdaki müddetlerle kiraya verilmek üzere müza. 
yedeye konmuıtur. ihaleleri Nisanın 23-cü cumartesi günü saat 14-te yapılacaktır.Taliplerin 
yevm ve saati mezkura kadar Çemberlitaş'ta. Evkaf Müdiriyetinde Akara.t kalemi
ne müracaatları. (1291) 

GALA1 

ER 
MAÖAZALARINDA 

BUyUk satış 
• 
1 illacak eşyalardan bir kaçının fiatları: 

.Erkek çorapları, ipekle karışık 
Mendiller, aağlam cinsten 

Kadın külotları, sun'i ipekten 
muhtelif renklerde 

Kadın İpek çorapları, sağlarr 

Erkek pamuk fanilaları 
Kravatlar, asri renklerde 

Yünlü yelekler ve kazaklar 
Erkek çocuklar için elbiseler 
Peşkirler 

Erkek vömlekleri muhtelif cinsten 
v.ı. v. ı. 

KURUŞ 32 1/2 
" 8-)0-12 1/2 

" '110 
.. 95 
.. 95 
.. 25-30-60-70-85 
.. 250-300-390 
.. 750 
.. 35-55 
.. 135-150-175-235 

.z 

Gedikpaşada Jandarma 
satınalma komisyonundan: 

lki bin adet yerli mataranın kapalı zarfla münakasası 19 Ni
san 932 salı günü saat onda yapılacağı ilan olunmu9sa da mez
kô.r gün bayrama müsadif bulunduğundan münakaıa.sı 20 Nisan 
932 çarıaımba günü saat on altıya talik olunmuştur. 

Taliplerin ona göre mezkô.r günde muayyen saate kadar te· 
minat ve teklifnamelerile komisyonumuza müracaatları. (1244) 

BAYRAM MÜNASEBETİLE 
Galata'da 

Karaköy'de 
k8inmeshur 

• 

Mağazası 
diğer 

mağazalardan 

J 
o 

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

Hanımlara, Beylere ve Çocuklara mahsus Kostüm, Pardesü ve Trençkotların mütenevvi ve müntahap çeşitleri mevcuttur 

BREKFAST 
B1SK01T1 

YERLİ MALI 
A T L A S fabrilaı.smın 

Avrupadan gelenlerin fevkindedir. 
Bir tecrübe kifidir. 

Ş.,kercilerde ve Bakkaliye 
mağazalarında bulunur. 

Deposu: lıtanbul Aımaltı Cambaz hanı 
caddeıi No. (20). Telefon: 2,1096. 

ATLAS FABRiKASI 

Dr. Tevfik Remzi 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

'--------------------------------------------....... 1 Mayıs 932 tarihinde Ankarada açılacak Üçüncü Sanayi Ser 
giainde teıhir edilmek üzre Ankaraya gönderilecek ve teıhir 
edildikten aonra geri gönderilecek qya ile Ankaraya gelip döne
cek mal sahiplerinin nakil ücretlerinden yüzde 50 tenzilat yapı· 
lacaktır. 

Tenzilat müddeti azimet için 15 Niaan 932 den 10 Ma.yıa 
932 tarihine, avdet için de 10 Mayıa 932 den 25 Mayıs 932 tari
hine kadardır. 

Fazla ta.fail&t için iıtaayonla.ra müracaat edilmeıi ı·ica olu-
nur. (1357) 

lT AN BUL BELEDIYESl 

Karaağaç müessesatı 
müdürlüğünden 

Sütlücede İstanbul Belediyesi Kara.ağaç müessesatının et sa
tıt salonunun deniz cihetinde yapılacak betonarme rampa kapa
lı zarf usulile ve yirmi gün müddetle mevkii münakasaya konul. 
mu9tur. Bedeli keşfi beş bin kırk üç lira doksan bet kuruıtur. 
ihale karan 21 Nisan 932 perşembe günü saat on buçukta. mecli,
si idarece verilecektir. Münakasaya ittirak edeceklerin müesse. 
aeye müracaatla. resim ve keşif evrakını görmeleri ve teklif zarfla 
nnı yevmi mezkurda. saat ona kadar müdiriyete teslim eyleme
leri lazımdır. (1174) 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

10,000 kilo beyaz aabun: 24 Nisan 932 pazar günü saat 14 te 

r BONO 
lar üzerine her surette ahş veriş 
yapar. Balıkpazar,Maluudiye Han 
No 35. Tel. 23397 M. Derviş 

Devredilecek ihtira beratı 
'' Tel ile rapt ve tabtim huıuıun

da ve bu ıuretle mühürleme usulin
de bazı faideli tadilat" hakmdaki İ· 

cat için Sinai müdiriyeti umumiye
sinden istihsal edilmit olan 7 Niaan 
1924 tarih ve 139-141 numaralı ih- ı 

tira beratı bu kere ferağ veya icara 
verileceğinden mezkur ihtirayi aatın 1 

almak veyahut isticar etmek arzu
ıunda bulunan zevatın lıtanbul Bah 
çekapı Tat Han No 43-48 de mu
kim vekili H. W. ISTOK Efendiye 
müracaatJan • açık münakasa ile. 

Yukarıda mikdarı yazılı beyaz sabunun hizasında gösterilen 1------------
gün ve saatte müna.kasaaı icra olunacağından ırtnameaini gör
mek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olanların münakasa 
gün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kaaımpaşa'da 
Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. (1276) 

Tayyare cemiyeti 
Mübayaat komisyo

nundan: 

,... Ticarethane 
Ve Müessesatı Resmiyenin 

nazarı dikkatine 
Hilaliahmer C. Merkezi Umumisinden: 

Bu sene Kurban bayramında dört gün ne9rolunmayacak 
türkçe gazetelerin yerine Hilaliahmer gazetesi mükem
mel ve renkli olarak zengin mündereca.tla intiıar edecek
tir. llan vermek suretile Hilaliahmer Cemiyetine mua. 
venet arzusunda bulunan tüccaran ile müessesatın Babı
ali - Ankara caddesinde Sühulet kütüphanesi ittisalinde 
"İstanbul tlanat Odaaı" na müracaatları. Beşinci ve al· 
tıncı sahifede beher santimi 40, yedinci ve sekizinci sa-

hifede 30 kuruştur. Telefon 20085 

Gedikp.aşada Jandarma 
satınalma komisyonundan: 

• 
50000 metre yazlık elbiıe]ik haki kumaıın kapalı zarfla mü. 

nakaaaaı 19 Nisan 932 salı günü oo birde yapılacağı ilan edilmiş
ıe de mezkilr aün bayrama müıadif bulunduğundan münakaaası 
21 Nisan 932 perıembe günü aat ona talik olunmu9tur. Taliple. 
rin ona göre mezkOr günde muayyen Hale kadar teminat ve tek-

i b ı B M •• d• • t• d Nümune ve 9artnameai veç- lifn ı ·ı k · ·· ti (l202) stan u aytar u ırıye ın en: hile 15000 adet ikinci ıınıf ev. , __ a_m_e_en __ e_o_mı_•_y_on_u_m_u_z_a_m_u_ra_ca_a_a_n_. ______ _ 

K · • b" 1 d ·· ·· d d 1 kt · 'f d lenme cüzdanı tabettirileceğin-onten1ana ta ı o ma. an sulun en ve aırnız ı an ıstı a e . d t b' t r l cakl 
maksadile memlekete idha.l edilecek hayvMların getirilmesi Zi-' ken la. ~l ab~P1•0kta lalrınN_pey 

1 · · d · b"d' a çeen ıe ırı e ııan 
raat Veka etının müsaa esme ta 1 ır. 932 pazartesi aünü saat 15 te 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonundan: Bu hususta. izahat almak isteyenlere Vilayet Baytar Müdür- · .. d .. 1 .. "ünd ••t 

·· ·· ·· · • 1 pıyango mu ur ug e mu e-
luğune muracaatları ılan olunur. ( 394) tekkil mübayaat komiıyonuna 17,000 ili 20,000 çift sarı kunduranın kapalı zarfla münaka-

müracaatları. (1370) aaaı 19 Niıaan 932 aalı günü saat on bette yapılacağı ilin edilmiı-

T k• S · M d • B k d ıe de mezkilr gün bayrama müaadif bulunduğundan münakaaası 
ür ıye anayı ve aa ın an asın an Dr A KUTiEL 21Nian932 Per9e111De günü saat on dörde talik olunmuştur. Ta-
3148.60 lira bedeli keşifli Unkapanı Değirmeni tamiratı pazarlıkla ta- • • !iplerin ona göre mezkur günde muayyen saate kadar teminat ve 

libine ihale olunac~l•tır. Keşif ve şartnameıi bet lira mukabilinde Bankada Cilt ve zührevi hastalıklar mü- teklifnamelerile komisyonumuza müracaatları. ( 1201) 
tevzi edilmektedir. Talip olanların 350 liralık teminat ile Niaanın yinni tehassısı. Karaköy, büyük mahalle· :,ı !!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!---------
beıinci Pazartesi ,ünü ıaat on altıda Bankaya müracaatlan ilan olunur. bici yanında 3' M J LL/Y ET MATBAASI 


