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İş bankası umum müdül Bizden mal alan dev-1 Bekarlık 
rünün mühim beyanatı Jetten mal alacağız.. Vergisi 

l 111111111mc~ Mali vaziyet 4llllH1Dllfl\ 

1 Fırka içtimaları bir İ 
1 kaç gün sürecek 1 Banka bu sene hissedarlarına 

yüzde 10 kar tevzi ediyor .. 

Banka her sahada müfit ve vatanşümul 
hizmetler ifa etmektedir 

15 yeni şube açıldı ve şube adedi 43 Ü bukıu 
Banka bir sene içinde bilhassa ne işler gördü? 

fı Bankuı umumi müdürü 
Mahmut Celal Bey, bankanın 
geçen seneki bilançosu münaıe 
betile gazetemize pek mühim 
beyanatta bulunmuttur. Bu be 
yanat; hem memleketimizin ve 
hem ele dünyanın mali ve ikb-

!ile tabi tutarak izah etmek fa. 
ideli olur kanaa.tindeyim. 

Buhranın doğurduğu mÜ§· 
külita tahammül edemiyen ba 
zı Avrupa ve Amerika bankala 
n gibi Milli Bankalanmızın mu 
tazarrır olmayıılan bazılannca 
gayritabii görülebilir. 

lı Bank= Umumi Müdürü 
Mahmut Ce/U B. 

•adi vaziyetlerini hesap, man· 
tık ve rea:'itelere istinat ederek 
izah ettiği için, pek kıym~tli· 
dir. Beyanatı aynen !§redıyo
rua: 

"- Bankamız Umumi Hey' 
eti bugün toplanacaktır. Umu
ınun muvaçehesinde hissedarla 
rımızla hasbihal etmek muta· 
dınıazdır. Bu ıene de ayni şeyi 
tekru ediyorum. 

1931 ıenesi nihayetinde, U· 

ıulümüz dairesinde her nevi 
karşılık ve ihtiyatlar ayn1dıJı:: 
tan sonra elde ettiğimiz safı 
kar ( 811 ) ' bin küsur liradır· 

Nizami ihtiyatlanmız yekU 
nu 2.400.000 liraya baliğ olmuş 
lur. 1931 senesi bilançomuzda 
Aktif yekunu 75.278.239 lira
dır. Umum mevduat hesaplan
ınız 39.306.277 rakamı göster
mektedir. Sene başındaki nakit 
tııevcudumuz 9.693.902 liradır. 

1931 senesi için hissedarla· 
l"Jınıza o/o 10 temettü tevziini 
teklif ediyoruz. Buna nazaran 
tamamı tediye edilmit on lira. 
lık beher hiaseye 100 kuruş, be 
her müessis hissesine de 15 Ji. 
ra verilecektir. Tevziata 10 ni
•anclan itibaren bütün şubele
rimizde baılanacaktır. 

Geçen sene yine Ba~ka~
Ztn bilançosu münaa~tile .. go
ıiitürken dünyı:>da lıükum suren 
iktııadi buhran üzerinde tevak
kuf etmiştim. Bu sene buhran 
tahrip edici seyrine dev~m ~e
rek mali sahada ve nakıt P1Y~~ 
•alannda ıiddetli sars.ıı:ıtıl~r vu 
cude getirmittir. İngılız !ırası 
altın esasından ini bir surette 
ayrılarak kıymetinden o/o ~O 
Unu kaybetmitşir. Beynelmı-. 
lel münasebetlerde kuvvetlı 
tnevkii olan ve mikyas addedi
len diğer bazı memleketleri.1.1 
dövizlerini ele ayni akibete su
riikJemiıtir. lktısadi inhitata in 
~iınam eden bu sademeye daya 
llılınayan hariçteki bazı banka 
lar bilançolarını zararla kapa
ltııtlar. Ve bir kıamı da maale
sef yıkılmışlardır. 

Diinva buhranr ve /ş Banaksı 
Bu buhran senesinde ve say 

ddığrııı hiıdiaatm çerçevesi için-
e Bank ••• - 5 

Halbuki hakikat hiç te böy· 
le değildir. Memleketimizin hu 
auıiyetlerini, bankamızın faa· 
liyet mevzulannı Avrupa ve A
merika bankalarmm bulunduk
lan muhitlerin ıartlan ve faali. 
yet mevzularile karıılaıınca me 
sele tamamen tavazzuh etmit o 
tur. Dünya buhranının ilk batla 
dığı ve bugün de birinci derece 
de merkezi sikletini teşkil etti
ği ıaha hali itbaa gelmiş olan 
sanayi sahasıdır. Mütkülata ma 
ruz kaldıklannı gördüğümüz 
ınali müesseselerin felaketinde
ki baılıca amillerden biri de buh 
ranın tazyiki altmda ezilen sa
nayi gruplarımn akıiyonlan 
üzerinde yapmıt alduklan ge. 
ııiı muam"lelerdir. Aksiyon fi. 
atlannın ani 'Ve büyük sukutlan 
bu kabil bankalann cüzdanla 
rı üzerinde de ayni nisbette zi. 
yaa sebebiyet venni~~ır. Vazi
yetleri mütkülleşen sanayi mü· 
esseselerini korumak iztırann· 
da kaldıklan için aynca muhte 
lif tekillerde banka kredileri 
de yapmışlardır. Bu sıkıntılı ~~ 
ziyet böylece devam ederken ıtı 
mat faktürünün de zevali tami 
ri mümkün olmayan neticeler 

vermiıtir. 
Bu saydığım avamile, İngi

liz liruı baıta olmak üzere di. 
ğer bazı dövizlerin sukutundan 
mütevellit Kambiyo zararlarını 
da ilave edersek felaketleri in
taç eden sebepleri tamamen 
tesbit etmiş oluruz. De~
hal söyleyeyim ki; memleketı· 
mizdeki Milli bankalar ve bu 
meyanda müessesemiz bu kabil 
tesirattan uzak kalmışlar~ır. . 

Avrupa ve Amerikadaki ha~ı 
itbaa gelmiş sanayie . mukabil 
memleketimizde sanay~- • h~re
ketleri memleketin tabu ıhtıya
cına göre yeni ter~süm etmek 
tedir. Ve bu sanayıın muvaff~
kiyetini temin edecek kuvvetlı 
ve müteaddit himaye unsurlan 

mevcuttur. 
Bu müsait ıerait sayesin~e 

bir İt Bankası olmak. sıfatı~e 
teessüs tarihinden beri yaptıgı 
sınai faaliyet müessesemiz için l 
zaaf değil bilakis kuvvet mem- ı 
baJ olmuştur. 

Fenni eaaılar dahilinde hüs ! 
nü idare edilen sanayi teşekkül 1 
)erinin bugün memleketimizde ' 
muvaffakıyetle netice vermeme 
si imkansızdır. Netekim bu ıe
ne ittiraklerimizden normal 
ba~a muamelatmdan elde etti 
ğimiz karlara ilaveten aynca 
600 küsur bin lira aafi bir temel 
tü elde ettik. Şurasını da ilave 
etnıek iıterim ki Bankamız 
1931 senesinde yukanda b~
aettiğim Avrupa ve Amenka 
bankalan gibi kambiyo zara~ 

uğramamı,tır. MemAeketı· 
na • . do v d - d .. 
miz ticaretının gur ~gu. ~-
viz muamelatına azamı bır nıs 
bette iştirak etmeğe çalıştık. 
Hariçte muhabirlerimizle ara
mızda mevcut samimi ve karıı 
lıklı teşriki mesainin temin et. 
tiği suhuletlere istina~ ~erek 
ithalatçı ihracatçı muştenlerı-

Avrupaya giden heyet bu işi hem 
tetkik edecek, hem bazı 

mukaveleler yapmaya çalışacak •• 
Ziraat müsteşarı Abf Bey kompansasyon usulü 

ve Avrupada yapacağı işleri izah ediyor 
Ziraat müsteıan Atıf Beyin 

takas itleri etrafmda tetkikatta 
buhmmak üzere Avrupada bir 
tetkik seyahatine çıkacağım yaa
mıttık. 

Atıf Bey, dün ihracat ofiainde 
metırul olmuıtur. Atıf Bey, ibra• 
cat ofisi müdürü Cemal Beyle bir
likte bugün ltalya bandırab Vi
yana vapuru ile doğruca Triyea
teye hareket edecektir. Atıf Bey 
Macaristan ve ltalyadan sonra 
Almanya ve Lehi.tana geçerek 
tetkikatına devam ve mayıa aon• 
lanna doğru Ankaraya avdet ede 
cektir. 

ihracat ofisinde bir muharriri
mi.tin ziyaretini kabul eden Atıf 
Bey lı:ompamaıyon ve diğer itler 
hakkında §U beyanatta bulunmuı 
turı 

tetkik ıeyahati değildir. Orada it 
yapn1ağa çalıtacağız. ihracat eı· 
yamızın cümleıine mahreç ve mü 
b .. dele esaslan üzerinde satıı İm· 
kinlan arayacağız. 

Devletin 111uhtelif vekaletler i
çin yapacağı ınübayaatı vardır, 

Übeydullah B. ko
misyonda aza •. 

ANKARA., 26. (Telefonla) -
Bekarlık Vf!rgisi ihdası teklifini tf!t 
kik için te§"kkil/ f!den komisyonda 
atideki nvat bulunmaktadır: 

Erzurum Mt!b'usu Ahm<'t Fikri • 
Çorum Mellusu Doktor Mustafa 
Beyler, Ihsan Pş., Erzurum Meb'u
su Aziz B., Bursa Jleb'usu müder
ris Refik, Erzurum Meb'usu Nafi 
Atuf, Ordu Mt!b'usu, Hamdi, Obt!y· 
dullah, St!llh Çimcoz, !stsnbul 
Meb'usu AJAeddin, Kırklareli Jle
b'usı: Fuat, Dt!niz/i Mt!b'usu Nt!cip 
Ali, Afyon Meb'usu Haydar, Bur
sa Meb'usu Doktor Galip, Mt!rsin 
Meb'usu Fikri Beylu. 

Komisyon riyasetine Ahmet Fik
"ri ve katipliğine de A.lleddin Ce
mil Beyler seçilmişlf!rdir. 

lzmir ·vilayet meclisi 
lzmir, 26 (Milliyet) - Viliyet 

:=tsmet Pş. Hamillerle cereyan etmekte~ 
:;; olan müzakerat ~ = E 
: hakkında Fırkada izahat verecektir~ 
;; ANKARA, 26. (Telefonla) - Heyeti Vekile bugün öğle- § = den sonra toplandı. I ı;tima geç vahta kadar devam etti. Frr· 5 = 1:a grupunun sa/J içtimarnda ismet P~. hami/Jule Parisu cere- !§ := yan etmekti! olan müzakerat hakkında izahat vuecektir. -= Saraç oğlu Şükrü Bey Umaslattna devam ttliyor. Talimat aJ- §il 
:S drktan sonra ge/ect!k hafta tekrar Parisf! hdlf!ket etmesi muhte- 5 = meldir. 5 - -
__ Çarşamba •ünü d· malt v··'y•tı·,. 5 .. • - • müzakettsiıte başlanması = = muhtt!me/dir. Bu münasebf!t/e Fttlra içtima/art bir iki gün de- S = vam edecektir. E = Diğer_ tara~tan .öğrendiğime göra F1Tka komisyonu raporun- S = da 932 butÇf!Sı varıdatmı 147 milyon lira tahmin f!tmişken hBk6· ::; = met bu varidatı 160 milyon lira olarak tahmin etmektedir. = 
= Hükf;metin teklifleri Fttka grupuıtda tasvip edildiktf!n soa- = = = :S ra evvf!lce meclise taktim t!dilmiş bulunan 932 bütçf! projesi 5 = bütçe encümeninde tf!tkik olunurken yeni tek/il Vf! tadi//er na- !§ 

zart dikkate a/ınacakttt. Bütçe f!ncÜmt!nİ nisan orta/arrnda := 
yeni bütÇl'yi müzakereye başlıyabilecekrlr. 

Bazı vergilere um. memurlardan tt!kaüt hiSSt!si kt!silmt!sl = Atıl Beyin beyanatı 

"- Seyahatnnızdan maksaC 
muhtelif Avrupa merkezlerinde 
temaalar yaparak mütekabil an• 
lapna esaılan tesbit etmektir. 

"umumi mecliıi 
·yapacaktır. 

yarm son içtimamı - gibi f!saslar için de kanun Jayıhalstt tanzim edilt!rt!k meclise 

Kompansaıyon üzerinde tabii 
timdiden verilmit bir karar yok-

Ticaret Olı'~ Madaril 
Cemaı B. 

vilayet huswi idarelerinin, imti
yazlı tirketlerin, inhisarlann, me 
nafii umumiyeye hizmet eden mü 
esseaelerin mübayaatı vardır. Bu 
mübayaat alacafımız malın kıy
metine muadil kıymette mal ih
raç etmek ıuretile temin edilecek 
tir. 

Tuna hükumetleri 
federasyonu 

LONDRA, 26. A. A. - "Reuter a 
.ianaı bildiriyor'': Zannedidlğine gö
re İngiltere - Tuna memleketlerinin 
bir federaıyon vücuda ıetirmek me
ıelesni kendi aralannda müzakere 
etmelerinden evvel dört büyük dev
let araımda bir kOPferanı akdı fik-
rini ileri aürmiittür. 

= sevkolunacaktır. = Bundan maada hükfımetln bazı ecnebi müessese ve şirkt!tlf!· 
§ rin~ olan borçlanndan 932 S<ınesi taksitlerinin tecili haklunda-

=-==

= ki teklife de bütün alacaklı/ardan cevap gelmiştir. Bunlardan _ 
t!kserisi bu teklife muvafakat etmekte, bazı/art da şerait serdey- -

/emektedir. ==--~ 
Hük6metin alacalılılar İli! 932 den maada müteakip senelt!r 

için de amt!li bir anlaşma temin eunesinin zaruri oldµğu söy-
lenmektedir. =-

5 = 
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Halkevinin dün bir 
Me..,Ja Müskirat inhısarı Avru· 

padan 100 bin lir,.)ıl.; ire aabn 
aldı diyelim. Bu titeleri miükirat 
inbisanna temin eden müteahhit, 
parasını alabilmeai için Türk.iye. 
den ecnebi metnleketlerine ayni 
kıymette mal ihraç ettiğini iapata 
mecbur olacaktır. 

Bir Alman şubesi daha açıldı 
Profesörü geldi Memleketimizde resmi dairele

rin malı olmak üzere aatdacak e
peyce ıtok mal vardır. Bu malla
n yapılacak mübayaatla takaı 
yapmak imki.nlannı mahallinde 
arattıracağız. 

.. " Neşriyat şubesile evin şubeleri 6ya 
Y arıG Darulfununda b 1 . ., ld d.. . "h 

Bundan maada bazı devletle
le Klirin • kompansaıyon esası Ü• 
zerine umumi tekilde bazı anlat· 
malar teminine çalıtacağız. 

Goethe'ye dair a ıg O u ve un ıntı ap yapıldı 
Ziraat müsteşarı Atıf B. 

bir konferans verecek 

tur. Yapacağımız temaalardan 
aonra münferit anla§1Dalara müs
tenit mukavelelerle bu esas ken
diliğinden doğacaktır. Şurasını 
tasrih edeyim ki aeyahatımız bir 

Bir çok memleketler, bizden et· 
ya almadıklan halde bize ithalat 
yapıyorlardı. Bundan aonra, biz .. 
den mal almayanlar, mallanm 58• 

[Devamı ikinci sahifede] 

lnhisarlarda tasfiye 
nisanda yapılacak .. 

Eski kanunla tekaüt edilmiş olan
lara da tazminat verilecektir .. 

Yeni kadrolar dün Ankaraya gönde-
rildi, Asım Bey geldi .. 

Meclisçe taadik edilen inhisar
lar kanunu bu hafta içinde 
Reisicumhur tarafından taıdik e
dilerek resmi gazetede neşredile
cektir. Kanunun netri ile beraber 
inhisarlarda mukarrer tasfiyeye 
derhal başlanacaktır. 

Burada hazırla.nan_Y".ni . kadro 

li.t yapacağı zannedilmektedir. 
Bu meyanda eıki tekaüt kanunu 
mucibince tekaüt maaıı alıp ta 
iıılıiaarlarda memur bulunan ve 
bu tasfiyede kadro harici kalacak 
mütekaitlere de kanunda muıar• 
rah tazminat verilecektir. Taıfi
yenin nisan bidayetinde tatbiki 
kuvvetle muhtemeldir. Bu takdir 
de haziranda inhi1Arlann tevhidi 
tatbik edilirken elde fazla memur 
kalmamı§ olacaktır. 

Kadrolar gönderildi 
Tevhit edilecek inhisar idareleri 

için memurların derece ve adetle
rine dair hazırlanmakta olan ikin 
ci kısım kadrolar da ikmal edi
lerek gümrükler ve inhisarlar ve
ki.letine gönderilmiştir. 

Asım Bey geldi 
inhisarlar Vekaleti'nin daveti 

üzerine Ankara'ya gitmiş olan 
Müskirat inhiaan umumi müdürü 
Asım Bey, dün 9ehrimize avdet et 
mittir. Asım Bey inhisarlar idare
sine ait işler hakkında vekaletle 
temasta bulunmuştur. 

Asnn Bey dün idareye gelerek 
geç vakte l<ad~r mefgul olmut-

Berlin felsefe fakülteıi müder-
' riılerinden Pr. Max Deasoir refika 

aile birlikte tehrimize gelmiıtir. 
Profesör, Coethe'nin vefatının yü
zÜnCÜ yı)dönümü münaaebetile 
konferanslar vermek üzere aeya0 

hata çıkmıt ve Budapefte'de bir 
konferanı verdikten sonra, Yugoa 
lavyanm Noviaad ıehrine ıitmit. 
orada da bir konferana vermiftir. 
Profesör Desoir, yann DarüJfü. 
nunda "Paikolog olarak Coethe" 
mevzulu bir konferaııa verecek
tir. Profesör paikoloji ve estetik 
ile metguldur. Burada kendiaine 
Berlinde eski talebeainden bulu
nan Mühendia mektebi müderria
lerinden Kerim B. refak;t etmek 
tedir. Profesör Berlin aefirimi:o 
Kemalettin Sami Pı. nin bir mek· 
tubunu hi.mil bulunmaktadır. 
Dün kendisile görüıen bir muhar
ririmize Balkanlara kadu 
geldikten sonra lstanbulu ziyaret 
etmeden geçemediğini ve buradan 
Sofya'ya gideceğini si;ylemiıtir. 

Profesör dün refakatinde Ke
rim B. bulunduğu halde Darülfü. 
nuna giderek emin vekili llakkı 
ve Edebiyat fakültesi reisi Muzaf 
fer Beylerle görüşmüıtür. 

Profesör konferanaını almanca 
olarak verecek ve hulasası Darül
fünun müderris muavinlerinden 
Orhan Sadettin B. tarafından 
türkçeye tercüme edilecektir. 

Kerim B. bu akşam profesör ve 
refi~an terefine bir ziyafet vere-

Istanbul Halkevi kütüphane ve ı okunarak azaya bu huswta mü
n~yat tubesi heyeti umwniyeai him noktalar tenvir edilmiıtir. 
dllD;_ ~at 16 ~a Halkevi binasın- Bundan sonra idare heyeti intt
d": ~ç~a. etb. Celseyi Halke'l'i habatına geçilmit yapılan hafi 
rem Hamıt B. açtı. Kütüphane ve intihap neticesind~ idare komite• 
neşriyat ıubesinin ehemmiyet •e ıine Nezihe Muhittin H., Ahmet 
ıümulüne işaret ederek bu huıus Cevat, Mehmet Emin, Burhan O
ta münevverlerin ne gibi vazife- mit, .Ahmet Faik Beyler ae,ilm .. 
lerle mükellef olduklannı izah lerdır. 
etti. H.·lkevleri talimatnameıinin ldadre hke~het~ batka .~ir gün İçti 
b 1 

ma e ere ı tıaaa encumenleri 
u tubeye temas eden maddeleri çilecekt;r. se-

ı V estham mayısta 
Şehrimize geliyor 

Evvelce methur lngiliz takımı 1 beher . . I . . . 
Veıthamın tehrimize ırel • · • • _ .>· ma~ ~çın 300 ngılız lıraaı 
yazınqtık ecegmı ıat....,ikJennı beyan etmiılerdir. 

· Buna mukabil ali.kadarlar esasla 
Bu kere mevauk bir membadan uyuşmu~lar ancak gün meaelesinl 

aldığunız habere göre Veıtham halletmek kalmı~tır. Bu mektupla 
~kınımdan tarih~e':İ teklif eden alakadarlar ırünlerin taarih edilen 
ır mektup ııel1D1für. tarihlerde olmalllll 'l'e fU tarihler 
Bu m~ktupta bu maçm mael- de olmaaını iatemiılerdir 27 29 

memnunıye kabul edildiğini, an- mayıı ve 3 haziran. ' 
cak mart ve nisan aylan zarfında Her halde bugünlerin an· 
Zagrep'te maçlan olduğunu ve !arca kabul edileceği ııa
on~~ "?n~a. lıtanbula gelebilecek nolunmaktadir. Pazartesi gür.il 
lennı bıldırıyorlar. Şerait olarak akf&lll alakadarlar Galatasaray 
ta tunlan gösteriyorlar. klübünde kat'i karar için bir İçti 

Mayıaın 22, 27, 29 zinde latan- ma yapacaklar ve nihai karari 
bulda maç yapabileceklerini ve ittihaz edeceklerdir. 

Ceuevrede bulunan ebf!di sulh formülü 



-----

fşbankasıumummüdü HARöCt HABERLER 
rünün mühim beyanah Cemiyeti akvamı da 1 Lind~erg'in 

tehdit edecekler mi? ~:::d. bir , .. rette fula olmuttur. 1930 ae
neei-in 280 bin liralık ihraca· 
tma -+.bil bu - 3,5 mil
,_ liralık arpa ihracatı yapd. 
llllflır. 

[Başı birinci sahHede] 

-- - -vafık pnitle lııu Çl
imla lmmet etmeie ııaJHt et
tik. Diyebiliriz ki d&ria tehlike 
ıini ve bilhassa İngiliz liruı
am subtunu vulmandMt eınel 
ıördük. 

Baicla1 mnelrine gelince; 
acın iki aene azrfmda haricten 
buiday celbine aıahalkalmadan 

Korıtenjantman ve laidelecl ihtiyacımız• temin ettikten illa· 
uda lıir mikdar da ihracat ya. 

Japonlar istedikleri olmazsa Ce
miyeti akvamı terkedeceklermiş .• 

miye mi kaçınlmıı? 

Bidayetten beri Milli para. prlabilmiıtir. Buğday üzerine 
fa olan aarsrlmu: itiınadumz, kredi muamelmi olmunq deni 
faaliyetünizin her sahumda lecek kadar azdır. T abminler 
düsturu hareketimiz olmuıtur. bililma 1930 sene.inden 1931 
Milli para bükUmetimizin le- ._esine fazla ıtok clevroluna
diye milvazenemizi göz önünde 

TOKIO, 26 A.A. - Japon ca· ı sulh müzakeratına aleyhtar ol· 1 
zetelerinde cörüleD haberlere cö- duklan zannedileıı ouikut faille- ı 
re Cemiyeti Akvam miaakm ıs ri sefirin daima mezkiir biDa cla
inci maddesini Mançuri ihtilafı bilinde olduğunu zanDederek bu ! 
hakkmda tatbik h1UUaunda israr ıuikaati yapmı9tır. lnfilik netice- 1 
göaterdiği takdirde Japon bükü· sinde genç bir hizmetçi kız, hafif ' 

bulundurarak almrt olduiu ted mamı9tır. Eldeki umum mev-
meli, Cemiyeti AkYamdan çekile- surette yaralanmııtır. 

birlerle kıymetini 1931 senesin cut nedir. Yeni zeriyatm haki. 
~e de ayni seli.betle muhafaza kate yakın tahminleri ne olabi
etmitir. Bu tedbirler meyanında ur! Kredi noktasmdan veya 
bilhassa kontenjantman usulü ondan daha mühim olan Mil· 
her ne kadar ikbsadi buhranın li ve umumi noktai nazardan 
tabii bir neticesi olarak daral. esaslı bir karara varabilmek i. 

ol i b · · bi dab çin enel emirde aradıimm: 
mış an t acınını r u a donelerin elde bulunması lizım 
küçültmüt iae de paramızın kıy 
metinin mubafazasmda büyük chr.Tiftik' ib dur 

dun im t racatrmn gun· yar ı o Uf ur. du ._ ~..ı.. dü .. .. 
r. • ıatıar \""- ımu9tur. 

iş bacmi.ııiıı küçül-ine mu Mevcut stok yekUnu da kabar
kabil bu uıulün piyaaalannmcla mqtır. Bu mahıulümüz için, 
halen ~übimı faideleri görül- ı dahilde lasmen olsun iiıtiblik 
mektedır. Mevzuu Bankamız imkinlan tahasıül etmedikçe 
yani kredi cephesinden tetkik 1 bugün için salih ümit etmek 
ettiğimi. zaman malGI olmuş miifküldür. 
bir kr ım ticaret brantlannm 1931 senesi zarfında Banka 
bu Ayede canlandığını görü- mu emtia üzerine avans mu. 
riiz. Spekülasyon maluadile ya amelituıı azaltmrıtır. Malumu· 
pılan ve bilihara satılamıyarak nuzdur ki emtia üzerine avans 
elde kalan stoklann sebebiyet hesaplan ancak bir it mevsimi 
verdiği lefeVVÜt ve ıanmtılar için açılır. Ve hesap ayni mev
zail olmağa yüz tutmuttur. Ve ıim içinde kapamr. Halbuki bu 
dolayıııile itbali.t ticaretine ya· esaaa riayet edilemeyince faiz, 
pılan kredi muamelatı daha e- komisyon, sigorta, mağaza üc. 
min bir tekil iktisap etmiftir. reti gibi masraflar mütemadi
Milli ıanayi harekitı üzerinde yen maliyet fiatı üzerine bin. 
ki kuvvetli tesiri ise çok bariz· mekte ve her iki taraf için de 
dir. Kontenjantmaır usulünün altından kalkılmıyacak bir va. 
ihracat mabıullerimizin satııı· ziyet ihdas ef!ıiielcted,r. 
na menfi tesirleri olabileceğini 
düşünenler vardır. Bunan bak 
kında riyazi bir büküm verebil 
mek için önümüzdeki ihracat 
mevsimini beklemek lazımdır. 
Görüşüme nazaran bütün dün
yada herkes kendisinden bqka
smın koyduğu kontenjantman 
usulünden tikiyet etmekte fa
kat yine ber devlet keacli Milb 
müvazenesini ve varlığmı koru 
mak için ayni usule tehalükle 
muracaat etmektedir. 

Bankacı görütile piyasa ve 
ır.ahıulat vaziyetimizden kıaa. 
ca bahsedelim. 

Mahsullerimiz 

Ticaret ahlakı 

Buhranın tevlit ettiği maddt 
ıztırapların maneviyat üzerinde 
de tesirleri görülmektedir. Hila 
nü niyet sahibi borçluya kartı 
kanunlann bahfelliği himaye 
ve ıababete güvenerek yapılan 
gayritabii koııbrdato talepleri 
iflialar, tabii z•manlua naz&• 

ran fazlalaşmaktadır. Buna mu 
kabil, tek bir banka ile çalıtmıt 
olan, it hacminin icap eUirdiği 
makul kredi ile iktifa eden ted
birli tacirler arasından ifliı e
denler sarsdanlar yoktur diye
bilirim. Bu da bize gö.terir ki, 
oubran zamanında olsun, tabii 
ticaret r•manmda olsun teknik 
esaslardan aynlmamak mec
buriyeti vardll". Teknik esası 
bilgi, ve ticari ablik kaideleri. 
le tarif edebiliriz. Türkiyede ti· 
caret minelkadim ahlika isti
nat ebnittir. Bu temiz an'aneyi 
bilgi ile kuvvetlendirerek idame 
etmeliyiz. 

ceğini Cemiyeti Akvama remıi 
surette bildirmek niyetiDdeclir. Bu 
haberi teyit edecek malümat alma 
fa imkin bulunmamakla beraber 
bu fllYİaDm bazı esaslara istinat 
ettiğini zanDettirecek kuvvetli ... 
bepler vardır. 

Filhakika, aon ırünlerde alman 
bazı malümata cöre Cemiyeti 
Akvam katibi umumiıi air Eric 
Drumond, Cemiyeti Akvamın mev 
:mu bahis ıs inci maddeyi Japon. 
yanm miikerrw- ret cevaplarma 
raf- MaDçuri ihtilafına tatbik 
etmek iatediğini M. Sato'ya bildir 
mittir. 

Şangha~da sulh müzakereleri 
ŞANGHA Y, 26 A.A. - Çin ve 

Japon askeri - sivil hü!Wmet.,... 
kinı, bir miitareke'nin takaddüm 
edeceii sulh vo uzl&fJDa'ya İaal• 
den bal suretini bulmak makaadi
le, dün Büyük Britanya konaoloa
banNinde toplanDHfbr. 

Bu içtima NDaamda Çinde'ki 
Büyük Britanya elçisi, aüküna ka· 
VUfl!lak için mukaddematı ıulhiye 
müzakerelerinin ne kadar ili bir 
ehemmiyeti olduğunu izab ve taf
sil eylemittir. 

Cemiyeti Akvam'ın Mançuri 
tetkik komisyonu bu sabah Şanıı· 
bay'dan Nankine hareket edecek
tir. 

Müzakerat terakki ediyor 

LONDRA, 26 A.A. - Chang· 
bai'dau Timea cazeteaine bildiri
liyor: Sulh müzakereleri bir haf· 
tadan beri devam etmektedir.Her 
seçen ırWt memnuniyeti mucip t• 
rakkiler Yiicude cetirmektedir. 
Esaslı meselelere ya•at yavaı t• 
mıu edilmefe batlanmıttır. 

Japonlar kuvvetlerini 
çekiyorlar 

TOK10, 28 A.A. - lmperatör 
Şangbay'daki Japon kuvvetlerine 
mensup müfre:zelerden birinin da
b_a ıı•ri almmuma müsaade etmiı 
tir. 

Changhai'da bir bomba 
CHANCHAI, 26 A.A. - Japon 

sefirinin ikametgahında bir bom
ba infilak etmiıtir. Çin • Japon 

Mevduat beaaplanmızın umu. 
mi yekiina "39.308.277" lira
dır. Küçük tasarruf sandığı be 
saplarmuz geçen sene nibaye.. 
tinde 3,000,000 liralık bir ba. 
kiyye arzederiren sene nihaye
tinde S.422.000 liraya eritmit
tir. 

Fiatlann umumiyetle auku
t~ rağmen üzüm, incir, fın
dık, zeytinyağı, kuru bakla gi. 
bi bazı mahsullerimizin fiatla
nndaıu teruevvüç binniabe az 
olmuı ve ihracatı da tabii bir 
te '""e ce, eyaır etmiıtir. Sabt 
fiatları maliyeti koruyup koru· 
madığı noktasında tevakkuf e
dilmexaizm pamuk, yapağı, gi. 
bi mahsullerimizin suhuletle ıa 
lıt ve ıhraçlan mümkün olmut
tur. Memlekette stok denilecek 
ehea:ımiyetli mİKdar kalmamıt
br, Umumiyetle mabsuli.tımı· 
:ıım mikdarlannı kat'i olarak
lıilmek mümkün olamıyor. Ma
amafıh umumi bir ııöriitle deni 
lehilir ki ıeçen seneye nazaran 
bu seneki mabaulitımızm mik· 
tannda mübali.ğalı ne bir fula 
Irk ve ne de bir eksildik varchr. 
Fiatlan sukut eden Atrtlarm
.fa muıkülit görWen mahaulle 
rimiz meyanmda bilh .... tütün 
buiday, ve afyonu zikretmek 
Qlİırnkündür. 

l:ı Limitet 

1931 · rf d 1 L' Hususi müesaesat ve halk 
seıı.esı za m a ı ı. L__ l · · .ı·- ı_ b" ket ı ocaap anmızm, buhranın tesı-

mıtet namı ........ ır ıu- -•-- • ·· d' 
k·1 ·ğ· · b lard-..ı. ı ·- raıımen, mutema ıyen 

l~ 1 .ettı ~ı:ıı . alır . ~r. · artması halkrm•zm tasarruf fik 
Şırketin harici tıcaretımı:ıı uze. I . -•"'--'edii' eh . . 
_,_..ı_ · bab _ı___ ı nne ..... "'7• ı anımyetı ve 
.......,. emnıyet f ~1 a ıcı Bankama kartı olan Hmimi 
lara kal'fı mma.t oa telkin etme '. itim t -L~--- - teri' . . 1.ı..ı...-. 1 a ve ~ ....... ı goı r. 11 esas p.yernız o .. _ ...... o za 
man anlabıuftrk. Yine hatırlar . U-=i mevduat .,-ekmau. 
Cladll". ki ıırket bazı kimaelet- mızda seçat -eye nazaran 
tarafından muayyen -kaadar 

1 

SÖl'Ü;Den ~-000 liralrk tma 
la tahrik edilen itıru ve hücum kus ıae; munhuıran resmi mev 
lara utnmııtı. Buııün "İt Li- duat hesaplarındaki tenezzül ile 
mitet" temiz gayesinin birinci · ~ ._ nihayetinden evvel faa
-t.alesine visıl olmuştur. liyete Seçmİf olan Cümhuriyet 
Beynelmilel piyasalarda marka Merkez Banbsma deneyledi
" aranmaktadır. ğimiz mebaliğden mütevellittir. 

Tütün ticaretimiz.. Harici şubeler Yeni §ubeler 

Tütün ticaretimiz, tabıisen Milli mahsullerimizin ıatıı 

Mançurideki Japon ileri 
hareketi 

HARBiN, 26 A.A. A.A. - Ja· 
pon kuvvetlerinin Fenc Tchanc 
istikametindeki ileri hareketleri 
K.irni'deki muhaaım kuvvetler Ü· 
zerinde o kadar müeaair olmuttur 
ki bu kuvvetlerin kumandanlan 
mezkiir vilayet bükiimet erkinı- . 
na tealim olacağı teklif etmitler · 
- Japon kumandanlarmdan aulb 
için tavaaaut ebnelerini talep ey-
1.aiılerdir. 

Kirin'de kıtaat Tapin'i itcal 
etmifler ve orada mevcut muha
mn kıtaab ıilibtan tecride ba9la
mıılardır. 

Japon kabinesinde kısmi 
tebeddülat 

TOKIO, 26 A.A. - Adliye na
zın M. Rizabuo Suzuka, dahiliye 
nezaretine tayin edilmittir. Sabık ı 
Fonnoae valü umumisi M. Takeji 
Kawamura, adliye nezaretini de
ruhte ebnektedir. Hatılardadır ki 
M. Suzuka, ıs martta M. Naka· 
hachinin istifası Üzerine dahiliye 
nezaetİDe tayin olunmut fakat 
Seiyoukai partisi rüesau araam
daki ihtilaf dolayıaile bu vazifeyi 
terkebniftir. 

Çin' de Japon aleyhtarlığı 

PEKiN, 28 A.A. - Japon aley 
hindeki boykotaj hareketi Çin'in 
timal lnınnlarmda tekrar batla· 
mıttır. Kailan madenleri civarın
da ve billiaaaa Tancbang'da şid
detli hadiaele olmnııtur. 

Talebeler tebri iatila ederek bir 
çok Japon emteaaıru ihtiva eden 
Çin mağazalannı yağma ebniş ve 
beraberleHnde ııörürmiiflerdir . 
Polis müdahale etmiı Ye birçok 
kiti ya .. ala-,tır. 

Lindberg'in çocuğunun biitün A 
merikaya tamim edilen lotograf 

serilerinden 

V AŞINCTON, 26 A.A. - Po
lis, bir mücrimler çeteaiainin teh· 
likeli reiai olduğu aöylenen Flea· 
her ismindeki tahat faaliyetle ara 
maktadır. 

Bir kaçakçmm ifadesine göre 
merkum, Lindbergh'in çocuiunu 
kaçırmq olan şahıatır. 

Fleaher'in fotografı, bu kaçakçı 
tarafmdaD derhal ta!UlllDlt ve 
merkumun çocuğu kaçırılmaaın· 

Bir Japon tekzibi 

LONDRA, 26 A.A. - Tokio'· 
dan Timeı cazeteaine bildirili
yor: Japonya'nın Mançuri güm. 
rükleri varidatım müaadere etmit 
olduğuna dair olarak Cenevre"de 
M. Yen tarafından aerdedilmit o
lan ianadat reami surette tekzip 
edilmektedir. 

, dan bir gün aonra bir kaçakçı ge
miai üzerinde refakatinde 3 kişi· 
le birlikte gönnÜ§ bulunduiu ta· 
hıa olduğunu nı bu esnada vapur 
da bulunan küçük bir çocuğun ağ 
ladığmı itittiğdıi :ıöylemittir. ı 

Bu beyanat, daha çocuğun ka- l 
çınlmıt olduğu zaman polise tek
rar edilmitse de poli·, dakikadan 1 
dakikaya çocuğun iade edileceği 
kanaatinde olduğundan buna pek 
ehemmiyet vermemişti. 

yeni memur almadan açtık. 
Memleketimizde ilk defa mu
vaffakıyetle Baııkımıuda tatbik 
edilen makine uıul ve sistemi 
tasarruf temininde faideli cl
muttur. Bu sistem müfterileri. 
mizi bekletmeden seri ve mun
tazam it çıkarmak imkinmı da 
bahtebnittir. 

Bilhassa küçük cari hesap
larımız için Ankara ve İıtanbu~ 
da kullandığımaz makilıelerden 
ıayaDJ memnuniyet neticeler al 
drk. 

Sözlerime nihayet venneden 
bir noktaya tekrar avdet etmek 
isterim. 1931 senesinde elde et 
tiğimiz müsbet neticeyi nuan 
itibara alarak hissedarlarımıza 

'1c 10 bisaei temettü tevziini
teklif eylediğimizi söylemi,. 
tim. Bu nİ8bette temettü tevzi. 
ini fazla bulanlar olabilir. Bü
yük ve nuı,teber İnııiliz ve A. 
merikan bankalannm elyeYJD 
elimizde bulunan 1931 senesi 
bilinçolan bizden yüksek olan 
temettü niabetlerini bu sene -
yukarıda tahlil ve izah ettiği· 
miz vaziyete rağmen- '% 16 
ve 13 1/ 3 raddesindedir. 

Fleaher'in refakatinde arkadaş• 
!arı, zevcesi bir de küçük çocuk 
bulunduğu halde Vatington'da 
görülmüt olduğu IÖylenmektedir. 

NEVYORK, 26 A.A. - NeY • 
Y ork Newa gazetesinin verdiği bir 
habere göre Papaslardan biri 
Lindbergh'in -Noruol açığında bir 
gemide bulunduğu IÖylenen • ço
cui{unu kaçıran adamlarla müna· 
sebette bulunduğunu IÖylemiştir. 

Bizden mal alan 
Devletten 
Mal alacağız. 

[Bap birinci sahifede] 
tamayacaldardır. Bu aayeJe öte
den beri anu edilen iktuadi mu· 
vazeıae teeaaüa etmiı olacaktır. 

Kompanauyon usulü, timdilik 
Avusturya, Bulcariatan ve Yuna
niatanda tatbik edilmektedir. Bu 
uaulün diğer memleketlerde de 
tedricen tatbik edileceğine filphe 
yoktur. 

Buğday zeriyat 
Atıf Bey, buğday fiatleri ve 

zeri yata dair derniıtir ki: 

iki seneden beri zedelenmit bu merkederinde, Türk Bankacılı
lunc:.a. tadır. 1931 seoesınde ğınr hariçte ilk defa temail et· 

tehlıı.e z.rai sahada da kendini oıek terefi Benk•mıza ait ola. 
göıtennıttır. Bu vaziyet kar. ca ·br. Uk defa olarak lık.ende
ıı•ınc;;:ı tiıtün ~zerine emniyetle riye ve Hamburıı' da yerkşiyo
kredi muamelesi yapmak c:esa· ruz. Hedef ve gayaniıı nriinba. 
retini kendimizde buJunıyorua. 1D1111 ticari ve iktıaadl olduiu
Tütün ıhracat mala•ulitımmn na fiipbe yoktur. Buralarda 
en mühimlerinden biridir. Her buhran denm ettiği müddetçe 
sme memleketimize takriben istikbale buırlanacağız. Gayet 
(40) milyon lira ıenet setir- müı-m tefkilit ve uııari mas 
aııekte idi. rafla çalışacap. 

Büyük piyasa nııerbzlerinde 

mevcut kredi iptizal.inden ge
çen aea.e babaetmittim. Banka· 
mızın riskini dağıtmak ve vatan 
tümul bir bale getirmek kara
nnda olduğunu da ili.ve etmi9. 
tim. Memleketimizin ıs yerin
de yenici-. açtıionıs ıs tube 
ile mnum ıubelerimizin adedi 
lmk üçü bulmut oluyor. 

Ayni bilinçolardan ve eli
mizdeki diğer dökümanlardaır 

anlayoruz ki temıettü nisbetleri 
ni tutabilmek için ihtiyat akça 
lanna da «ıl matmıtlardır. Bi
zim öteden beri bu mevzuda ta 
kip eylediğimiz prensip \ e hat. 
tı hareket açıktır, 

"-Bu sene memlekette büküm 
ıüren fazla kıt dolayıaile kıt zeri. 
yatı hakikaten az olmuttur. Bu
nun bir tek sebebi vardır: kıt--

yoksa iddia edildiği ııibi köylü. 
nün fiatler dütkün olmaaından do 
layı zeriyattan kaçmdıiı doğru 
değildir. 

Köylünün tarlası da Yardır, to
humu da, hayvanı da ... 

O halde nİçİD ekmesin 7 
Maamafib, baharda havalarm 

iyi ııitmeaile bu noksanın telifi .. 
dileceği filpheaizdir. 

-• 
Tekaüt kanunu 

Maliye encümeninde kanunun 
bazı maddeleri tefsir edildi 

ANKARA, 26 (Telefoula) -
Tekaüt kanununun bazı maddele 
inin tefsiri hakkındaki tezkel'e 
Meclia Maliye encümeninde tet
kik alunmuflur. 
Maaı kanununun netrinden e•· 

vel bir mahalden difer mahalle 
nakil ve tahvil edilen memurlann 
eski memuriyetlerinden infikik
larmdan yeni vazifeleriDe batla
ymcaya kadar bir ırüna 1DaAf -. 
rilmemek baaebile bu müddet -
ki tekaüt kanununa tevfikan tab 
ıia olunan maaşlarda dahili hesap 
edilmemekle beraber uhdelerinde 
memuriyet bulunmak gibi bir mü 
la!ıazaya istiDadeıı bu müddetin 
ve kazalik maaı kanununun Def• 
rinden sonra ıs ırWt zarfmda es
ki memuriyet mevkiinden ayrıl
mamak veya tehiri hareket için 
mezuniyet almak mretile maq al 
makaızm geçen müddetin fili biz-

metteıa aayılmıyacaiı 
sarih bir büküm olmadıfmdlaj 
maaı tahsis ve hesabında her h 
gi bir tereddüt ve yanlıtlığa 
bal blmemek iia.e bu ci 
tefsiren bal ve tayini biikümet 
iatemni§tir. 

Hizmeti fili ve hükmi ola 
ikiye tefrik etmek ,,. bilfiil bi 
met ebnedikleri halde uhdeleri 
de vazife bulunmakla beraber 
vazifelerindeıa dolayı maaı a 
olanların bükmen fili hizmet e 
mit addedilerek bu müddetle · 
tekaüt IDallfl tahaiainde bilfiil 
met cibi nazarı itibare almak 
fakat ohdelerinde vele• mem 
yet ufab bulWUUD m••ısız ı 
mit müddetleri fili hizmetten ad 
detmemek İçap ettiğine Mali 
encümenince karar verilmiftir. 

Bu humata bir de tefMr fıkra 
ha:zrrlanmııtır. 

lzmir Esnaf Ahali bankasının 
lıegeti idaresi • 

genı 

IZMIR, 26 (Milliyet) - Eaaf Ahali B•Dkau ı..,.ti umwni 
bugün toplanmıttır. içtima hararetli olmUf ,,. miiaakerat ııabah 
aktama kadar devam etmiftir. 

Yeni idare heyetine eczacı Kemal Kamil, Nuri Remzi, Çolak zad 
Sait, mühendia Omer Lütfi, Cevahirci zade Şükrü, sabık belediye rei 
Sezai Beyler aza intihap edilmişlerdir. Banka bu ._e 98 bin lira te 
mettü röatenniftir. 

Rüstemige vapurunun Çeşme 
açıklarında kazanı bozuldu 
IZMIR, 26 (Milliyet) - Riiatemiye vapuru Menine ııiderken y 

da kazanı bozulmua ve Çetme açıklarında demirlemefe mecbur kal
mııtır. 

lzmir'de şiddetli zelzele 
IZMIR, 26 (Milliyet) - Buırün sabah dokuzda biri ficldetli 

sürekli olmak üzere, yanm saat fanla ile iki dafa zelzele olmıqtur. 

Yunanistanda milli ittilıat lıükiı 
meti teşekkül edecek mi? 

ATINA. 26 A.A. - Reisicümhur M. Zaimia'in nesdinde içtima e. 
den aiyasi fırkalar reisleri bir milli ittihat hükümeti ıe,.hiade bulUD
mutlardır. Bu huauata müzakerelere pazarerteai ırünü devam edilecelı 
tir. 

Soğuklar bağlarda mülıim 
tahribat yapmıştır 

Hava raporu 

ANKARA, 26 A.A. - Bugün bütiin Türkiyede ıuhunet mühim 
bir surette düşmüttü. 1.tanbul ve Trakya mmtakaaında nakıs 4 d.,.. 
ceye ve Ege mmtakaaında nakıs S dereceye ve orta AD.doluda keza 
nakıs 5 dereceye kadar düpniiflür. Vaziyettteki fevka!Adelik aoitık 
merkezinin Trakya ile Ege vv orta Anadolu üzerinde bulunmasıdır. 
Zira en ooğuk olma., mulat olan tarki Anadoluda bile buırün ıulumet 
ancak nakıa 4 dereceye kadar dlifebilmiftir. ADkarımm bu sabahki 
auhuneti nakıs 4 derece idi. Uç ııün eYTitl cfütmeie bafbyan hava taz
!.ik.l ~ar dütme~ini inta_ç t;bnit "":Trakya ve Ece mıntakumcla toprak 
uıennde S aantımetre ırtifa tetkil edecek dereceyi bulmuıtu. Dünkü 
karıtık hava vaziyeti dün akfAID ve bu sabah kar yafıtmm deYamım 
mucip olmuıtur. Dün alqamki yağıf daha ziyade nrta Anaclol' nun 
Ankara, Merzifon, Çorum ve Y ozııat hanliaine isabet etmiftir, Hatta 
Y ozcatta kar irtifa. 1 ı santimetreyi bulmıııtur. Karm d..,,.... etmesi 
•e hava tazyikmm bir iki ırWt eYYeline niabelle seri bir sunıu. yüksel 
meai suhunetİD buırünkü tiddelli düıiip1nü mucip oJma,tur • 

Bu vaziyet orta Anadolucla buırüıt İçİD -ta Ye afaç1ara za. 
rar verecek mahiyette deiil• ele Ece mm•akaemcla eojgk talıribab 
yapmaaı enditeıi vardır. Hatta Çaıtakkalede IU.bımetin nab & ~ 
ceye dütıııeN baldaarcla ve çiçeklenmif ağaçlarda oldukça Mhi
tabribat yapllllfbr. 

Maniaada suhunelin sıfırdan ... ğı l dereceye dilpn ui tamarçuk.. 
lan ka.banmt olan haflarda tahribat yapllllfbr. Y alma danlara karo 
fi aüıı'i bulut 1UUlünün tatbik olunduğu yerlerde tahribat aa dm ııta. 
Karadenizde timali carbi fırtınau Samımıda tuiriDi ı&t•=iıtir c.. 
ee n ~u sabah Türkiyede kar yağmıy~ yerlere pjmar cJi.,..;tiir. 

Dün Ankarada 10,20 geçe küçük leblebi ceHmetİDde dÜfeD cloitl 
DllD tabrihatı olmaDMftır. 

KA YSERJ, 26 A.A. - Y ağuHırlan müteakip dÜD c- kar y~
Dllf ve her tarafı yenideD beJaalara bürümüetür. ŞiddetJi MiuJ. ........ 
dır. 

Türk - Yunan dostluğu 
ATfNA, 25 A.A. - Athinaika gazeteai meçhul Yunan aakerinia 

abideaine Türk ordusu namına çeleni< konulma-• -·- bahis ede 
rek diyor ki: 

Bu iki ordu biribirleriyle harp meydanlarmcla döfiiftüler. Fakat 
bu iki millet mezarlannm iiatiiDdeD elele ..-diler. Türklerle y
&.lar bugün doatturlar ve bunların azmi arbk ukerlerİDİD hup ....,.. 
danlannda karfılapnamaudır. iki millet için yeni ve ııeDit doetluk ,,. 
tetriki mesai inkılibı açllmaktadır. 

ATINA, 26 A.A. - Yunan ;.tildilinin yıldöııümil mü.a· .. ıti fw 
meçhul askerin abideai bucün fevkalade merasimle ldifat .......-:: .. 
tur. Merasimde hükUmet azası, meb'ualar,,. ayaıı aaaJan, eefirler 
heyeti ve bütiin Atina halki hazır bulumnUftur. Abideye ı.....ı- çe
lenkler meyanında bilhaaa Türlı: ordusu umma Türkiye ıef • ta• 
rafından vazolunaıı çeleDkler nazarı dikkati calpediyorda. 

Ticaret ve ziraati Ruy-1 Memlelıet i••hde tasarruf fi. 
eaular dahilinde orgaıri:ııe et. kir ve hareketini ilk defa lur 
mek zarureti vardır. Tütün vetle ortaya atan Bankamn ol. 
müstahsili olan Balkanlı kom- dulu maliimdar. 
tularımızla anlatmak mütterek Bu çığırdaki mesaimizin da· 
menfaatlerimiz icabatmdandır • ima iyi neticeler venlijini mem 
Şayanı memnuniyettir ki bu vi nuniyetle ifade ecleıim. 

Bu ınretle 1931 senesinde 
m~itımuı ve dolayıaile 
risklerimizi daha geniı saha Ü· 
zerinde bulundurmak ayni za. 
manda da muamelitımızm hac 
mini geçen ıeneninkiııe yakın 
bir seviyede tutmak imkanını 
elde ettik. Bu tubeleri açarken 
fazla meıraf ihtiyar etmek za
rureti var. Buna rağmen 1931 
senesinde umumi masrafları. 
mızdan231,000 lira gibi mühim 
bir mikclar tasarruf yaptık. 

Umumi ve hususi ihtiyatla· 
rımızı ayırdıktan sonra her se
ne elde ettiğimiz aift kir biaae 

Ekmek fiatma zam yapılma 
sı etrafında hükiimetçe ittihaz e
dilmif bir karar, hatti yapılmak
ta olan bir tetkik dahi yoktur. 
Y alruz benim fikrimce,meeeli bir 
konaoniyom tetldl edilerek an 
ve talep araamda bir teYaziin hu
ıule cetirmek nı alıtla aatqı kar
tılaftırarak ha ......... fiab Yiilt
..ı-ı. kabildir .• 

Otobüs imtiyazı ı Dahiliye vekili bq 
ANKARA. 26. A. A -. lataı.bul hafta ı· 

belediyesinin otobüs imtiyazını lıil- ge ıyor 
fiil itletmekten ziyade bu imtiyaz. ANKARA, a&. - Dlıhilİye V.W. 

dide çalrıılmaktadır. Hnhalıat Haausl wwduat- ve bil
WJ'Wllıda arpa ibracaı- baua küçük cari beaaplanmd 
1931 senrbdı seçen -derle ele=· kabaran bir rakam haliD 
amkaFele kabul ebaincek aa dedir. Yakanda ele zikrettik. Yeni ,ubelerimizi hariçten 

darlanmıza ne nisbette bir te
mettü tevziiıııe müsait ise an
cak onu btli tereddüt vermek 
için Umumi hey'ete teklif ,,.o
maktrr, 

c1aD istifade ederek iti tanzim edece il, heyeti wlıile bü1'9 .........._ 
fi. vesaiti nakliye tirlı:etlerine oto- bitinlikten sonra aiWıi ilııtimal s.
biiolwin, J'&~ relaıMtiD ÖDÜDe~ lı pDÜ im ıhıla bar 'ıt d d 

::...~= ~ 7~ tir. Veldl ~ lats ' '" ....... 
aaıl Jmlffl': in ' 'w. 
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Ekonomi 

Buğday fiatları dün 

birden bire yükseldi 
Bu yükseliş norma) görülmüyor 
Bufda1 f"ıatleri dün bonada 

birdenbiı-. ,.W-lmeie lııaflaımı
br. 

Dün bonaya 76 nııon buida1 
C•lmitti. Son haftalar sarfmda 
cörülme1ea bir derecedeki bu 
IDevrudat fazlahfına rafınen, 
diia fiatler ekllra buida1da 7 
ı.Ul'Ufa kadar Çtkıntftır. Bu f"ıat. 
buidayda uzun müddett- beri 
cörülmemifti. Dona mebafilinde 
bu ,,W.aelif l'•yrİ tabü telakki e
dilmektedir. 

Alakadarlar fiatlenfeki ba J'Ülr· 
leliıi aoa haftalar sarfında m.,... 
t"Udabn çok az almasına •e bu 
)"Üzden değirmenlerdeki stoklanD 
•:ıalmıt bulunmaıma atfetmekte
dirler. 

V eziyetin normal bir tekı1 al· 
lrıau ve bu tekilde mütaleası için 
bugün fiatlerin takip edeceği ıey 
re intizar etmek zarureti vardır. 

Sanayi birliğinde bugün 
de içtima var 

.. 
Sanayi birliği be1eti umumiyeal 

ugün fevkalade olarak İçtİına e
decektir. Bu to;>lantıda bundan 
evvel yapılan iki içtimada tetkik 
~dilen yeni teıviki aanayi ... e aınai 
ltredi bankalan projeleri etrafın· 
da müzakeral4' devam edilecek· 
'il-, 

Milano sergisinde 
Türkiye 

liükfimetimizin bu aene beynebnl 
lel Milano sergisine ilk defa ...,.. 
lrıen İftirake karar •erdiğini 1az· 
lrıııtık. Avruparun en büyük pena 
1trlarmdan olan Milano aerguine 
lrıümkün olduğu kadar vasi Ye 

lrıükemmel bir tekilde iıtirak İçin 
lİındiden hazırlıklara baılanmıt
tn-. Ticaret umum müdürü NıJd 
Bey 11rf bu mesele ile meuul ol· 
llıalı: üzere teJırimize ıelmiıtir. 
}(.ki Bey dün Ofiae gelerek aergİ 
._ P•na11rlarla meıpl olan ra• 
Portör A YDi Be1le eaaaat meriıı
de gÖriİ41Diiftür, 

Milano aergiai 12 Nisanda açıla· 
C.k ve 22 Nisana kadar devam e
decektir. 
ı..,. Ticaret •• aana,,i ert.abmuzm 
f lertl'i1e İftİraki her halde çok 
aydalı olacakbr. 

Avrupaya yaş meyve 
ve sebze ihracab 

Z'ıraat Velıileti Awupaya )'af 

~ v• ıebze iJmıcJm intizama 
&olonaJ. için bazı taaanurlıır besle
lbelcte ve bu huıuıta tetkikat ,..P

brınakıac1ır. Vekalet ba - üzüm 
lbevıiminde Franaadan birkaç tane 
~j mütehaasıu getirtecektir. 

ııteJıa1111lar ziraat mekteplerinde 
-· bat mmtakalarmda hıılka ve ta-

[ BORSA 

26 Mart 1932 
Alqam Fiatlan 

latikrazlar Tahvilit 
in. dobın 95,1'0 F.lcttrit 4.91 
Şırt d. yonan 3.00 Tranı~ay "'-9t 
il . Mavohhlde 48.75 1 üne! 4,11() 
Cümrıı ller S.- Rıhtım J6,75 
Saydı mahl 6,- Anadolu 1 17,So 
~• 1<1aı 6.'o 1 . m M.ıo 
l'. askeriye ıı,so J .Mumaall 511,80 

Eıham 
lı ll ankası ıo. - Teık05 17,-
Anadoia 
Reji 

15. 16 \ ' lraenro At. 9,IO 

4,10 Cnyon dey. 13.~ 

Slı . hıyrJyc 14 • Şart d•Y· i!,llO 

'l'rallr\oay s•'.- Balya 2,16 

~mamısıroru ı ı,'15 Şarkm.eal 1.-
<>mont! ,..~ Teldo• 

Çek fiatı.n 
l>ırı,, ti.Ot> Pral 
4 • dra 793 Viyoıa 
Jliiiyort ' 
tıı 47 ·" llladrlt 

ıı.,,.. f.4 - herlllr 11
1ii k 1 1,311, llt v s""" 
Aıtna '6,Stı/i Pqte 
Clnev.e 9.44,112 But r<1 
&Soıya C4, - ile lıraı 

llı l1tac1aın 1, 17,13 Mostovı 

N ulmt (aatq) 

Kuruş 

~ 1. Pı IDSJZ l7ö.= 1 flllıı, ..... 
bıerıtıı 79a,- I p<ıeU 

ı doJ.ır 112,- ı 1"'11rl 

1IO llreı 220. ı ıoltl 
ııo - 1 ptngo r. Belçl'8 117,-

lıı drahmi 42,- IO ley 

1IO 1. lıvıçre e:12,- 90 dlnor 

le lfy. IS,-
ı Ç~rno•eç 

1IO llorta ı Altın 

IO hr Çet.J 
85,- ı Mecid iye 

12S,- ı Banlılot 

ıs.ıs 

ıua 

1.90 
6,28 
1,9,SS 
4.21 
1.78 

1,3~1/2 

tt.~ 

1094.-

~ 
tıı.-

16,-
Ş(),1/ 2 

ıs.-

82,-
14.-
7 .. -

92S,-
4s,ı5 

232,-

!ebeye ambal!j atretecek!ir· A'""!
pa,.. ,.a, ~ ye sebze ihraa ı
çin Şark timnc!iferlerinin 10tuk 
hava depolamu havi vaı:o'.'lar teda
rik etmesi icap etmektedir. Bu va
l'onlar tedarik edildiği takdirde Av
nıpaya üziim kavun, karpıız, doma
tes ve ..;.. ihrııc eclilebilecdl ve 
_.ıeı.ete bü,,ük fa1clalar tenıin • 
dilecdıtir. Almenya, hariçten giren 
sebze ve meyvaların tonundan 3 
mark l'ibi ciiz'i bir resim aldığın· 
dan burası bizim için en müsait ih· 
racat memleketi olabilecektir. Yuna 
nistan bile Kandiyeclen Alınan1aya 
J'af üzüm ihraç etmeğe muvaffak 
obnalıw!ır. 

15 günlük ihracat 
ihracat ofisi Martın birinci rus

fında, ı 5 gün zarfında batlrca ih· 
raç eıyamızın ihracat mık.tar ve 
kıymetlerini teabit etmiıtir. 

Bu istatistiğe nazaran b~tlr~a 
ihraç eşyamızın son ıs gunluk 
ihracat miktar ve kıymeti ıudur: 

Kilo Lira 
Kayun, keçi (bat) 5695 51970 
Yumurta 426708 182750 
Ham der' J 6767 9813 
Yapağı 98706 47867 
T'ft'k 28924 11175 
Hı 1

1 204ı4 71018 
a ~ 4611854 206251 
~~ 856759 306714 
incir 132309 12876 
Fındık (kabuklu) .33780 7851 
lç 415041 202703 
Ze,,tinyafl 274478 92327 
Palamut 224923 109169 
Afyan 10310 59429 
Pamuk 689972 227226 
M. kömüril (ton) 21163 218381 

Bir çok 
kontenjan 

tacirler 
istiyorlar 

Kontenjan sisteminin terkedile· 
ceği haklıcında intitar ~en haber· 
)er üzerine birçok tacırler mek. 
tupla Ticaret odasma müracaat 
etmitlerdir. 

Bunlar kontenjan ıioteminin ti
caret aleminde çok faydab ol dutu 
nu, binaen•le1h terkinin mahzur
lu olaeaiını 1azmaktadırlar. 

Afyon inhisan haberi 
Afyon ticaretinin devlet hima,. 

ıine alınman hakkmda bir tasav• 
vur -cut buhmdup hakkmda 
dün sabab intitar eden haber af· 

1on piyaaaunda telif a1andO'IDlf 

tırİ>iin bir çolı afyon tacirleri O. 
fiM ve alakadar makamata müra 
caat ederek bu haberin clerecei 
11hhatini aormutlardır. 

Maamafib tehrimizde ba hum .. 
ta hiç bir malümat 1oktur. Bu 101 
da bir haber bundan üç dört a1 
evvel de deYeraa etmif. fakat -
lı çıkmamıtb. 

Defterler 
Yanınca •• 

Y eniköyde nufus 
tahriri yapılacak 

Y enikö1 nahiye müdürlüiü daİ 
resinin cuma ııeceai yandığını yu 
mıtbk. . 

Bu binada polis, nüfus, ma}JY!' 
ıubeleri de bulunııyorci'u. Polia .. 
le nılfu- ait defterler 1ammttır• 

Mali10 ıubeainin evrakı kurta• 
nhnııtır. Nufuaun defterleri yan• 
dığı cihetle mahallen bir komİa-
1on teıkil edilerek 1eniden tahrir 
yapdacak ve delt.rl• YÜcade ııe
tirilecektir. 

Eminönü bekçileri 
Son ırünJerde bekçi itleri etra· 

fında dBTeran eden dedikodula· 
nn intacı iç.in Eminönü kazau 
kaymakamlığı bir talimatname 
hazırlaınıı ve nahiyeler• teblii 
etmiıtir. 

Bekçiler l'ee• muayyen vazife· 
)erinden maada gündüz karakol· 
)arda hizmet ııörecek değildir. 
Bekçilerin vuile aaab yum -t 
18 den 5 e, kııın da 18 den 7 ye 
kadardır. 
Kaymakamlık lüzum görüne 

bekçilerden bir veya ikisinin her 
l'ecenin ilk rusfında iatirahatine 
müsaade edilecektir. 

Bekçilerin akalli Ücretleri 35 li
radır. Bu para heyeti ihtiyariy• 
)erce tabail olunacakbr. Bekçi ay
lığı vermeyenlerin esamiıi, gene 
heyeti ihtiyariyeee bir cetvel ha· 
linde tesbit edilecek ve tahsili em 
val kanununa tevfikea icraen tah 

Beledlyede 

Garson 
Bahş;şleri 

1-Iesap puslasına 
yazılabilir mı, 

yazılama% mı ? 
Lokanta, b;raha.~e ve emsali 

ırıöi yerlerdo alrnl'n yüzde on 
l'&nOD ücretlerinin hesap pu.Jıuı· 
aa dabıl edilip edilmemeai kay
makallllrklar tal'a fmdan teredciüt 
edilen bir nokta olmuftur. Mesele 
bal<kındıı belediye talimatname• 
sinde de bir aarahata tesadüf edi
lememiıtir. 

Garson ücretlerinin bahıit aıah 
i,,etinde olduğu - beaap pusla· 
ama dahil edilerek almması mec• 
buri tutulamıyacaBı nba makul 
l'örülmektedir. 

Belediye iktıaat iıleri müdürlü
iü bu itlerle alakadar olmuı la· 
zmı l'elirken dün müdür bey bize 
bu husuata: 

- "Bu gibi ,eylerle meıgul ol· 
mam" demiştir. 

Halbuki bundan epeyce bir miid 
det e..vel belediye iktısat müdür
liiı:-ü bn gibi yerlert!e fiat istelerİ· 
ni tetkik ebniş ve fahiı bulunan· 
lar indirilmişti. 
Halkın mutazzamr olmaması 

için evvelce başlftnan İyi bir uaul 
fİındi yüz üstü brra!ulmıştır. ll<tı
aat müdürlüğünün vazifrleri ba
tında halkın yiyecek ve İçecek 
maddelerini kontrol etmek gel· 
mektedir. Evvelce iktıaat müdür
lüğü tarafından leıbit ve tasdik 
edilen fiat listeleri, son zamanlar 
da takip ve kontrol edilmemesi 
:yüzünden kıymetlerini kaybet· 
mişlerdir. Lokanta, birahano., ga· 
zino ve emsali yerler gene bildik· 
leri l'ibi fiatlan yazmaktadırlar. 

Çifte ile köpek 
öldürülür mü? 

Sokak köpeklerinin l'ee• yan· 
undan sonra ve çifte ile itlB.f 
edildiği hakkında beledi1eye baza 
ıikayetler vaki olmUftur. Yapılan 
tahkikat neticeainde hakikaten 
bazı belediye memurlannm kö
pekleri gece vakti silahla itlaf et· 
tikleri anlatılmııtır. Bu ile balkı 
tedhit ve rahatsız etmektedir. 
Kaymakamlıklara bir tamiın l'ÖD 
derilerek bu tekilde hareket edil
memesi bildirilmİftir. 

ltf aiyede yenilikler 
latanbuJ ltfaiyeainin takviyeai 

için Belediye J'•nİ makinelerden 
batka itfaiye1e 1eni memurlar da 
abnmasma karar venniftir. Şİın· 
di1• kadar itfaiyede Terk.,. on. 
bafıliğı, telefon memurluğu, aıh. 
biye memurluğu, borazancılık 
mevcut efrat tarafmdan 1apıhyor 
du. itfaiye neferleri nöbetle bu İf 
!eri 1apıyorlardı. Bazan yangın
dan pek 1orgun ve pek bitap· ge• 
len itfai1e efradı araımda bu va• 
zifelere tefrik edilenler itlerini 
hakki!• 1apama:vorlardL 

Belediye bu mahzuru kaldır
mak için gelecek seneki bütçe ile 
itfai10 kadrosunu &"eniıletmeB• 
karar vermiftir. 

Yeni kadroda Terkoı onba9ıla. 
n, telefon memurlan, 11hhi1e me
marlan, borazancılar bulunacak
lardır. Beyoğlu, Üsküdar ve la. 
tanbul gruplanna 6 terkoa onba. 
§ısı, 10 telefon memuru, 6 sıhhiye 
neferi, 3 borazancı t.,,U. edile
cektir. 

Bundan başka yeni makineler 
alınınca bunlar da çalıtnıak üze
re kadroya 35 fOfÖr, 85 itfaiye ne
feri ilaveai kararlaıtınlmt§br. ft. 
faiyenin hortum nokaanlan da ta. 
mamlamruıtır. Bu surette itfaiye. 
deki bir çok noksanlar tamamlan 
mıştır. 

Mühim 1•namıarda J'BDl'm 1er 
leri ile gruplar araaında doğru. 
dan doğruya muhabere edilebil· 
mesi için bir telaiz cihazı alınman 
da düıünülmektedir. Fakat bu ta• 
saYYUl'WI önümüzdeki bütçe ile 
1apılBIDIJ'acağı anlaııbru§tır. 

Verem pavyonu 
• • 
ıçın arsa 

Cerrahpaf& hastahaneai yarım
da İnıa edilecek verem pavyonu 
için lazun gelen boatanm iatiınta.k 
muameleli ikmal edilmiftir, 

Hamit Bey Ankaraya 
gitti 

Belediye reİI muavini Himit B. 
Ankaraya gitmi§tir. Hamit B. be
lediye memurlanrun tekaüdiye 
meaeleııini takip ve intaç edecek· 
tir. 

Büyükdere fidanlığı 
Bü,,ükderede teaiı edilecek bü· 

yük fidanlığın kat'i ibaleıi nisan 
baımda y•pılacaktır. ihaleden 
10nra derhal tesisata batlanacak· 
tır. Fidanlık 28 bin liray• mal o-

- - ··--· 

birden yükSeldi-1 
Malıkemelerde Nis'teki 

Yanşlar 
Halit Şazi 
ihtifali Babıalideki otomobil 

faciasında ölen çocuk 
1. '"' 1 

Süvarilerimiz çok 
ciddi çalışıyorlar 

Dün merhumun kab
rinde toplanıldı 

l>İf tabibi Dr. Halit Şazi ...,,. 
ölümünün 11 inci yı)dönümG mii· 
naaebetile dün merhumun Eyüpte 
ki kabri baımda bir ihtifal 1apd. 
mıtbr. Halit Şazi Beyi aevenler, 
merhumun, talebe ve doatlarm
dan maada ditÇİ mektebi muallim 
ve talebeıi ihtifalde hazır bulun. 
mUflarclır. Dün aabab saat 9,25 
de hareket eden vapurla ihtifal 
heyeti, E,,übe ıribnitlerdir. Mer. 
bumun kabri batında dit tabipleri 
cemiyeti namına cemiyet nıiai Ki.
zun Esat Bey ile llllebe namına 
Mahir Bey, birer hitabe Irat ede
rek Halit Şazinin di• tababeti meı 
tekine yaptığı bıiyük hizmetler· 
den babaetmitleniir. 

Son baharda vukua gele bu 
facianın davasına başlandı 

Geçen senenin son bahannda 
A..>kara caddesinde çolr. feci bir 
ota~b~ kazaaı olmut, Ali Vafi 
i;ey ıanunde bir zata ait bir tırip
tik <>tomobil durduğu yerden fır• 
layarak, Hilmi kütiiphaı.eıinin 
mafra-2:.•~ı ~.uvanna çarpmış, bir 
kızın. ol.umıne, bir kadının, bir 
ÇOCUl'Un ve bir bamalm 1aralan• 
maoma oebcp olmt;t§•a. 

O zama.n razet .. lerde uzun uza 
dıya bah..,<!ilen bu facianm m\l• 

hakemesine pel"§embe l'iinü ağır
ceza mahkemesinde batlanılmıı· 
br. Ali Vafi Bey malıkemede ka
z.~u!an . ; ok müteessir olduğunu 
ooyledıkten 10nra, bu facianın hiç 
farkına vanlmadan vuku buldu· 
funu anla tmış, otomobili lıtanbul 
~~ hiç görülmemiı bi• tip olduğu 
ıçın kııza gün:; vuku bulan bir a· 
rızayı _ts nıir için ookak başında 
durdugu V'\kit bir çok kimselerin 
oto .etr~fı~d;" toplandığmı, maki
nenın 01..~~ını berisini kanıtırdıkla 
nnı, hatta otomobilde bulunan 
Holandalı doatunun bu halden sİ· 
n i~l~ndiği?i• kalabalığın dağılma• 
ıı. !!ı'! polıse ınüracaata karar ver 
dıgmı anlatmıt ve: 

- Bu anda nau) oldu anlaya· 
madun, otomobil birdenbire ye
rinden fırladı, olanca ıür'atile 
kartiki dınara çarpb ve facia vu• 
ku buldu, demiftir. 

§allitlerin dinlenilmeai için lııafka 
güne kalmııbr. 

Otomobille esrar 
kaçıranlar 

Bir otomobil içerisinde bir san
dık esrar naklederken cürmü met 
but halinde yakalanan lıtepan 
ve Pana1ota ait tahkikat e,,...kı 
dokuzuncu ihtisas müstantikliği 
tarafından vazife harici l'Örük
rek cümhuriyet müddei runumili
Bİne tevdi edilmiJtir. 

Ziver Beyi kim vurdu? 
Londra birahaneai sahibi Zi•er 

Beyi vurduğu zanniyle tevkif edi 
len Hüseyin Pehlivan tahliye edil 
miştir. Bu yaralanma h&diıeainin 
tabkiluna devam edilmektedir. 

Cevdet Molla Beyi 
vuran 

Niel!0ttıki binicilik yarışlarına i§
tirzlc t!dt!ct!k olan atlardan: 

Ro~o, süvarisi yil•başı Cnat B. 
Bir boca Ef. nin duasmclan aon· 

ra ihtifale nihayet verilmif ve he-
1et, avdet etmi,tir. 

Dün bu mün~..,betle difçi mek 
tehi müdürü müderris Sait Cemil 
B. tarafmd~n merhumun hayab 
hakkmda bır konferans verilmit· 
ti~" Dünden itib re n Oitçi mekte• 
bı dershanelerinden birine Halit 
Şazi ismini taşıyan bir levha aaıl· 
mışbr. Mektepte, Halit Şazi ihti
falı dolayııile dün tedrisat yapıl. 
nıamqtır. 

Karadenizde fırhna 
dindi 

Karadenizde hüküm ınıren frır. 
bna hafiflemiıtir. 

Cenevreden avdet 
Cenevre içtimaını takip eden 

l'•zeteci arkada.larnruzdan Nec· 
meddin Sadık ve Nafii Hakkı Be1 
ler dün tehrimize avdet etmifle,.. 
dir. 

Ali Vafi Bey dinlenildikten 10n 
~ tabitler Çağırılmıı, doktor AtJ, 
çınkograf Alaettin, makine mü- Hiç ecnebi temas 1apmadaa 
bendiıi Mustafa a..,,ıer ıahit ola- 14 yaşındaki katil Buı..ariatanda ald1ğJ1DJz neticeler Memurlar mühür 
rak dinlerunişlerdir. Şahitler kaza çok f&Yanı ehemmiyet idi. Bu ae- kullanmıyacaklar 
nm naııl vukua l'eldiBinin farkı· mahkum oldu fer Nice de bu derecelerden çok 

clıkl fazla muvaffakiyet elde edilece- Maliye Vekaletinden defterdar 
d~:arama arını aöyleınifler- Kaamıpatada Hvrfye Hanım ii ıüpheıizdir. lığa l'elen bir tamime l'Öre, me-

Kazadan ·-nra Alı· Vafi Be,, ismind• l'enç bir kadım 18 yerin· Be 1 il 1 1 • • murlar reani muamelatta ~hai 
- d 1 k "ld" 14 J'ftO m e J'&nf ar >çın hazır- mühür ve hakkedilmiı imza kıı). 

kazazedelerin ailelerinin ıı:İJ'alan en 1ara a1ara 0 uren ya. lanan zabitlerimizin en h&Jında lan&llll)'acaklardır. 
?.'mümkün olduiu kad para ile tmda Bayramın muhakemeli dün l'elenler ıunlardır. Yüzbası Ca. Bizzat el yazısı ile İmza atacak 
ödemekten çekinruediği İçin Per- neticelenmiıtir. BaJ'r&lft 5 aene vat, 1üzba91 Ziya, Birinci mülazim !ardır. Üzerlerine a)TIC& imza •· 
tembe ırünkü muhakemede müd. hapse ve Huri,,e HaDllDID tahak· Cnat, müli.zim Saim Beylerdir. tılan reami mühürler bundan tıa • 
deilerden kimae hazır bulunma- kuk edecek +mcwııine 1000 lira Biz de zabitlerinsize IDUYaffa. riçtir. Bunan l'•yrİ re..ı .,baoa 
mıtbr. Mubak.- müddeı'lenn· . • --L'-" 1 kiyet temeni etmeti bir vicda.a •e mütekaidm,' --- ,,. erami'-tazmınat vennel'• --um 0 • borcu telikki ediyon1z. ~ .. - -
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Haydarpaşa 
Gümrüğünde 

Müfetfşler teftişe 
başladılar 

Aldıtmıız malUınata nazaran 
Maliye müfettiıleri Ha1darpata 
gümrüğü batmüdürlüğü konten
jan ta ksima b üzerinde teflite bat 
lamıılardır. 

Söylendiğine l'Öre, buna sebep 
limon kontenjanın tahsisat taksi
mi eanasmda bazı 1olıuzluklar ol 
duğn iddiasıdır. Maamafib bu hu. 
ıusta henüz müsbet bir teJ' yok· 
tur. 

Müze tetkikat 
Yapıyor 

Çakmakçılarda Amerikan mel :• 
tehi arkasında kanalizas1on haf. 
riyab 1apılırken teaadüf edilf n 
sahrmçta müze idaresi tarafmd• a 
tetkikata batlanmııtır. Salırmcnı 
ne zaman ve kim tarafından in
f&. e~ildiği henüz teobit edileme-

Poliste 

Tramvay ve kamyon 
müsademesi 

Ortaköyde Feri,,e tütün de
aund- Enver P&f& tütün deposu· 
na tütün taııyan inhisar idaresi
nin 127 numaralı kamyonu Orta· 
köyde tek hatlı tramva1 makaım 
dan l'eçerken Bebek'ten l'Olmek· 
te olan 1203 numarab vatmanm 
idaresindeki 225 numaralı tram
V&J' arabası, kamyona çarparak 
hasara uğı-atmııtır. 

Dostunu yaraladı 
Kanmpatada. Edirneli Hidayet 

Hanmu dostu Karakat IGrkor, na 
mı diğer Mehmet bıçakla 1ara· 
lamııtır. 

Pangalbda hırsızlar 

Paqalb polis merkezi 1eni bir 
hınız tobekeai meydana çıkarmıt
tır. Bunlardan Hüseyin İlminde 
biri yakalarunıttır. 

Bu ıebeke evvelki ııece Panral· ı 
tıda aktar Hikmet Beyin evine I';.. 
derek kapı kilidini bir maymun-

1 
cukla açıp içeriye girmiflerdir. 

Hınıızlar evden bir kürk man
to, bir dikit makineai, bir taban
ca, iki takmı koıtüm, bir pardeaü, 
bir k.,.mettar masa saati, bir hır
ka ve bir iılemeli l'ÜIDÜf tabaka 
alıp kaçmıılardır, 

Panıraltı polis merlıni ite •a-
1et etmiı ve tahkikat -liceıincle 
hınız tebekeaini meydana çıkar. 
mııtır. 

'J'.utu}an H~~ ifadeaincle Şük 
rii ıaınınde dıger bir arkadap da· 
ha olduğunu ıöylemiıtir. 

Bunlann daha hatka arkadat
ları da olduğu ve bir kumpanJ'a 
halinde çahttıklan anlatılmakta. 
dır, Zabıta Şükrüyü ve diğer ar
kadatlannı arıyor. 

Kabil sefirimiz geldi 
Ki.bil sefirimiz Hilmset 8. düa 

sabah Ankara vapurile lakende
riyeden tehrimize relmiftir. Hik· 
met B. 26 giin evvel Kabilden ha· 
reket etmit ve Mısır'a airamt§tır. I 
Bir kaç giine kadar Ankara',,. 
eidecektir. 

Hikmet B. Ki.bil' den hareketi , 
emasmda Efgaaiatan'da rıiikünet 
mevcnt olC:uğuna ve Türki1e • Ef
l'aııİltan m~nuebatnua doata-
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işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

it ara1anlarl• İfçİ &ra)'anlar .. 

rasmda tavaaaııta bqladığunız 

giindeıı beri, ııerek iı arayanlar
dan l'erekıe itçi anyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
nektuplar makaadı teshil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

• M ~i1et " memlekette ço
~ııldıgından bahsedilen iııizlifin, 
ıtsizlerin ihtiyaç aahıılanna dağıl. 
maoklamıclan ileri celdiiine ka
nidir. 

Birçok kaza merbzlerinole, 
hatta Yilayetlerde ınıılıineci, ...... 
törcü, teıviyecl, tnmacı, ;,,; bir 
düJırer, Dl&l'lUlpz, i.lib zira.İye 
tamircisi; elektrikçi ıu ftJ'IJ bu 
ibtiau i,çileri •• uatalan yoktur. 

Onun için biz iısizlerle itÇİ is
t~enler arasında ta.......ıta bu
lunmak isteyonız. 

Cenk lıtanbula, prek mem
leketin her köfeaine flllDİ) olan bu 
tavaaautun daha müsmir ,,. fa,,. 
dah olmuı:ıı isteyona. Onun ;. 
;in 

Ricamız ıudur• 
Valiler, kaymakam! .... , nahiye 

Bize ya7ınız ! 
ze bildirirlerae bize müracaat el· 
mit ...., aclrealerini bırakınıt olar 
İf&İzler.i kendilerine bilclireceiiı 
Bu ınıretle hem itııi:ı kalan v e 
memelekctin nereainde it bulabi 
leceğini bilmediği için bunalar 
vatandqlanmıza bizınet etmiş 

hem ele memleketin her tarafını 
bir çok ıriizjde itÇilerin claiılara!. 
miifit hizmetler deruhte etmeler;. 
ne yardım ebıÜf olacııiız. 

Hasuai ~t Mlıipleri d< 
... baıuatalü ibtiyaçlanıu ı.z, 

bildirirlene LM ıa.ıi,,etle kayd 
edeceğiz. 

. ı. - Kime ve nasıl İ§çiye 
ıhtıyaı:mız var? 
~.-Nasıl iş istiyorsunuz, 

elınızde ne san'at vardır ne 
kadar ücret istersiniz ls;an
bul haricine gider ':nisini:z 
hususi bir şartınız var mı? ' 

Bize bildiriniz. 

1 

i 
' 1 
1 1 

! 1 
1 1 

i 1 

r , 
1 i 
' i 
1 1 

' 1 

1 l 
t·' 
1 i 
1 ' • 1 

j i 
1 ' 

1 1 

1 / 
ı, 1 

1 1 
• 1 

1 i 

1 

1 

1 

1 

: 1 

I ' 
1 1 

1 ' 
: 
1 : 

1 . ' 

1 1 

1 

müdürleri; cliBer taraftan beledi
ye reioleri, fırka idare he,,etleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala
kadar idare &mirleri bulundııklan 
yerlerdeki itçi ibti,..cms (~ 
malıiTet, evsaf, verilecek ücret 
ve İf tartları teabit edilerek) bi-

Memur, kitip, mulıadp veya 
diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri araamda da .., ta 
Y&Huta yapacaiız. it iatevenleı 
de, İfçi ve memur arayanlar cı. 
ınektuplanru '1ıtanbul, Milliyet 
ırazeteai it 1a,,.11ut biiroMI" na 
mma ııöndermelidirlerl. 
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Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyük biz 
mettir. 



4 MiLLiYET PAZAR 27 MART 1932 

Dil itleri 

Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

HİKAYE B. C. D meselesi 
27 MART 1932 
İdarehane: Ankara caddeal, 

100 No. 
Telgraf adrcal: lat. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Başmuharrir ve Müdür 24318 

Yazı işleri Mildürlllğ!I 24319 
İdare ve Matbaa 24310 

ı\BONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

L K. 
Hariç için 

L K. 

Yaprak gözlü sevgilim 
Kemal Kazım Bey karlı 1 dedikodulara aldırma. Onlan bizi 

bir it için acele Milano'ya gi- çekemiyenler uyduruyor. Sözde ıu 
diyordu, Seyahat karan o ka. llska Melahat ~nim m~.inın_ıit· 
d .. • ı· · ı · • ki • Buna sen de ııul ben de guleyun. 

ar ı~r at ı v:n mıştı eşı Dünyada kadın kalmadı da artık 

iki kiıi araaında geçen müna• 
kaıaya kanımak doğnı değildir. 
Fakat Falih Rıfkı Beyle Vala 
Nurettin Bey araamda geçen (B, 
c, d) münakataaına daha bir çok 
zatlar kanıtı. Gördüm ki kimi na 
ima, kimi mıhına vurdu. "Her bi 
ri bir haletin,, söyledi. Kimse he· 
nim söylemek iaediğim :ıeyleri 
söylemedi; bekledim; dinledim. 
çıkan olmadı. doıtu ıle, hatta kansı ve met· o mendebur, 0 ladeı kemiği, o ao

resi ile uzun boylu vedalaşma- lucan kadına mı kaldnn. 
ğa bile vakit bulamadı. Çanta· Ne ise herkes söyler. Sen itine Doğnı ve haklı bildiğim şey-
larıru·trene zor yetiştirdiler. bak. Sa.na Cyened~~) ~en bin bir leri yazmak istiyonım. 

3 aylığı 
6 

4-
7 50 

P .. bö' I t .f puıe.. Gozlennden openm . Ö v· ı· N . B . d ara ışı y e eşn at mese K al K' B f d nce a a urettın eyın a-
8 1 1 • k . . em azım ey zar ı a d b 1 1 Ak - e enne ıymet venr mı. d S . • vasın an aş ıya un • şam ga· 

14 - K I K' B . ait yaz ı. onra metresı Melahat ı zetesinin (23) ıubat tarihli nüs-
" 12 " 14 _ 28 - d elma I azım eyd ışe Hanıma hitaben şu mektubu basındaki yazısından bir parça 

------------- osya a~ı e antasın a yanın· yazmağa başladı. alıyorum 
Gelen evrak geri verilmez - da oldugu. halde kompartıma· Cananın içi, benim fidan boylu, "Türkçenin bünyeıinde Meh-

Müddeti geçen nüshalar 10 kıı· na yerleştı. zeytin yaprağı gözlü yavrum Mela- met'in sonu "t,, ile bitmez; mü-
ruştur. Gazete ve matbaaya aH Ve iki dakika sonra eks. hatım. cerret halindeyken bile "d" ile 
~ler için müdiriyete müracaat pres hareket etti. lstan~uldan ansızın aynlmam, biter. Zira, [Mehmet Ali] ismi· 
•dilir. Gazetemiz iHinlarm raes'u· Seyahat tatlı şeydir. sona. gelıp tatlı tatlı .konu!mam~ ni [Mebmedali] telaffuz ediyo-

H 1 d k
• I b• . maru oldu. Ne kadar uterdun kı nız . ., diyor. .yetini kabul etmez. 

l:h.JuUNKU HA VA 
Y eşilköy rasat merkezinden al. 

dığımız maliimata göre bugün 
hava kısmen bulutlu olacak, rüz
gar mütehavvil ve mutedil ıuret
te esecektir. Dün bava tazyiki 
764 milimetre, en fazla sıeaklık 4 
en az 2,5 olarak tesbit edilmiıtir. 

e e ucun a ar ı ır ış O- seyahate çrkmazdan evvel senin o 
luraa. narin vücudünle yanyana kalayım. Vala Nure•tin Bey burada ka 

K B b 1 B · ideden habersiz gibi görünüyor-
Kemal azım ey öy e ütun seyahatimde hep ıenin o ye tar. Burada iki esaı vardır. Bi· 

hem başını dinleyecek hem şil gözlerinin hayali ile yaşıyorum. rincisi ! Türkçe kelimelerin aonun 
k d k ' h Dönüşte avdetimi haber vermi-para azan ıraca seya ate ec· . Gizli y ·ıkö· d . k da sakin olarak "b, c, d" bulun-Y ~.sım. ce eıı y e ınecc , d 

çıkan adamlara mahsus o tok ve otomobille sana geleceğim. Se- maz; 'p, ç, " bulunabilir. Kul-
ve tatlı neş' e ile ağzında pü. ninle bir hafta başbaşa kalırız. laruş böyledir. Bir dilin kaidele-

0 ri kullanıştan doğar. Kapmak fi. roau lokanta vagonunda etrafı ndan sonra seyahatten dön- 1• . 
·· 'b · ba il 1 ının emir sigaıı olan "kap,, la 

seyrediyordu. mu~ 11 ' 
1 ~ .arı~ı a_ır eve gi- "kap kacak,, taki (kap) söyleru'• 

S h · •k· · derun. Nasıl ıyı degd mı? , 
ey(aV atıned.'k)ıncı ~d~nl u ak- Artık yine karunı kıskannuyor te birdir. 

şamı en ı te 1 1 er. sun ya. Benim evimle alakamın hir Atı olmıyan adam manasına 

fi ~u Şef dö tren: Çin - Japon münasebetinden fark olan "atsız,, la adı, sanı yok ma· 

.. .. LE :: - Kırk dakika bekliyece- lı olmadığım bilirsin. Hayatımda nasına gelen "atsız., ayrı ayn söy 
__ ... - ğiz! 1 kadın olarak se_ni tanıdım. Seni ta !enişte değildir. "Ağaç., la (saç) 

Ded' nı>:_orum ve senı tanıyacağun. Göz kelimelerinin sonları bir aeatir. 
Belediye bakkalı Yolcı.ular nh · · 1 · lcrınderı ... · Bir olunca ayrı, ayrı harflerle ya 

tıma ınmış er- - Can, can, can! 1 zılması doğru olamaz. 
lhtikarla mücadele tedbir- di. v ı ı - agon ara. Mehmet kelimesinin sonu na· 

leri düşünülürken belediyemi- i Kemal Kazım Beyin aklı. Hareket zili çalıyordu. Ke- sıl söyleniyorsa şerbet kelime-

min sonundaki "p, ç, t,, harfleri 
iaim meful, muzaf veya muzafu 
ileyh olduğu zaman "b, c, d" ıek· 
linde değildir ki Vi.la Nurettin 
Beyin o itirazı yerinde ola• 
bilıin . Kaide, yukarda da söyle· 
diğim gibi kelimelerin sonunda 1 

sakin olarak "b, c, d" bulun· ı 
maz . Ancak "p, ç. d,, bulunabi .. 
lir. Kelimelerin sonu her hanııi 1 

bir suretle harekelenecek oluna 
bu harfler - bir takım kelime· 
!erde - "b, c, d" olurlar. [•] 
Abmedağa, Y akubefendi, Sara
coğlu gibi kelimeler hep böyle 
vasıl mahsulüdürler. 

Sözün kısası! Bugijnkü imla 
tarzı çok doğnı ve dilin bünyesi 
ne uygundur. Değitecek bir ıey 
yoktur. Sonu oakin kelimelerin 
ahirine "b, c, d" yazmak imlimı· 
zı lngiliz imluma döndürmek 
demektir. Çocuğa "oğlum ağac, 
kitab, Mebmed yazacaksın fa· 
kat "agaç, kitap, Mehmet,, diye 
okuyacaksın., demek doğnı mu
dur? Y azılııla söyleyiı arasında 
fark olması ye•i harflerden bek
lenilmiyen bir şeydir. 

Daha afağıda Vala Nurettin 
Bey, "Sancak açtı aözünü sanca
ğaçtı suretinde kullanmayız., di
yor. Belki lstanbulun bazı yer· 
!erinde dedikleri gibi kullanıla
bilir. Bu bir kıymet ifade etınez. 
Çünkü büyük Türk yığını bunu 
"Sancağaçtı,, şeklinde kullanmak 
tadır . 

Üç beş kişinin söyleyi,i, bir 
milletin diline eaaa olamaz. 

Müsaadelerile Va - Nil Beyin 
bu yazıdaki bir hatalanndan 
bahsedeceğim. O makalede "un
cak kelimesi tasrifinde sancağ 

tekline ifrağ olunuyor . ., demit-

1 

1 

Pazarmızdan istifade ederek 
H·aftanm en güzel iki filmini gidip görünüz: 

M E L E K ıinemasmda ELHAMRA 
Senenin en ııüzel knmediai 

DÜŞES 
OLACAKSIN 

{Tu ıeras Duchesıe) 
MARY GLORY ve 

FERNAND GRAVEY 

ıinemaımda 
T EH L·t KEL 1 

YOLLAR 
(Lea carrefourı 

de la ville) 
G A R Y C O O P E R 'in 

temsili olan bu ıinema tahe.eri 
tarafından. bütün dünyada takdir edilmiştir 

ilaveten: Sesli varyeteler ile Paramount halihazır dünya havadisleri. 

ts ı:. J:S ı:; UANIEL~ ve 
EVERETT MARSHALL 

D 1 x 1 A N A 
filminde en mükemmel ıarkıları taganni edeceklerdir. -h.uvvetlı heyecanları aeversemz 

ASRI SiNEMADA 
Büyük muvaffakiyetle gösterilen 

RENEE ADORE ve WILLIAM COLLIER'nin temsili 

ALT 1 N GASIPLARI 
(LES CONQUERANTS DE L'OR) 

fevkalade filmini görünüz. 
Bugün saat 16,30 matinesinde ve ıuvarede: SAIT EDiP ve FERNAN-
I>A tarafından yeni program ile Mösyö, Madam ve Matma7.el ll! E7.EF 

tarafından Yeni Atina rövüleri. 

Bugün M A J 1 K sinemasında.._... 
CHARLOTTE SUSA, GEORGE ALEXANDER ve 

VERNER FUTTERER'i en mükemmel bir operet olan 

İZDiVAÇ LiMiTED ŞİRKETİ 
(MARIAGE LiMiTED) filminde görünüz. 

zin. ~İze u~ mal .. ~atmak ça· '.na geldi. . mal Kazım Bey hemen mek- sinin sonu da öyle söyleniyor. 
resını buldugunu ogrenınekle - Ete, dosta bırer mek- tubu bitirdi h fi . . k ki 
mesrur olduk. Elbette kuru 

1 
tup yazıp vereyim. Dedi. He. 1 "Gözlerinden Öperim benim şe- "t., vde (dE) k'aTr .. ekrınıdn çık 8

1. an 
k lı -- ı. j k' - f k d E ayn ır. s ı ur çe e e ıme· uruya ça m aabmudansa ucuz men agıt, zar çı ar ı. vve- kcr yavrum.,, . d (d) h f' k" 

tir. Bura, tasrif kelimesinin yeri 1 tlaveten. P.D.C. halihazır dunya havadislerı 
değildir. Çünkü mefUI, izafet ---------------------, 
mücerret olmak gibi haller ismin ~--••••••••••1111!!! !••••••••••••ıım~ 

A . . . . .. 

fa 1 h ak h 1 • · y h k' - 1 lerın sonun a ar ı sa ın su ye, no ut ıatm ayır ı- la kansına şu mektuliu yazdı: · e emen agıt an zarfla. k b 1 d B k"I A 
tasrifi değildir; muhtelif halleri- •• 
dir. Tasrif ancak fiiller için dü- Ç Q L 

d S ·ı· k - di k d M d. olara u unmaz ı. u şe ı • 
ır. - cvgı ı arıcıg.m, Me hacı- ra oy u. emura ver ı. . . d .1 • 1 • t' H t 

O b .. · · l"I - B. d k'k d rap tesırın en ı erı ge mış ır. a 
to us ımtıyazı, p aJ ar ve gun. ; ır a ı a sonra tren e t• k ı· elerin sonunda ki hare· 

·h b kkal' f lıtanbuldan birden bire aynldı- kalktı a e ım 
nı ayet a ıye... ena ğıın için ıeninle adamakıllı vedala-

1 

· keli ( d) lar bile "t,, ile yazılır-

§Ünülebilir. Bakınız küçük Lanıs l 
tasrifin karıılığı olan "conjuga- MENFı• LERı• 
ison'" kelimesini anlatırken "ma .. 
niere de conjuger un verbe0 diyor ı 

gidiş değil .. Yalnız benim kork tamadun. Artık acısnu dönü~te çı- . • ~ "" ~ . . ._. dı. [Divanı bıgatüt Türkün üçün-
tuğum bir nokta var. Şimdi bi- karınz. Sakın üzülme. O mahut · (Mılano) dairi lf ıate.lıgı ~Ü ci.ldinin. üç~ncü ~yf~.ıamda 

ki "bir f'ilin tasrifi usulü" demek Mahpusların hayatına ait 
tir. Tasrif yalnız fiillerin zaman, •••ı> bir fi 1 m. 

ze ucuz ve yalnız maliyet fia .. ···---········-·-· .. ••• .. •• .. ••••••••••• ........ gibi oldu. Cebine onı beş bin akdıu kelımeıı. (a~tı~ ımlaıında 
1 k 

• • b • 1 yazılmııtır . Y ırmmcı oayfada 
tına ma satma ıçm u maga kırı fiatlara satıldığını anlasın iralık bir çek koyan Kem.al " edi kelimeıi (yeti) teklinde· 

ıahıs, çokluk, azlık, siga gibi --------------' 
muhtelif şekillerinin tabloaudur. 

zaları açarız •. Derken o mağa· ve hiç değilse bu yüksek fiat Kazım Bey keyifli bir dönüJ• d1.. ['Abuıl<•] liigatinin birinci 
:ıa için bir muhasebe idaresi isteyen bir kaç kişiyi belediye 

1 

le latanbula geldi. sayfasında şöhret almak manası· 
teşkil olunur, bir levazım idare ye çağırıp: Dediği gibi Yqilköyde in- na olan ~ad.almak] kel?n~•İ "a-
si, bir hesabı kat'i kalemi, bir - Yahu! Bu malların alış di. Otomobille metresi Mela· talmak., ımlaoında geçmqtir. 
muhabere idaresi, bir sevkiyat fiatı kaça?. 1 hat Hanımın evine gitti. Gelelim ikinci esas! Türkçe 
müdüriyeti, bir müfettiı, der- _Efendim şu kadar! Fakat kapıyı açan hizmet- kelimelerin sonunda sakin ola-
ken bir heyeti teftişiye, brr mec - Pek ala, yanındaki kom çi: rak bulunan "p, ç, t,, harfleri ııe 
). · ·d b. m"d"" · et k l b d .. d eıı· rek mefulü bib, mefulü ileyb, İza ısı ı are, ır u urıy a e- ıun unu sen en yuz e ı ı - Hanım annesinin evine 

· "d" "d"' • • · ! fet halinde ve gerek kendisin· 
mı, mu ur, mu _ur muavını, sa eksiğine satarken senin yaptı· gitti, dedi. Ara sıra uğruyor. den sonra gelen bir kelimeye 
tış başmemurlugu, onun kale. ğm edepsizlik değil mi?. diye 1 Kemal Kazım Bey mecburi vaslı takdirde, daha laoa11: Me
mi, derken Avrupada tetkikat çıkışsın ve iktiza ederse bun. olarak kendi evine gitti. ful, izafet; vasıl dolay11ile hare
ondan sonra faaulyenin okka· !arı cezalandırsın! .. Çünkü Bey Fakat evde kimaeyi bula- keleniroe, bu harfler "b, c, d" 
sım kırk ıekize satmağa mec.. oğlunda bir kısım esnaf vardır rnadı. Komtulardan biri hanı. ıekline girer. 
bur olunız. Böyle olunca beri- ki· onlar ihtikarın ağababala- mm Ankaraya, h~iresinin Vala Nurettin Bey kaideyi ıu 
ki muhtekirler de havalanır- ndır.. yolda anlıyor: 1 k f ti 1 kçe yanma gittiğini söyledi. "Türkçede kelimelerin oonu-
ar, artı ıa arı yükıe tti Çoban ve altın! En son olarak yazıhanesine na "b, c, d" ha'rfleri yazılmaz. 

yükseltirler. Halimiz duman ... gelen Kemal Kazım Bey ken· isim mücerret olurıa "p, ç, t'' 
olur. Bir kıraat kitabı okur gibi di namın& iki mektup buldu. yazılır.,, 

Umalım ki, bütün bu düfün gazetelerde okudum: Biri karısından, biri de metre. Böyle anladığı yaptığı itiraz-
düklerim birer hezeyandır.. "iki çoban Alaiye civarın. dan anlatılıyor. 
B l bi ld •d d l d [ b. d 1 ıinden... "işte Mehmet ali ismi mücer-

u &atıf norma r Y0 a gı er a a tın ° u ır san ık bu muş Her satın bir zehir zenbe- ret olduğu halde Mehmedali ta. 
ve biz de ucuz, sudan ucuz er. !ar.,, Bu havdiai okuduğum~~ rek olan bu mektuplan okuyun laffuz ediyonız . ., diyor. • 
zak ve yiyecek satın alınz... zaman arkadaşlardan her hın k 1 ed d k Kaide [Mücerret halinde ia-, . . . j ca apı ann n en uvar e-
Y alnız bu münasebetle beledi- sankı kendı bulmuş ~bı: . sildiğini anladı. (Venedik) ten 

Harik 

isimlerde tasrif yoktur. 
"Türkçenin bünyesinde Meh

met,, İn sonu (t) ile bitınez. diye 
cek kadar vukuf gösteren bir za 
bn bunu bilmemeıi ihtimali yok 
tur; fakat ~uhul buyunnuı olabi 
lir. 

B. Atalay -------Melülülih değil [•] 

Askeri tebligat 

Jandarma zabiti olmak 

istiyenler 
1076 No. lu IH. Z. leri ve IH.AS. 

Me.. kanununun 3. cü maddesi ahki 
mma tevfikan yetitmit lH. Z. !erile 
931 ıenesinde jandamıaya talip ol
muı ve fakat geriye bırakılDUf olan
lardan jandanna zabitliğile muvazzaf 
sınıfa nakle talip olanlann ıeraiti 
öğrenmek üzere nihayt 2 Nisan 932 
tarihine kadar mukim bulundukları 
aıkerlik ıubelerine müracaatları. 

ve 
yenin yeni ve genç lktısat mü - Ben olsam erhal bır ' yazdığı mektupları yanlış zarf 
diiründen bir şey rica edece- apartıman yaptırırdım.. !ara koymuş, metresinin mek. 
ğiz.... - Ben olsam hemen esham tubu kanama, karısının mek. 

Beyoğlu tarafının manav alırdım.. tubu metresine gitmiıti. 
ve bakkallarını şöyle bir mÜJ- - Ben olsam otobüsler, o- Burhan CAH1T 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

teri gibi gezsin!... Amma sa- tomobiller ..• 

Bilhaaaa manavlar çok müte- - Ben bulsam aklımı kay- RADYO hırlı ve tahammüllü olmalı! Birisi dedi ki: [ ] 

cavizdir. Adama: bederdim .. 
- Sen onu yiyemezsin! Bir diğeri cevap verdi: '-------------J 

Kumpir ye! kumpir! derler.. - Korkma bir şey olmaz.. Bugünkü program 
Bir portakalın, bir elmanın - Ne.len?. 

bir fasulyenin, bir şeker ve bir - Olmayan şey kaybolur 
cikolatanın beş yüz metrelik mu? .. 
bir saha dahilinde ne kadar ay FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 51 

GÖZYAŞLARI!. 
Sevgim yalan değilmit de. 

ğil mi? 
Aldanınıt v .. beni aldatmıt 

sın değil mi? . 
Bana en büyük fenalığı •en 

y aptnı değil mi?. 
Benim katilim oldun değil 

'? mı .. 
Bunu biliyor, bu günahın 

azabını çekiyorsun değil mi?. 
Yüzüme bakmaktan korka 

rak, çekinerek hepsi ıçın baş 
salladı ve: 

- Evet •• 
Dedi.. Başını kaldınp yüzü 

me bakamıyordu. Ben de hiç 
b.r şeye bakamıyor, kendimi 
karanlıkta yürüyor,botlukta, yü 
yürüyor, kendi kendime yürü· 
yor sanıyordum. 

İkimiz de susmuştuk. 
- Mi· .... ,.ı,. ..:1.. ....: . . .. ....... .... ı.a; .... _ • __ .. __ •• ,..r..z_ 

Etem iZZET 
ben gideyim?. 

Dedi. Ondan ayrılmak de. 
ğil, onun topuklan altına yat· 
mak, kendimi çiğnetmek, ezdir 
mele, etlerimi kemiklerimi kal
dırım t&§lan üzerinde didildet
mek istiyordum. Fakat, dilim 
ııayri ihtiyari: 

- Hay hay ..• 
Dedi. Elimi uzattım. O da 

elini uzattı. Korkarak, çekine
rek: 

- Size biraz muavenet ede 
bilir miyim?. 

Dedi. Çantasını açtı. Gözü· 
me iliıti. Çantanın orta gozu 
onluk, ellilik, beşlik banknotlar 
la doluydu. ince, güzel çok gü 
zel parmaklan ile bu banknot 
yığınını ka1'1§brclı karııbrdı, 
kalın, kaba bir tutamı bana u. 
Tt.t~ .. ,_L. _ j~i-:a.!!•~·"!'~-- •• 

ıı 1 
k't g ]iy,or.. tı va ı . ı mavi tuvalet gı-

ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 
18 gramofon 19,30 Bedayü musiki
ye heyeti,20,30 opcra,21 Kemal Ni
yazi Bey heyeti, 22 tango. 

Düşündüm: 
- Cebimde on para yol• .. 
Satılacak bir şey yok! 
Alınacak yer yok .. 
Yine dütündüm: 
- O bana bu kadar fenalık 

yaptı utanmadı. Ben para al· 
maktan niçin utanayım?. 

Fakat, yüreğimin ortasın
dan kopan ve beynimi neşterle · 
yen sızılı bir his: 

- Olmaz!. 
Dedi ve .. ben de: 
- Hayır. Hiç bir şey iste-

mem!. 
Dedim. Israr etti. 
Yine: 
- Hayır .. 
Hayır .• 
Hayır!. 
Dedim. O zaman: 
- Allaha ısmarladık!. 
Dedi. Avcı elinden kurtu. 

lan bir tavtan tez canlılığı ile 
ilerledi, hemen bir taksiye at
ladı!. 

Arkasından uzun uzun bak. 
tım •• 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

gözden kayboldu! _ 
Ben yine bakıyordum 
Gözlerim beraberdi!. 
Dalgındım!. 
Bir defa başını çevirip arka 

ya bakmadı!. 
İçlendim: 
- Geriye kim baş çevirdi 

ki?. 
Dedim. Ve.. düşündüm: 
- Şimdi ben ne vapaca-

ğım?. 
Nereye gideceğim?. 
Ne olacağım?. 
O kalpten kalbe konan bir 

kartaldı. Bir tarihi bitirip öbü 
rüne başlayan bir şehvet akın· 
cısı idi. İradelerini yıktığı, be 
yinlerini erittiği insanların ia
şelerini çiğneye çiğneye ilerle. 
yen ve .. şahlanan bir yaradılış 
tı, 

dım!. 
Bir rüzgar gibi geldi geç· 

ti ... 
Ve .. içimden haykırdım: 
- Mağlubum!. 
Son mukavemetim de yıkıl

dı .• 
Zaafımı hissettim: 
- Ayakta duracak halim 

yok!. 
Bir yere tutunmak, ayıl· 

mak, kendime gelmek istiyor. 
dum. 

Yavaş yavaş yürüdüm!. 
Fakat, henüz gözlerim açıl 

mıyordu. insanları seçemiyor· 
dum. Gözlerimde küçülen, ufa 
lan, yok olan koca Beyoğlu 
caddesi yine sisli, dumanlı ve .. 
görünmezdi!. 

"" "" ,.. 
Yine meyhanedeydim.. 
Yine: 
- Ver latavri!. 

Artık o çiğnenen, son defa 
beli kırılan beyni akmış, irade 
si tükenmiş insanlardan biri de 
bendim! 

Diyordum. Nasıl gelmit
tirn, kaç tane içmiştim?. Saat 

ogren- kaçtı, buraya geleli ne kadar 
söylen 

1 
oluyordu?. Hiç biriıini bilmi
yordum. V e 1ata.vri her: 

Mağlubiyetimi iyice 
dim ve .. kendi kendime 
dim: 

Yeni ne,riyat 
Ziya Paşa 

(Hayatı ve asan - T erciibend 
- Terkibibend) 

Büyük Türk edibinin bir fotoğ
rafiaile birlikte hayatından ve eser
lerinden bahiı bir başlangıçtan son 
ra merhumun ölmez fahe.erleri olan 
Terciibend ve Terkibibendini ihtiva 
eden bu kitap pyet nefis bir ıuret-' 
le (Resimli Ay Matbaası T. L. Ş.) 
tarafından neırolunmuıtur. 

ilahiyat 
Darülfünun ilahiyat fakülteıi 

kelim tarihi müderriıi Şerefeddin 
B. ilahiyat unvanlı bir eser nef• 
retıniıtir. Kıymetli bir tetkik ese
ri olan bu kitapta tarihi felsefede 
Araplara tahsis edilen kıaımda 
batta Farabi olmak üzere "lbni 
Sina", «lbni Rüşt», "lbni Bace" 
ve daha bir iki kitiden bahsedil
mektedir. Eserde bunların hepsi 
Ariıtonun mukallitleri olduğu zik 
redil.mekte. "Ariıto" yu ve bunu 
taklit ve takip eden "lbni Sina" 
yi kuvvetle ret etıniş olan ve hiç 
bir kimseyi taklit etmiyen "Ebül • 
Berekatı" ve bunun hususi fikir
lerinin ihtiva eden (Elmuteber) 
namındaki kitabından bazı bahia· 
leri cemebnektedir. 

Şerefeddin Bey bu eksikliği 
doldunnak ve felsefe tarihine bir ı 
hizmet etmek ümniyeaile bu kita 
bı ve aonuncu kısmı olan ili.biyat 
tarafını tercüme etmek ıuretile 
ilk defa olarak lisanmuz ile bu 
feylosofun bir eserini neşretıniş 
ve yine ilk defa olarak lisanımız 
ile felsefe tarihine bir ıahsiyet ka 
zandınnıf oluyor ki bu cihetten 
de eser aynca şayanı taYıİyedir. 

Diyişimde, 
- Buyurun paaam .. 
Diye kadehi doldurup önü

me sürüyordu. 
Kendimi hali onunla bera

ber .. Onunla konuıuyor; onun
la gidiyor zannediyor ve.. söy
leniyordum: 

- Niye böyle yapıyonun?. 
Görmüyor musun seni ıevi. 

yorum?. 
Sana tutkunum!. 
Senaiz olamam .• 
Bana acı!. 
Bak senin için ne bale düt· 

tüm?. 
Haydi, yine benim ol!. 
Gel, gir kollarımın araıına •• 
Seninim •. de! 
Bunu iatiyonım.. 

"" "" "" 
Bir aralık lstavri•' 

- Delikanlı! 

du. 

Hey .. 
Evlat .. 
Bey ağabey!. , 
Diye omuzumdan sanıyor-

Bl~P~~TirE 
Büyük itina ile filme alınan 

ya§IUlDUt bir hikaye. 
Sözlü ve tarkıh film. 

1 
Sinema· Tiyatro 1 

• 
RAŞIT RIZA TiYATROSU 

Şehzadebaıı 

Bugün aktam 

oaat 21,30 da 

Kurtağzm

da kuzu 
Vodvil 3 Perde 
Nakleden: Mahmut Yesari 

Gite ııündüz açıktır. 
Tel. lıt. 22053 den tiyatro 

ciıe&ini iıteyiniz. -
Bey 

ECONOMOU OPERET HEYETi 
Fraıuuz Tiyatrosunda 

Bugün oaat 17,30 te yalnn biı 
ruatine CAMPANELLE. 

Akının suvare saat 21,30 le ilk 
defa olarak GYNEKA TOU DRO
MOU. 

Pek yakında Madıım Nikoleıku 

şereCine olarak 1 TRIS ACAPES. 

ARANIYOR 
Şehrimizin mühim bir müeııe

oeıi tarafından otomobil karoıeri
lerini boyamak için tecrübedid< 
ve Türk tabiiyetinde bir boyacı 
uıtası aranıyor. Teklifatın yalnız 

muktedir olan kimseler tarafından 
''Müessese" rumuzile latanbul 

176 No. lu poıta kutuıu adresine 
gönderilmesi. 

- Kes artık'.. 
Kendine gel.. 
Dokunacak!. 
Dedi. 
- Korkma acı patlıcana lu 

rağı çalmaz!. 
Dedim ve .. ilave ettim: 
- Ver bir tane daha!. 
Amma, batımı kaldıramı-

yordum, ııözlerim yumuktu. 
Görmüyor, bilmiyordum. Sade.. 
ce itiliyor, cevap veriyor Ye., 
bir tek arzu duyuyordum: 

İçmek.. Ve.. göz kapaklan· 
mın altında tek canlı bir ha. 
yal vardı: Naran, onunla konu 
ıuyor, onunla ııülütüyor, onun· 
la oturuyordum! 

Uıta latavri: 
- Artık veremem!. 
Dedi. llive etti: 
- Dünyanın rakıuru İçtin!. 
Baksana arpacı kurnnısuna 

döndün!. 
içimdeki arzu deiİJ1De2 bir 

arzuydu. 
- Hayır .. 
Bana bir ıey olmaz!. 
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Çehreleri dikkatle tahlil edenler 1 • 1 K A o ı N • f 
iyi bir ''adam sarrafı,, olabilirler ';=:=::;:;;:;::=::::-r==;=:;~~:==" Kahraman 

Ali Mural 
- Bet yClfll1dakila• mcual -

Büyük Muriatan emiri Aliy. 
YÜnan fena uykulu bir gece ge 
çirdikten sonra, aabahleyin pek 
•İnirli uyandı. En ufacık ıey. 
den kızıverirdi. Çünkü bir gün 
eve! akla ııelmedik bir felaket 
•.ı ayı alt üst etmiıti. 

Kocaman bir timsah deniz· 
den çıkarak ıebre ııelmit ve 

Oyunlar 

Hoca fendi 
"A,, sevmez 

• 

Umumiyetle karakterleri ifade eden sekiz türlü 
tip vardır. Bu tipler han2ileridir? 

Hepimiz biliriz ki bu ilim bir 
falcılık değil, daha ziyade psi
koloğluktur. Çehre ruhun ayna 
sdır, derler. Bir adam hakkın
da ilk defa olarak gayriihtiyari 
bir hüküm verdiğimiz zaman, 
bu hükmümüz adamn fiziyono
miıine istinat eder. Fakat bazı 
kimseler bu hükmü vermek için 
fiziyonomiye iyice dikkat eder-

kut edebilirler. Fakat yine ken 
di gayretlerile az zamanda doğ 
rulabilirler. izdivaçta geçimsiz. 
dirler. 

drede en iyi sekreterdirler. Her 
işe kolaylıkJa uyarlar. 

5 - Zühı;e tipi (erkeklerde) 
bu tipte erkeklerin uzun kirpik 
!eri ve tatlı bakışları vardır. Bu 
runlan genişçedir, burun d&
likleri hareket eder. Dudakları 
çıkıkçadır. Saç lan ekseriya si. 
yahtır. Sıktır ve bazan ondüle
dir. Boylan vasatın biraz fevkın 
dadır. Omuzlan hafif dütükçe- L-'~~~~~~~~~...ı Ba oyan çok eilencelidir. Oun

calar bir maaanm etrafına .~op}a· 
nırlar yahut yerde halmm ustun· 
de bi; halka çevirirle~. Oyn~. i
dare edecek olan kur'a ile aeçılır. 
Bu oyuncu sıra ile diğer arkadat
lanna sorar: 

2 - Şema tipi (kadınlarda) 
bu nevi kadınlar nadirdir ve hu 
kadınlar maddeten de, ınanen 
de hemen tam bir kemalin 
timsalidirler. Çehreleri oval'dir 
ve çehrenin hatları tertemiz· 
dir. lri ve parlak gözleri, uzun. 
kirpikleri vardır. Alınlan mu-

1 haddeptir. Münevver ve yük-
1 sek fikirlidirler. Renklerden, be 
diiyattan tam bir vukufla anlar 
lar. Bunlar da erkekler gibi iz
divaçlarında nadiren mes'ut ol. 
muşlardır. 

Bahar geldi. Bu mevsimde de küçük şapkalar modadır. Hatta dalıa hafit 
ve biraz daha küçüktür/er. Bitıabi şapkıı/ar gene sağ kulagrn üzerine 
eğilmış durac~k/drdır. Bir fark varsa, kı§rn manto üzerine giyilen koyu 
kadife ve sair şapkalar yerine, yaz ve bahar tuvaletine uygun olacaklar-

- Hocafendi "A" sevmiyor. 
dır. Bu yaz bilhassa küçük hasır şapkalar revaçtadır. 

Ona n veri• in? 
Oteki çok dütünmemek tartiyle I 3 - Merih tipi (erkeklerde) 

Merihlileri gösteren ,ey geoit 
çehreleridir. Bir bakışta enerjik 
fakat geçimsiz oldukJarı anlatı 

Süt ve faziletleri 
cevap verir. Meaela: 

- Süt, der. 
Yahut "Un" çerez, nohut, ke

mik ve aaire. .. " 
Yeter ~ hocaya verilen şeyin i- Müşteri 

etrafa dehtet saçarak sarayın ------------- ler, bazdan da basit bir nazarla 
mutfağına gimıit ve aıçıbqı- ıükümlerini verirler. 
Yı yutmuttu. Hayatta "adam sarrafı" ol· 

Emir Aliyüşşan çoraplarmı mak iyi bir şeydir. Yaşla insan 
giyerken söyleniyordu: .ar a~ağı yukan farklarla adam 

- Eyvahlar oslsun, afçıba- sarrafı olurlar. Lakin iyi bir a-
tım gitti. Bana o kadar iyi ku- oam sarrafının dikkati ve taras 
zu dolması yapan atçıbaıım.... sulu diğerlerinden fazladır. 
Teşrifat nazırım gitseydi, yine On yedinci asra kadar fizi. 
neyse neydi, fakat atçıbaşım yonomt san'a,ti Yunan ve Latin 
gitsin. Ne felaket! Bu mel'un fılozoflamın anlattıklanndan i-

hr. Kirpikleri sık, gözleri gri 
·,,:e nafizdir. Elmacık kemikleri 
çıkıktır. Boyunları kalıncadır. 
ve hiddet ettikleri zaman bo
yunları kızarır. Burun delikleri 
genişçedir. Çeneleri yuvarlakça 
ve serttir • 

Hükmetmeği ve kendi söz
lerini dinlettirmeği severler. 
Her meslekte hareketlerinde is 
tiki&.! ararlar. Çalışkandırlar. 
Kumara İptili.lan yok değildir. 

Süt için ıimdiye kadar ne
ler yazılmış değildir. Yeniden 

f sütten bahsedildiği zaman, bir 
K çok rakamları biribiri ardına 

• 1 • amer . 1 dizmek g üç değildir. Mesela 
dır. Ses en tmnatsızdır. Tabıat b'ı l'ıtrel 'I ı'n k "t" d t" . . r ı t e su un e vasa ı 
len bıraz kadına benzer. Kıra- 3-r gram p ot · · · • r eın, yanı peynır, 

vatlarınm d_u"!ş~a. ~e panto. 40 gram mevaddı şahmiye, ya. 
lonla~~ın çızgı~ıne ıtma eder- ni tereyağ, 45 gl'am şeker var-
ler. Guzel sana tlan severler. d k' h .. ·· d' · 'h . ır ı er uç unsur vucu un ı -

Bu nevı erkekleı:. yollarında tiyaçl arını hulasa edebilir. Pro 
çok kadınla~~ tesaduf ed~rl~r tein ensicemizin yenileşmesine 
ve bu tesadufler hayat ve ıstık d ede Mevaddı şahmiye 
hallerini ekseriya değiştirir. yar. ımk r. .. d 1 • h"l 

5 Z'"h . . (k d I d ) souga arşı muca e eyı tes ı 

ınahliiku yakalayıp gebertme- baret kalmıştı. Fakat son asrr. 
li ! çinde "A" harfi olmaam. Meaeli 

Emir Aliyyiişşan hiddetin
"en titreyerek, derhal mabeyn· 
• ıleri topladı. Timsahı öldüre-

oyuncu aonılan ıuale: 
_ Elma veyahut ıeftali derae 

gaj verir. ,, 
Çünkü elma ve teftali de "A 

l:arfleri vardır. 
Oyunu idare eden aualinde har 

fleri de değiştirebilir. 

3 - Merih tipi (kadınlarda) 
onlarda da erkeklerin hasaili 
vardır. istiklali ve sporu seve'r 
ler. Adeta kadın kıyafetinde er 
keklerdir. Mesela bir atelyeyi 
mükemmelen idare ederler. Cür 
et ve cesaretleri vardır. Erkek- • 

- u re tıpı a ın ar a eder. Şeker ise mesaimizin gı 
dasıdır. ilave edelim ki süt em
leha itibarile de zengindir. Ay
ni zamanda A ve B vitaminle. 
rinin membaıdır. 

Herkes için asıl yaşam dik 

Kadın ve güneş 

ne "Üze! zümrütlerinden birini 
•er:Ceğini ve keyfiyetin bütün 
memlekette ilan edilmesini em 
retti. 

Emirin emri her yerde ~a
•ullarla ilan edildi. Fakat kım 
'e korkunç timsahı öldürıneğe 
Cesar" t e<.e.miyordu. Zavallı e
ıtıir c. ~ İ3tediği gibi kuzu dol
ltıası yiyemediği için göz göre 
&Öre eriyip gidiyordu. 

Günler geçtikçe, emir taham 
ltıül edilmez bir hale geliyor
du. Tam o sıralarda fakir bir 
nalbandın oğlu Ali Murat sara 
Ya geldi: 

- Ya emir, ben hayvanı it
laf edeceğim, dedi. 

Kimse kulaklarına inanmı
Yordu. Koca memlekette bu işi 
Yapmağa kimse cesaret edeme
rniıti de bunu bacak kadar bo
Yu ile Aİi Murat mı yapacaktı? 
Fakat gönlünü kırmadılar. O 
da "ferman efendimizin" de
Yİp saraydan çıktı ve yanında 
5İli.h makamına esrarengiz bir 
kutu toz olduğu halde timsahı 
•raınağa koyuldu. 

Ormanlarda, dağlarda, ova
larcla nehirlerde bir hayli do. 
laştı~tan sonra nihayet bir de 
renin kenarında uyuklayan tim 
Saba rast geldi ve uyandırdı. 
i(ıtdırmağa başladı. Uykusuz 
liınaah küçük Ali Murada al
dırmıyordu. Çünkü uykusu var 
dı. Fakat Ali Murat öyle a~ 
~eyler söyledi ki, izzeti nef~ın 
den yaralanan timsah en nih~ 
Yet dayanamadı ve kızdı ve Ah 
Muradı yutmak için kocaman 
-!hını açtı. 

Ali Murat ta o dakikayı bek 
fiyordu. Derhal cebindeki kutu 
Yu çıkararak içindekini fiddetle 
t ' . t 1rnıabın ağzından içerıye a • 
l ı, 

Timaah evvela ne olduğunu 
llnlayamadı. Meğer bu toz ·~~1 

rı.k tozu imiı. Timsah mend~.ı
j' aramağa vakit kalmad~ oy 
e aksırdı ki, aksırığının ııdde
lındcıı vücudü patladı ve pa· 
raın parça oldu. 
k O aırada aıçıbatı timsahın 

0 Pan bacağı ve kuyruğu ara
~~tıdan çıktı. Ne vakitten beri 

1ınaahın karnında mahpus kal 
lnııtı. Derhal timsahın etinin 
Ctı ili. taraflarmdan kesti ve 
'•.raya dönüp mutfağa girdi. E 
~ır aliyyünana kuzu dolmasm 
an mükemmel bir tiuuah dol-

Bu auretle keaede epeyce gaj 
birikince, oyunu idare eden gene 
oyunculardan birine sorar: 

leri bile itirazsız emirlerine ta
bi tutabilirler. 

Orta boyludurlar. Omuzlan 
A~~,ı 'muntazamdır, kollan ve bacak Z "h 1 

lan adalidir. Emin ve seri adım 1 .. hr 1 ·"O l~d~ h ı 
- Bu ne yap.sın? 
- Kuzu gibi meleain. 
Ve oyunu idare eden keaeden 

bir gaj çeker. Kimin gajı iae o ku Chem:ı 

zu gibi meler. 
1 
d b"lh D 1• f" • . 

H 1• • 1 b ti a, ı assa e etre ızıyonomı u aaa gaı veren er u aure e . b' ·1· ah k d 
yı ır ı ım s asına oy u . 

Fiziyonomiyi umumiyet iti· 
barile sekiz \tısına ayırmak la
zımdır. Bu kısımlan tadat ed&
lim: 

1 - Müıteri tipi (erkekler
de) bu kısımdakiler hayatı zevk 
le kabul etmiılerdir. Bilhassa 
dost cemiyetlerini severler. Ne. 
reye giderlerse oraya tatlı ve 
net'eli bir sükiinet getirirler. 
Münakaıalardan, kavgalardan 

arkadaılan ne arzu ederlerse, o- çekinirler. lıtikamet ve namus
nu tatbik ebneğe mecburdurlar. karlıktan haz duyarlar. Bir ce

miyette de daima rüchan görür 
ter. Cemiyetlere riyuet ederler, 
kendilerine en iyi yer ayırırlar. 
iri yapılı ve clolgun çebrelidir
ler. Gözlerinde daima bir tebes 
süm vardır. Alınları genİflir, 
yaıla bu alın daha ziyade açılır. 
lyi ı:iyinmek endişesi bunlar 
için ikinci derecede kalır. Ya
vaş, fakat metin adımlarla yü
rürler. 

Coğrafya dersinde 
Hoca _ Üzerinde oturduğu• 

ınuz toprak güneşin etrafında dö-

ner. 
Talebeden biri - Gece günet 

yokken neyin etrafında döner Ho
cafendi? 

Üzüm, elma 
Hoca - Üzümle ne yapılır? 
Cemil _ Şarap efendiın. 
Hoca- Elma ile? 

(Herkeate sükut) 
Talebeden biri - Kompoato ya 

parlar efendim. 

Hoca bir şey 
bilmiyorınuş 

Küçük Cemil bir gün anneaine 
d~i~: . 

- Anne, bizim hoca hiç hır 
feY bilmeyor. 

- Nerden anladın yawum? 
- Kara tahtaya ne zaman bir 

fey yazaa, hep bize okutuyor. 

Zavallı mikroplar 
Hoca - Sen aöyle küçük Ce

mil, au her zaman temiz midir? 
Cemil - Hayır efendim. Sa

zan içinde mikrop vardır. Mikrop 
lan öldürmek için de aııyu kayna· 
tırlar. 

Hoca - Peki, su kaynamaia 
baılamadan bir sea çıkarır. Bu 
sea nedir? 

Cemil - Can çekiten mikrop
lann bağın;' lardır efendim. 

smda bu yemeği görünce he
men kollarını sıvadı ve kemali 
afiyetle timsah dolmasını ye
di. 

Küçük Ali Murat vadedilen 
zümrüdü almıttı ve bunu çok 
pahalıya sattı. Bu par~ ile te
hir civarında güzel bir t:V ıa
tm aldı. Anası, babası ile bera
ber her üçü artık o dakikadan 
itibaren mes'ut Y•tamağa bat-

. ı - Mütteri tipi (kadınlar. 
da) bayatta diğerlerini hüsnü 
idare ve nüfuzlarını göstermek 
le temayüz ederler. Evlenirler. 
se, kocaları için bakilô bir ha· 
yat arkadatı olurlar. Bunlar da 
iri yaplıdrlar ve daima sakin
dirler. N efiılerine hakimdirler. 

1 

Zilhre 

larla yürürler. Dudaklannm 
hallan barizdir. Bu nevi kadm. 
lar çocuklarından itibaren tat· 
lılıkla idar edilebilirler. Şiddet 
kendilerini isyana ıevkeder. 

4 - Utarit tipi (erkeklerde} 
kısa boyludurlar, çehreleri siv
ridir. Gözleri küçük, fakat ~ 
kin balaılıdırlar. Burun: .......... 
cedir, burun delikleri oldukça 
küçüktür. Ka§ları mukavvestir, 
hızlı yürürler. 

Göğüıleri dardır. Adeta çe.. 
limıiz bir manzara arzederler. 
Sanki vücutlerin<'«ı ziyade ka. 
falan ile yaıarlar. 

Zeki ve hilekardırlar. Zeki.-
lan mı srlapk zamanlarda bir 

' 

selamet tarafını b~ma~ta ge
çikmez. Kantık ıtlerı yoluna _ ı koymakta maharetleri .va~d~r. 
En iyi diplomatlaı Utarıt tipın 

Burunları ekseriya ali.grektir, dedirler. 

Merih 

omuzları genittir. Sesleri ya. Daha aıağı sınıfta mükem. 
vaı ve ag-ırdır. k · 1 mel esnaf ve omısyoncu o ur-

2 - Şems tipi (Erkeklerde) lar. Fakat ekseriya kendilerini 
orta boyludur. Açık ve muhad- "d · b la 1 zek~lannm ı aresıne ıra r ar. 
dep alınları vardır. Burunlan Bir işte muavin olarak istihdam 
öne doğru gayet hafif eğridir edilirlerse, şayanı hayret dere. 
ve sivridir. Dudakları adeta cede faydaları dokunur. Bir işin 
ıııüressemdir. Açık bakışlıdır- içinden sıynlmasu:ıı ~ok iyi bi· 
lar. Gözleri ekseriya mavi ve • ·· bb t 1 lirler ve muteşe ıs ır er. 
ya sarıdır. Sesleri tınnetlidir ve 
bu tınııetten azimkar oldukları 4 - Utarit tipi (kadınlarda) 
nı anlamamak kabil değildir . erkeklere benzerler. Ayni suret 

Zekidirler. Güzel san'atlara te zeki ve mahirdirler. Kısa 
ve fene kar§ı temayülleri var- boyludurlar. Keskin ve müsteh 
dır. Diğerleri hakkında iyi hü- zi bakışlıdırlar . Dudakları in
kümler verebildikleri için, her- cedir, vücutleri zayıftır. Boyun 
kesten ne şekilde ntifade ede- !arı biraz uzuncadır. 
bileceğini tayin_ e:c'erler. Biraz itten anlarlar. Mesela bir 

. ,..e e en va ır ve al arı le 
mizdir. iri gözleri vardır. Bu
runları hafif müdeverdir. Du
dakları belirsiz çıkıkçadır. O
muzlan o kadar geniı değildir. 

Tatlı ve sahhar oluşlarında 
harikulade kuvvetlidirler, bir 
tebessümılerile her kusurlarını 
affettirebilirler. En büyük ku
surlan da koket oluılarıdır. Tu 
valeti, mücevheri, hülasa hoıa 
gitmeğe yarayan ıeyleri sever
ler. Eğlenceye, çiçeğe ve kll!la 
ra kadar derin bir zaafları var
dır. 

6 -Kamer tipi (erkeklerde) 
yuvarlak çehrelidirler. Açık ba
latları vardır. Kaşları mukav. 
vestir ve çehrelerine hayran İn 
sanlann manzarasını verir. Bu 
runlan yuvarlaktır. Çenesi ve 
yanakları dolgundur. . 

Musiki ve şiiri severler. Bır 
çok projeler yaparlar, fakat bu 
projeler kuvvedenfile çıkmaz.Zi 
ra karakterleri daima miltebed
dildir. Muhayyeleleri geniş ol· 
duğu için, endi kafalarında se 
yahatler yaparlar, :zengin olur
lar ve bir gün bu hayallerin ha 
)<ikat olduğunu da görmüşler
dir Bir çok bahriyelilerde ve 
musikiıinaalarda bu tipe tesa
düf edersiniz. Konuıurlar, fa-

Arz 

kat gevezelikten hazetmezler. 
6-- Kamer tipi (kadınlarda) 

bu nevi kadınlar mebzuldür. 
Bunlar küçük, dolgunca vücut
lu, çocuk çehreli ve tıfli.ne ta
vurludurlar. Yahut uzunca boy
lu, sarışın, solgun çehrelidirler. 
Gözler ipham ile örtülüdür. Ga. 
yet İyi tabiatleri vardır. Seyaha 
ti severler, okumağı severler ve 
hulyaperverlerdir. Lemfatiktir, 
ler • 

7 - Zühal tipi (erkeklerde} 
bunlar zayıftırlar. Tenleri, ko
yu, bakışları kederli, gözleri si 
yahtır. Yavaş ve sakin adrmları 
nı sayar gibi yürürler, ekseriya 
yere bakarlar. Siyah saçlıdırlar. 
Yüzleri uzun, burunları ve du
dakları incedir • 

Karakterleri ciddidir. Teıeb 
talihleri nadiren ar 

Yukarıki resim Şikagodaki idman 
klubü azasından Miss Pearl Lo
venthul'u,yeni kıyafetinde göstıı

riyor. Görülüyor ki dilnya idman 
cemiyetleri son zamJ.nlarda kuvvet
li bir cereyan alan çıplaklar cemi
yetlerine zahir birer vaziyete geçi .. 
yor/ar , Amerikalı Mis.<? te vuc:udu
nu güneşin hayıı lı ültr:ıviol~lerin

den malırunı bıraknııyacak bir kos
tüm yaptırn1ıştır. Bu kostüm sade
ce eteği tutan bir a~kıya ne kadar 
benzeyor değil mi? 

olur. Çok uğraşırlarsa ancak 
muvaffak olurlar. 

7 - Zühal tipi (kadınlarda) 
bunlar da erkekler gibidirler. 
Sebatkar ve sadıktırlar . Ekse
riya olduklarından daha yaşlı 
görünürler. Ciddiyetten hoşla. 
rurlar . 

Yüzleri uzuncadır. Tenleri 
esmer, saçları siyahtır. Bedbin. 
dirler. Nadiren gülreler. Böyle 
olmakla beraber, yine sempatik 
tirler. 

8 - Arz tipi (erkeklerde) 
geniş vücutludurlar, kafaları da 
büyükçedir. Çeneleri kuvvetli
dir. Gözleri küçük ve çöküktür. 
Sesleri kalmcadn. 

Bir çok köylüler bu tiptedir
ler. inatçıdırlar. Mal dütkünü. 
dürler.Güzellikten ve incelikten 
o kadar anlamazlar. Fakat çok 
çalııkandırlar ve her ıeyde an
cak bir fayda beklerler. 

8 - Arz tipi (kadınlarda} 
bunlar da erkeklere benzerler. 
vücutları ağır veya yağlıcadır. 
Elmacık kemikleri çıkık olmak 
la beraber, yüzleri iricedir. Bo
yunları kuvvetli ve adalidir. Bu 
kadınlar da son derece çalı,kan 
dırlar. iyi bir ana olurlar. l§le
rinde pratiktirler. Y llpılan kuv 
vetli olduğu için ekseriya çok 
yaşarlar. 

işte size umumiyet itibari
le ıekiz tip.. Bu tiplerin kan. 
şık olanlan da vardır. Bu suret 
le karakterleri hakkında da ona 
göre hüküm vermek icap eder. 

kat olan sütün gıda kıymeti iti 
barile diğer gıda maddeleri a
rasındaki mukayesesidir: 

Bir litre süt 8 yumurta ., 
500 gram et 300 gram ~k
mek - 200 gram prinç veya 
kuru fasulye. 

Halbuki bu diğer gıdaların 
hiç birisi süt kadar tamam de
ğildir. Sütte gıda noktasından 
--demirden başka- ne araııv 
sa vardır. Uzviyet sütün yüzde 
doksanını alır. Yani vücude gl 
ren sütün iıe yaramıyarak bı
raktığı posa bu kadar azdır. 

Hülıi.sa, ıütün azim bir kıy. 
meti gıdaiyesi vardır. Onun 
içindir ki süt yalnız çocukların 
ve hastaların değil, herkesin gı 
dasıdır. 

Kadın bir süs olmaktan 
kurtulmalıdır 

Bizde tuhaf bir adet var. Her 
yeniliğe bA§lanğıcında gÜç ve geç 
alıtmakla kalmıyor takdirle kar
ıılancak bazı yenilikleri adeta gü 
lünç buluyor, benimsemiyoruz. 

Meıeli.: Kadınların çalıtmuı. 

Bunu hoı görenler, kadını bu rol 
da tetvik edenler, kad1D1n it haya 
bna atılmasını onun tarakki. inki 
taf ve inkılabında hayırlı ve mu• 
vaffakiyetli bir adım olarak teliloı 
ki edenler olduğu ııibi kadının ça 
lıımaaını hoı bulmayanlar, buna 
bir türlü alqamayanlar ekseriyeti 
tqEI ediyor deraem mubalaia 
etmemit olurum. 

Zengin kadın çalıtan kadına 

hor gören kadındır. O maddi ihti 
yaçlarmı kimseye el açından ka
fasının bilgiıi, alnnm teri ile ka
zanan bu kadın önünde ihtiramla 
eğileceğine ondan bahaederken 
dudak bükerek ııeçer. Babalan 
mızın çoğu kızlarını çalııtırmak 
istemezler. Bu kabil babaların bu 
huauataki telakkileri baıka batka 
dır. Kimi zengin olduğu için kızı 
nın çalıtmaamı mevkiini küçülücü. 
bir hareket diye kabul eder. Onmı 
için kızlarınm it hayatına ablmau 
adeta bir enezzüldür. Bazı baba 
lar iae kızlarının bu hayata atıl
malarını umumi manaıında ayıp 
aayar, onların bu hayata ııirmekle 
açılıp aaçılacaklarını, nezahetle
rmden kaybedeceklerini dütünür 
ler. Bunlardan batka çalııan ka
dına hor nazarla bakan bir zümre 
daha var o da evlenmeğe namzet 
erkekler. Bu erkeklerin hemen 
yüzde dokaan yediai ilk tart ola
rak alacakları kızın it hayatına 
girmiı olmamaaına dikkat eder, 
bütün düşünceler kuruntulu İnaan 
lann bilgiaizliklerinden doğan ne 
ticelerdir. Onda tam bir zevçe, 
mükemmel bir anne olacak kadm 
daha ziyade müfit olmak, etrafın 
da kadınlığa bir kat daha hürmet 
uyandırm.ak,erkeği önünde boyun 
eym.eğe mecbur olmamak için aa 
dece bir süs, bir oyuncak olınak
tan kurtulmalı, icabında maaa ba 
fında çalıııacak, küriiaden hitap 
edecek, memleketin mukaddera
tında rol oynayacak bir kuvvete 
aahip olmalı, hayatın her türlü 
tekline kat'fı olgun ve dolgun bir 
~ekilde yetişmelidir. 

. Vaktin kıymetini bilen kimae
!e~m baıka batka me1ıuliyetler 
ıçm aynlınıt aaatleri vardır. Bu 
ırünkü hayatta kadın yalnız ıüs 
~a~ını olara~ kalmamalı içtimai, 
ılmı ve fennı aahalarda kendine 
layık olduğu yeri ayırarak yürü. 
meli ve ilerlemelidir. 

Kadın it hayatına ııirmek, mu 
vaffak olmakla kendi inkılabında 
büyük bir adım atmıf değildir. O 
nun bu muvaffakiyeti kadmlık ta 
rihinde yeni muvaffakiyetlere yol 
açacak bir aydınlık olarak iııarel 
..dilebilir. 

Kadını it hayatında olcu et
meyip ona hor nazarla bakanlar 
onun yÜkaelitinden faide umma·• 
yan, onu yalnız bir aÜ• telilldi 
e d enlerdir. 

Meliha AVNi 



Mulıabir mektubu 

fürkiyenin Montekar
Josu neresi imiş? 

Sapanca nasıl bir yer ve niçin 
ahalisi hep meyveci? 

Sapaiıca (Milliyet) lzmit ve 
hatti latanbuJun bir 111ahallesi 
.hükmünde olan Sapanca kasa
bası, ayni isimdeki büyük bır 
ıölün kenarında ve demiryolu 
üzerinde havası, suyu ıüzel ve 
meyvası ınebzul bir nahiye mu 
kezidir. Ben ıece vakti bura
ya çıktım. Eğer Jô, beni istik
bale ıelenler olmasaydı zifiri 
kannlıklar içinde caddeye çı
kamıyacakbm. 

bu elmaları çeJm.ekte bulunan 
lakenderiyede rast gelene mal 
gönderilmekten bir fayda ha~ıl 
olmadığı cihetle bu sene sevki. 
yattan sarfınazar o!unmuştur. 

MlLLfYE1 P A2A.ft rı 

htasyona çıkan yolcular ka 
pıyı bulup ta yola düzelmek 
için mütküli.t çekmekte ve ba 
zılan da ıaıırarak dikenli telle 

Elmalarda maalesef hasta
lık vardır. Bu hastalıkla m '.i
udele içia lizmı olan tulum
baları hu köy tedarik etmek 
istiyorsa da vilayet hususi mu 
h~besinden bir sene vade ile • 
(27,5) linya satılmakta o ldu- ! 
ğundan kimse bunlan almak 

1 istemiyor. ·Halbuki, ayni t~- Yukarık.I ttsmin Hol/yvood'dan Keldiğine §Üpheniz yok değil mil Bu sinema, lı:tıdm ve mod• dıyanna 
!~baları . Tavıançıl ahalısı- 1 bir de ArneribJJ/ık inzimam edin~. bu çe~it orijinalite/ere pek MI intizar edilebilirdi. Bu resimle 
nm ( 17) !ıraya aldıklan haber Arneribhlar tuvalet l>ahsinde Hollvvood'un Patisi de bastırdığı iddiasındadırlar. 

re tak.ılmaktadular. 

Misafirlik 

Bundan gelip geçenler Nal 
bant Zade tahsildar Nuri E
fendiyi tanırlar. Bu zat kasa· 

almdığmdan orasile mu!ı .. h;)ıe • 
den sonra alacaklarını beyan 
ederek, mübayaadan vazııe.s
mitlerdir. 

Küçük Montekarlo 

banm yegi.ııe misafir kabul e- Herkes Sapanca için " Kü· 
den iyi yürekli bir vatandattır. ç~ ~onte Kari(),,, diy~ı·, I 
Ben buraya ne zaman gelsem Çunku bun ahalısınden bır kı.; 
büyük bir sevinçle istikbal ede ı mı yazın meyva paraıın~an ı 
rek hanesine alır götürür ve ellerıne geçen parayı ileyogluo 
elinden ıı:elen hizmette kusur da yiyerek bet parasız kal. 
etınez. oıktıın sonn, kabzımallarcıan j 

Uç bet lira yol parası alara!< 
Bir cevelan avdet ediyorlannışl Kıt m<:v- ı 

Çartı ve pazar yerleri ve aimlerinde İ§aizlik dolayıaile 
kıamen de mahalle aralan kat bu paraaız kalanlarla bır parça ı 
dırımlarla dötenmit olduğun- parası olanlar gerek kahveh:ı 
dan yağmurlu zamanlarda ea- nelerde ve gerekse huauai evler 
insi gıbı çamur ve bataklıklara de kumar oynadıklarından 
dalmadan rahatça yürümek ka dolayı bu isim verilmittir. Bu
bi! olmaktadır. Bu kaldırım- rada kumarın taammümüne ae
lar müdür Hakkı Beyin himme bep olan aklı başında ve münev ı 
tile yaptınbnıttır. BW"ada al- ver bir zat varmış. Fakat ftmdı 
lı kah'lleb.- "ardır. Ve hepai para olmadığmdan kumarın 
ue aizına kadar her ııün dolu· tekli de pek hafiftir. Bunlar 
dur. Kasabada iki aene zarfın akf:ıma kadar altı kuruıluk pa 
da 25 ev yapılmıt ve tütün in. ketine tavla ve iskambil oyna 

1 
bisan tarafından zarif ve tık makla iktifa etmektedirler. Ma 
bir daire inıa olunmuıtur. Sa- ahaza parasızlıktan dolayı göz 
pancanm evleriıııde bir kıymeti leri de 1stanbula doğru çevril-
mımariye yoktUJ'. Hepsi de ah miştir. Acaba bir kabzımal 
fap ve ıeliti güzel kurulmut gelecek te bize para verecek 
bınalardır. Son :ramanlarda ' mi diye bekliyorlannıtl 
bau kimseleri bir duvar mera 
kı sa11DJt olmalıdır ki bahçele- -

_ Ümran 

rin etratma yüksek duvarlar Kasaba dahilindeki sokak. 
çekmek müaabakaama siritmit !ardan bır kısmı yapılmıı ve 
lerdir. J köy yollarmm inıuma da baş. 

Birkaç kahvehaneye girdim. lanmııtır. Kırkpınar köyi.;ııue 
Menim dolayıaile it ve güce ahali tarafından 3 deraaneli ve 
gidemiyen halk kahvehaneler
de toplanmıılardı. Herkes, tav 
la ve iskambil ile mqgul idi
ler. 

Manzarası 

Kaıabaıım mamaruı latm 
' kadar bota gitmez. Fakat ya 
zm pek latif bir m•nzanı ala· 
cağına tüphe yoktur. Bir tarı. 
fında meyvalı ağaçlarla bir or 
man halini almıt olan kar!ı 
dağlar ıilıilesi ve bunun iiı..:
rindeki müte.ddit köyler, diğer 
taraftan da kib ıakin ve kit. 
dalgalı ve havai mavi deniz gi 
bi bir ııöl ve bunun sahilinde
ki bir çok ağaçlı bahçelerle Çe\ 

rilmit olan bu tirin kasaba.run 
rilmit olan bu tirin ka 
sabanın ilkbahardaki man-
zarasına doyum olmıya-
cak zaııadiyonım !.. lataa
yoından kasabaya ııiden fose
nin bazı yerleri çamurludur •• 
Belediye buraımı cüz'i bir him 
metle tamir edebilir. Sol tara 
fmda sıtma mücadele binası, 
hükUmet dairesi ve tütün inhi
sannm beyaz ve tirin ıatoau 
geçildikten aonra çarııya giri
lir. Burada karıılıklı dükkiin
lar, kahvehaneler, berberler, 
ve daha bazı mağazalardan aon 

·ra çarıının sonu gelir. 

lktısadi vaziyeti 

. Sapanca denilince insanın 
ıklma bir elma memleketi ge
lir. Filhakika burada mebzu. 
len elma yetİ§mektedir. Tren.. 
!er İstasyon• girer girmez iri
li ufaklı birçok satıcılar elle
rindeki elma sepetlerile vagon 
lann pencerelerine hücum eder 
!er. 

Burada elmadan baıka, ki
raz, erik, teftali armut, ceviz 
ve fındık dahi ihraç olunur, 
Bu sene elma mahaulü İyi ol. 
muşsa da para etmediğinden 
ecnebiye aevkolunamamıştır. 
Ve daha doğl'\lau öteden beri 

iki kat bir metkep ikmal olun. 
muıtur. Bura halkı hayrü hase 

nala çok mütemayil olduklann 
dan sevaptır diyerek her te

td>büae yardım etmektedirler. 

Ziraat 
• 

Sapanca ahalisi kendilerine 
kadar mıaır ekerler. Burada ar 

pa ve buğdayın kıymeti yok
tUJ'. Halk ıneyvadan para ka

zandıkları cihetle bahçe ve tar 

!alarmı hep yemi9e haaretmit
lerdir. Bir adamın iE dönüm 

bahçesi varsa yalnız elma mab 
aulünden senede iki yüz lira pa 

ra alır. Arazinin mevya yetiş

tirmeğe olan kabiliyeti halkm 

gözünü açmıştır • 

- Ragıp KEMAL 

Fransız 
Tiyatroları 

Resmin tenzili müm
kün görülmüyor 

PARIS, 26 A.A. - M. Tardieu, 
temata müeueaelerinin nıurahluuı 
lanm kabul etmit tiyatro ve aine
malarla birlikte yapDUf olduklan 
taleplerin bütçenin muvazeneaini 
bozacaiım aöyliyerek kabul et
mek imkinı olmadıiını tebliğ ey
lemittir. 

8afvelu1, tamata murabhıuları
na, nıaarif nazınnın bir uzlafma 
esaaı bulmaia matuf telkiııata 

dair yarın izahat vereceiiui be
y&D eylemiftir. 

Maarif nazın bilhaua memle
ketin metalip ve arzusu ile cayri 
mütenaaip bir halde bulunan ve 
Franaı:a sanayii &raunda pek qa

ğı bir derecede kahnq ol&D aine
macdıık aanayilni yeniden teakil 
ve ihya edecektir. 

' 
, 

Toros yolcuları bir 
gün kazanacak 

Haftada iki rün Haydarpaşadan 

1 

hareket edip Adnnadan geçmekte o
lan Toroa ıürat katarı Haydarpaşa i 
le Nusaybin ara11ndaki mesafeyi alt
mıt bir ıaatte katetmekte idi. 

ı.elediye Floıya ylijını satın alarak buratf• asri tferua 0 •"'"m1a11 711pmu 

isteyor. Dört tttrafı denizle çevn'/j lstanbulda senelerden krl flly/e yılı:ıı

nılabilecek bir plaj yapılamamıljken, düny•mn hemen bütün ubil ~bir

leri azami konfor ve temizlik içind" denia banyo/arım y•pmaktadırlar. 

Yukardaki usim Californiyadaki tfeniz banyolarında hususi bmualardaa 

Iİn dahil v• haricini ıösterivor 

Son zanuınıarda Greı:ı Garbo'nun Tı:sybolduiu ve onun yeriM JceadisiM 

be112iyen bir diğerinfo oynadığı şayiası ı;ikarıldr. Halbuki bu haberin 

aslı olmadıiı anlaşıldı. Yuka11ki resim Greta ile /ohn Barrymore'un en 

'yeni çelrilmilj resimlerini göstermektedir. 

~mmmı~ıw~mnııııımmıımıınıııımıııııııııııııııııııımımıııııııiıııııııııııınımııımmıımıwım' 

~ Milliyet Matbaası ! 
- NEFİS VE SERi SORETIE = 

Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Nvtere 
_ ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, = 

muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 
ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. - · 

&.DRES: Ankara caddesi dairei mahsusa § 
Telefon: 24310. 24318 - 24319 == 

-- ımım~mıııııru~~~~ıııın~nıııınını~ııı~ıımıııımı~~~ıınıınıımmmııımıını-' 

1 Mayıı tarihinden itibaren iş
liyecek olan Toroa aürat katan bu 
mesafeyi on bir saat nokaaniyle elli 
Halle katedecektir ki bu auretle 
Bağdat n Mmr iıtikametlerine ha 
rekPl edenler bir ıün knanmıı o
lacaktır. 

P iskan layihası 
ANKARA, 25. - lıkiıı kanun fi. 

yihuı ikmal edilmiştir. Uyiba da
bilie vekileti tarafından heyeti ,.,.. 
kileye verilmek üzeredir. Hazırlan
mış lıulunan ekalliyetler kanun li
yibaaıcla lıtanlıulcla bir tqkilitm 
mütaleaaı alınmak üzere lıtanbu
la sönderilmİftir. 

Yolcu salonunda yeni 
bir tedbir 

Ca1ata yolcu aalonunda kaçak
plığm önüne ceçmek için yeni bir 
uıulün tatbikine bqlanmııtır. Ca 
lata cümriitü müfettifleri aalona 
ciren ,,. çıkan yolculan kontrol 
için limandan hareket edecek .., .. 
purlara siren yolculan teıyie ce
lenlerin nhtunda veya vapurda 
sörilfmeleri menedilmittir. 

Limana selen •apurlanlaki yol 
culara da ayni auretle muamele 
yapılmakta ve bu yolculan iatik
bale selenler de nhtuna çıkanl
mamaktadır. Yolcular sümriik 
muameleai bittikten aonra, aalon• 
dan dıtan çıkarken istedikleri ile 
cörüfebilmektedirler. Evvelce a
çık bulunan diier nbtım kapıla
nndan kimıe içiriy• alınmadıiı 
cibi dqanya da çıkanlmamakta
dır. 

Diler taraftan serelr Türk, ce
rek ecnebi Yapurlar limanda ban
dıralanna ıöre ayn ayn 7erlerct. 
demirlemektedirler. 

Cümriikler ,,. inhiaarlar veka
letinin yolcu aalonlan için bir ta
limatname yapacaiı da haber ve
rihnektedir. 

M. Boissiere 
Şehrimize celmiı olan Oımanlı 

Bankaamm Paria ıubeai müdürü 
M. Boiuiere, hmire silmİftir. 

Fransız sefiri dün 
Ankaradan geldi 

lkl ırün evvel Ankara'ya aitmit 
olan Franaız aefiri Comt• de 
Chambnın bir ırün Ankara'da kal 
dıktan aonra dün aabab f8tırm.iza 
avdet elmİftİr. 

Maliye muamelab 
nakdiye müdürü 

Maliye vekaleti muameliti nak
diye müdürü Sırn B. dÜA tehrimi 
ze selmittir. 

Marmara adasındaki 
ocaklar 

Marmara adaunda bir müddet
ten beri abl bulunan ınormer o
caklan yeni bir ıirket tarafından 
itletilmeğe baılamnqbr. Bu ıir

ket ocaklarda fenni teaiaat ~ 
de setinniıtir. 

-.. 
Tarihi evrak henüz 
tesellüm edilmedi 

Sofyaclaa ıelen tariLi nnık.
mel.,_i ikmal edilmediği için aüm
riikten cıkarılamıımııtn.. 

Yunanistan da 
Vaziyet 

Fırka liderleri M. 
Za!mis'in 

riyasetinde toplan yor 

1 
S.:>fya 
Müzakerah 

Muhtelit komiıJOB 
işini hayli ilerletti 

' ' 

SOFYA, 24 (fw".illiyet) - Türt.. 
Bulpr M.tlulı muahede • ı • ·Jı.I 

ATINA, 26 A.A. - Fırkalar em1iJr ._arazi protokohı- ,_. 
rüea:uı, dün öğleden M>nra M. maddeleriııi tefalr için tqki1 olunaa 
7 ~iıı;>i•in riyaaeti altında içtima et 1 !ürk-B~car komiay-.. ijini çok 
mıştır. . • , ilslebni9tir. Bulgar be)'eti murahha 

M. ~an• geçe~ eyl~_den 1!eı;i aaaı ba maddelerin tefairi hakkında 
Yunanıatan'm takıp ettiiı malı &1• Bal~ -ktai nazarını tahriren be. 
yueti izah eylemif ve fraraa ma• yetimize arzetmiıtir Bulııa- nolrtai 
hafili siyaaiy

1
e vedmaliy~ile 1vuli ~ nazan Ankan)a cıi'nderilmittir. o. 

bulan tema• ann an muteve t m radan el··-'- -· . ·~- ._ . c ~cevap uzıenne-m~e 
tıbaabnı ~atmqtır. . rata devam olunacaktır. Alikadar 

M. Venızeloa da, Yunanıatan, mebalilde yaptığım tahkikata nua-
balen mevout buhran muvacehe- ran bu .. k tı ___ L de • · ·nı d b · rd muze era n m .... e nın 
amde dayı er en 1~~z ya ım çerçev.,_i dahilinde rol.: yakında ba· 
talebinde bulunmak ıçın ne kadar yırlı bi ti · ı b'tın • • · b 
haklı oldujunu izah ve tabii et- iki ıar:ı:: d ceb ~ ~ "kı bir~ .. 1~. e~ 
mit ve hükUınetin takip etmit ol- ""1'dır z t 8 Huy~ . V uk;j.'~ye 
duğu kanaatini izhar ettikten oon fik Ru.:•t'~Benb arıdcıye'k e._ı ı".ıa" 

Y ·ıı · · · ·ıa tar- , u . " ra a ı en .,.. yo ra unan mı etınm ıatı az L.....anatta b ı n._I T k 
d "t ell't b"t" taahlıütleri· .,..7 • u unmuştur uv !l'll1 ra 
~ mu ev . ı u. un , • ya te;kilitının aleyhimize olan net-

ru ıfa edemıyeceğıne kanı oldup riyaline Buloar •L--~-"- ·-'-
·ı· . ti <· ruı...,.....,_ ve n ...... 

nuMı ••ve e~I r. y h "'k" hükiimet mehafilinde bir teair icra 
• enıze oa, unan u wne• ~- kt·-•· B • b' kim • f d I' k 't · cuucme oouır. u neşnyata ıç 

ti tara m an mA ıye omı eame b rad 'dd" b' nazarla b km 
teklif edilen taoarrufludan fazla- 18 u a cı ı ır a •· 
aını tahakkuk ettirmenin imkinı yOI', Ve bu ncıriy~tm Trakya iDii· 

b.Junmadığını ve bundan baıka baciı !erinden para koparmak için ya 
vergi mükellefiyetlerini daha a- pdılığı kanaati vard:r, ul:;ar hükü
yırlastırmanın mümkün olduğunu meti ba nqriyatı katiyen na:aan iti
da sÖylemiştir. 

!::ütün fırkalar rües.-ı bir milli bara almadığı ~ibi, emlak ne arazi 
h~ Um.et tesisi meselesini p rensip mesailini mahrde çerçevesi ~alıilin .... 
İtibarile kabul etmişlerdir. M. de kat'i aul'Otle b;ıirmck ve Türkiya 
Kafandaris ve Çaldaris nih• i ka- ile dl'ıtluihınu C:aha saıcimilqtirıııelı: 
rnrlann tehirini talep ey!cn .. ,ler- . azmindedir 
dir. M. Mihalakopulos, noktai rta- • 
zl\r ihtilaflannı muhafaza etınek Bu azmini ifade etmek itin hükii-
le beraber meclis dahilind ~ ittihat met Bulırar heyeti muralıasa11nm ıri 
etm~ bulunan lngilte"e' yi nümu- yuetine cok samimi bir Türk doatu 
ne olarak göstermiştir. Nihayet, olan ye Bulgar malbuabnda her za. 
DıÜnRka,ayİ pazartesi r,iinÜ tek-
rar M. Zaimia'in riyaaeti altında man netrettiği makalelerle eıki ve 
devam ettirmek karan verilmit- yeni Türkiyeyi §İmdiye kadar hlı/ 
tir. Yalnız, M. Çaldaria, herhangi kimsenin ceoaret edip te söstereme
bir fikir izharından imtina etınif- eliği bir balôlr.atle Bulıar efkin u
tir. mumiyeaine tıınıfan ve bu buauata 

Elefteron Vima gazeteai, nazır efkan umumiyeyi lehimize kazanan lar meclisinin, Yunanistan, mali 
komitenin kararlanna ittiba etme sabık Osmanlı meclisi meb'usan a
diiini ve bir taraflı kararlar itti• zaaından M. Pancodorefi ııetirdi. M. 
haz eylediği takdirde kendine kar Pancodo"'6 vazifeainde büyük bir 
fi yapılacak mukabeleibilmiail me büanüniyet ile çalııınaktadD' ve mü
oeleainin tetkikile meşıul olduju zakerab çok yakmda iki bükiimeti 
nu yazıyor. . 

Mezkur l'azete, hükUmetin na- de memnun edecek bir tarzda biti
fiz erkinı.ıdan biruinin bu endi- ~ğine emindir. Türk-Bulııar doat
telerin çnk mubaleğalı oldujunu luk muahedeaini Z..ovor l;riikiimetl 
çünkü Yunaniatan'ın faal bir mu imza etmiı idi. Bu maahedeyi Pın• 
vazenei tilccariye ile münasebette di milli blolı hükfuneti de imza ye 
bulunduğu memleketlerin muka-
beleibilmisll yapmıyacaklannı ve taatik etmekle, Türk •• Bulırar dost 
bu meml .. kctler tebaalannın Yu- luğunu bütün Bulvar milleti imza 
nan tahvilat ve eahammm aahı"bl etınit oluyor. Çünki ... fnkalardan 
bulunmadıklannı aöylediğini zik- hariç, Bulrariıtanda hatka fırb 
rediyor. Diğer taraftan Yunan kalmıyor. Böyle aiyui lıir vaziyetüı 
tabvil&t ye eahamma malik olan 
memleketler de Yunaniatan ile kıymeti çok büyük olacafı için bet 

iki taraf ta lıu müalıeratm bir ııün mUYazeneli bir ticaret teaiai eyle-
mit bulunmakta ve Yunaniatamn e.vel bitmesi için büyük bir hüın~ 
kendi mallarına karşı piyaaalannı niyet ile çalıpnaktadır. Müzakeratın 
kapamıt olduğunu görmek ar.ııu- bibumndae .....,.. Tiidı ,,. Bulaw 
unda bulunmamaktadırlu. doatlalı ımıahedeai her iki hükUme-

ATINA, 26 A.A. - M. Zaimie 
ye M. Çaldaruin riyaseti altında tin de millet meclialerindea taatilı .. 
toplanan konaey, M. V enizeloa'un lunduğu için, yeni tehirler millet 
milli bir kabine te~kiline dair O• meclialerinden seçmeyip 7alnız H., 
lan teklifi lıakkmda berbanai bir yeti yeJöle tarafmdaa taaclik ola.. 
karar ittihazmdan içtinap etıııit-
ti• Hlctır. r. 

Müzakereye Pazarteal ırünii ---------
devam olunacaktır. 

ihtira berab k.ınununda 
bir madde 

ANKARA, 25. - Türk "atandq
larma münha•D' küçük sanatlar bak 
kındaki kanun layihau meeliain pa
zarteai inikadmda müzakere edile
cektir. Ayni içtimada ihtira berab 
kanununa bir madde zeyledilmesiııe 
dair layiha da cörüıülecektir • 

Bu layihanın aon ttkline ıöre oe
nenin reaim taksitleri kanunda ta
yin olunan tarihlerde tecli,... edilme
cliiinden dolayı hükümden düf"D ih 
tira beratlarının vadeıi geçmiş aene
ler taksitleri iki miali ceza ile birlik
te verildiği takdirde hükümleri iade 
olunacaktD'. 

Ancak bu aureUe hükümleri iade 
olunan beratlann muayyen olan 
müddetleri biç bir auretle deiiıtiri
Jeıniyecektir. 

Bu kanunun hükmünden i.tifade i
çin berat müddetinin bitınemi§ ol. 
maıı •e kanunun neşri tarihinden i
tibaren bir •ene zarfmda ,... .~---~t 
edilmeai li:annd .... 

Yurt bilgisi 
ANKARA, 26. - Maarif nfrSJetJ 

yeni clerı ıeneainde mekteplerde o
kuttunılacak kmıat kitaplan sibi 
yurt bilgiai kitaplamıı ela yeaiden 
tanzim ettirmeğe karar vermiıtir. 
Kazını Nami Beyin bu ite memıır e
dilmeai muhtemeldir. 

Kaldırılan telefonlar 
Şehrimizde bazı deYalri remıi:re 

de tali bir luaan daireı.ia t.ı .. 
fonlan kaldınlmıttır· 

Bunlar meyanında tütün idanıai 
takibat iti amirlijiııİn d• tel•fonu 
kaldD'llmq lnıhmınaktacbr. 

Bu 9ubenin, bilbaua kaçakçs
bkla alakadar olduju cihetle da.i 
ma polis ve inbiaar takip memur
lan ile hali muhaverede bulunma
•• icap etmektedir. 

Bunuıı için bu kı-1a sörilt
mek Mteyenler mlqkil&ta uiranut 
lanbr- Tütün idareai telefonan 
tekrar konulmaaı için tetebbüaat
ta'1ıulunacakt.. . 

Tardieu -
Mac Donald 

Yeni bir mülakattan 
bahsedi:iyor 

PARIS, 26 A.A. - Petit PariaJ. 
en cazeteai, pa.akalya yortulannı 
müteakip, nisan iptidaamda Lon. 
dra'da - r-I. Tardieu ile M. Mao 
Donald'm biribirlerine müaadif 
olmalanrun çok muhtemel oldao 
iunu yazıyor. Mülakat bilba.ua 
tamirat ıneaeleai etrafmda cere
yan edecektir. 

lzmirde üç kişinin 
idamı istendi 

Jzmirde Torlıııh b:aalmdıı mulrim, 
lıakkal Süleyman Efendi refilıım Ha 
tice Hammı ceh .,. katletmekle 
IDllZlmD asker Numan, mnL·cir Ah
met ,,. Muatafa bakllll'llıcla yapd
makta olaa tahkikat aeticeainck 
maznunlann Hatice Humm müfte
reken cerh ve katlettikleri anl"fıl
mı§ •e lıarelıetleri Tiirlıı ceza kanu
nu- 450 İDCİ maddesinin 4 lin· 
cü bendine -.alık lıulanmuttur 
Ma:anıınlarm Aiırceza ınahkeme&Ü> 
de muhakemelerinin icruına karaı 
verilmiştir. Müıtantildikçe göateri
len macldei lııunmiye, id..-.... 

Tahranda imza edilen 
mukavele 

ANKARA, 28.- Tabnnda imza. 
lanan Tiirk - lran bnclut itilafname
al ve hakem muahedeaint b6kümet 
bu hafta :rarfmcla taadik edilm~k ;;,,.. 
re -.:liae t.,..di edecektir. ltiliılna
me her iki -ı .. et parlmnaıtoı-1 
ta..ımdan öaümiiadelü a:rlar zarfm. 
ela taadilı edileuktir. 

Bu aaretle yu:ın itilabamenia 
tatbı1rabna t.,,,.,Hül jp.. lıuclatt. 
muhtelit bir komisyon tefelliil • 
..;;. ............... ıa·. · 
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. Tr~n--,.;,~kiupları: 19 

Şii'ler niçin Muharre
min on gününde kafa-
larını döğüp dururlar? 

hala Kerbela kıtalinin hatırası 
bütün hassasiyetile 

muhafaza ve idame edilebilivor 

f 

Tahranın ge11iş caddelerinden birisi ..• 

TAHRAN, (Milliyet) - ben Muhammedin torunuyum! 
lranlıların kısmı a:ıammın. Şii diye bağırdı. Etraf~~· ~ulu· 
oldukları malumdur. Şiiler, nanlar üzerinde bu sozlenn de 
Hazreti Muhammetten sonra rin bir tesir hasıl eHt~ n~ • \~ 
yalnız imam Ali' ye inamrlar. ren Omer, imam me:•ccıını ır 
fmam Ali'nin hilafeti esnasın· ı an evvel tebit et aranın 
da kendisile harbeden Şam vali verdi. b ka derhal tatbik 
si Muaviye l mam Ali'nin vefa . Ve u en ı::\a Hur olmak 
lından sonra Ha2:reti Haaaru ~ılerelk H~· 1 yinle birlikte 

h. 1 • M · • efatın· uzere mam u e 
ze ır ettı. ua_vıyenın v _ ki ilik kafile birer birer f&-
dan sonra, yerme geçen oglu 7~ t. . 

Hezeyana 
Devam! 

- -·--
Celaleddin Arif gene 

neler söylüyor? 
Metrukatı arasmda bıraktığı deli 

saçmaları ile mahiyet ve manuını 
iyiden iyiye öğreten Celaleddin A
rif Beyin ''Gaziye cevap" diye kari· 
ladığı hezeyanlar-lan dün bahıet
miıtik. Bu bunak ve haris adamm 
sözlerinin sonunu da Yeni Gün re· 
fıkmuz neşretmektediı-. Dün netret
tiğimiz k,.mın sonu şöyle devam edi 
yor: 

Müttcl'iklerimiz Almanya ve A
vusturya ile mukareneti hukukiyede 
bulwuna.k üzere bir heyet lstanbbul 
dan 1918 seneai ilkbaharında yola 
çıkmıştı.Baro ı·eiıi sıfatile ben de bu 
heyet meyanında bulunuyordum. Ev 
vela Berline, badehu Peşteye ve Vi 
yanaya e-ittik. Vazifemizi imk!in da· 
bilinde ifa eyledikten aonra ben be
rayı tedavi Maryenbe.t'a gitmek Ü· 
zere heyetten Viyanada ayrıldan. 
Tedavimi bitirdikten sonra tekrar 
Viyanaya avdet eyledim. O ıırada 
Sadrazam Talat Paıa merhum müt
tefiklerle görütm"k için Viyanaya 
gelmİfti. Otel Emperiyalde merhum 
ile buluttuk. Sadrazam ile başba§a 
kalarak bazı bildiğim ve öğrendiğim 
ıeyleri, mütarünileyhe ııöy!iyebil: 
mel< için merbumunBerline gıdeceği 
trende bir yatak aldnn ve zanneder
..., temmuz gayesinde olacak Vİ)'ll· 
ıwlaıı hareket eyledik. Tali.t paşa• 
ya, Avusturyalılar berbat bir kom
partiman ve.-miılerdi. O kompartı· 
manda Pqa Ye yuerleri mütir Fuat 
P"!azade lılim Beyle birikte bera
berimizde ıreJdiğimiz nenleleri J'f>. 
dik ve •İgaralar yaktldıiı vakit Sad 
razam Paşaya: 

- Paf8111 nereye ıridiyoruz? 
Dedim. 

Cevaben: 
- Berlinel Dedi. 
- Beı-line e:ittiğimizi biliyMGm. 

Zira hem timendifer hem de yataklı 
vagon bileti aldım. Fakat memleket 
nereye eidiyor? Dedim. 

- Zafere! Cenbuu aldmı. 
- Bir parça görmeaini bilen mü-

dekkik bir adam bahuıuı Avustur
yanın halini e;ördükten oonra zafeıe 
değil izmihlwe gittiğimze kani olur; 

y . h"l'f ki' · i gal hıt edıldıler. 
ezıt, 1 a et mev mı t ö er ordusu ayni zaman- _ Senin buralarda miden bozul. 

ctınİ§ti m ) ' k t' •· ı 

dedim. 

·1 ' .. y idin bili. da (Fırat m suyunu es ıgınr mu,, ıtanbula git te biraz lruvvei 

f 
. ~am Huıeyn, d" ez Kufe'lile- den Hüseyin ve taraftarlan, maneviyen yerine ııelıin; dedi. Gül-

etını kabul etme ı. H .. 1 ce susuz kalmı•lardı. düın Yet • d . .. . İmam a. gun er 7 

nn avetı uzenne K' İmam Hüıeyinin bir yaıın- - Evet, memlekete Avrupa gaze 
~an Medineden kalkarak u• · · d ki ·ı b' t 1 • • •--- 1·- a. 

f 
' . . d K b la mev- da Ali Asgar ısının e og u ı e erını 00-11012, .... rarg....., umu 

l ~!e gıdıy~r u.d eilr ekar•ılaı· le bu feci akibetten kurtulama minin ınalUnı kıliteleri dahilindeki 
tıınde Y ezıt or uı e s tebliğler de artık kimseyi aldatamaz 
h mış tı. • • . • bir hale geldi. Bugün kolayılda an-

. y 'd' 1 k valiai Ubeydul Kerbela haılesmde Muhlllll· )atıl.yor ki memleket mahvolmu9tur~ 
e:ıı ın ra t Ali evladından yalnız Bilir ..Usiniı; ben Talat Pqayı n ... 

lah ilini Ziyat ve ordu kuma,n· ~e t v~ kek kalmı§b. O da den ıeverim Çünkü onun arkaım. 
danı da, Saat bin Vakka•.;: ~f E e~ idi imam Hüseyi. da yumurta küfesi yoktur. Menfaati 
oğlu Omer idi. Ömer~ Hurrbı ." . 1 vtaana c:a '

0
gulu Zeynelabi· memleket neyi icabederse onu yapar · y ·d· a· h' · de ır nın or 1 ve lüzumunda istediği tarafa döner. 

nı ezı 1 ıya 1
• ıım~n üfr din diye anılan Ali Evsat'ı • Bitaraf memleketlerden gelen zeva-

ktımandamn emrındeki m e- Al"' · la 7-nep bir b gördüm. Bahuıuı Hahambaıı Ha-. 1 H .. • 1-~ .ı alıkoy mıım ı nın zı IJÇ' , 
:ze ı e useynı yo wwan • l bularak Ömer taraftar yım Naom Efendi ile görüıtüm. O-
du. Bu müfreze Ker~lada yo ur:t i:ılemit ve hayatını nan da dediği gibi Türkiye için her 
Hazreti Hüseyine yetııere~ !arın an ~ muv~ffak olmut· ıey bitmemit ve mahvolmamııbr. 
kendisini tevkif etti. Ertesi gu kurtarmaga lngilider bu aon günlerde yeni 

k t bir Hindiıtan yolu k"!fettiler, o da 
nü, Oıı:erin ordusu da ar a· u. K b ı· kıtalile, Kafkasya yoludur Biz orada ve Al· 
,ı an gelmi•tı". Enıeviler, er e a • . . 
~ .., B d" nın ın manlar da Karadeniz aahilinde. bu-

F- '-at imam Hu·· seyın· , bu akılları sıra e ır cengı : ı d k T .. ki · d.. li - lif 
vakit:"kadar (Hur) üzerinde tikamrnı almıılardı, fakat b~ ı.':,';,~ ':..d:;:nmm:, 'b;;.t':a:r~ 
tesir yaparak, giriştiği teıeb- katte çok kanlı ve iğr~ç .. ~ır meti vardır. 
büsten vazgeçirmeg" e muvaf- leke ile lalam tarihinın yuzu· Paşa bu ııözlerimi kabul etmedi. 

ld klarını farke- Bir haylıca münakaşa ettik. Nihayet 
fak olmu .. tu. nü kı:ıartmı§ o u • s d yatma zamanı eeldi.Kendisine yata 

İmam Hüseyin, Hur vasıta- demiyorlar 1• • • • ş ğu verdim ve kompartımanda ben 
·ı d b' · · imam Hüseyın aılesı am deci' Be • takJ ~ı ~ Omerden üç ~ en ınnı d 

1 
lak develeri- kalınm, un. nım ya ı ngoıı 

!•lıyordu: sokakların ab,. Çd~ ·ı k gu""nler komparlunanmda bulunan arkada-
Qf • •• tüne ın 11'1 ere §DD Hilaliahmer ı_nura.hhaaı Abdul-

1 - Beni bırakmız, K eye nın us. ecl"ld'l Bunlar ara muttali Bey Paşa ile bir kOlllpll'b. 
gideyim! ce t8!hır 1 1 

.er.k d eklik· manda yabMktan teeddüp edeceii-
2 - Bu mümkün olmazsa ımda, yalnız bır. ~ ın vcele- ni söyledi ve çekildi. Sadrazam da 

ihtilifrmuı Şama kadar gidip 1

1 

ti: lmam Hüseyın(Y d~Cürd) bana üıtteki yatağı teklif etti, ka
y ezit ile bizzat halledeyim.. rinden İran Şahı ez 1 bul ettim. Her ikimiz de yattık. Sa-

3 - Eğer bu iki teklıfim de 

1 

ün kızı • ~hrib;nu! Zeynelabi !;1': :cıt T~!"'t:: <>lan 
kabul edilmiyorsa bakiyei öm· Şehrıban~,. m(;' te na- _Yahu bu ırece beni uyutma. 
.türnü ec:.ııebi bir memleket~e , dinin a~ı~u-. ı~a>;d·tmez· dm, eledi. 
&cçirmekliğime müsaade edı. ıraran, Huseyın, şeakihı!bet.' ··r - Rabatlız nu ettim! Sualine: 

Maarifte 

M. Malche 
Bugün geliyor 

Raporunu nisan 
sonunda 

vekalete verecek 
Darülfünun mutehaasi11 profe

ıör M. Malche bugün l•viçreden 
§ehrimize avdet edecektir. Profe
sör darülfünun ıslahı için vücude 
getireceği proje hak!m>dııki rapo 
runu eıas itibarile hazırlaınıfbr· 

M. Malche, bu sefer memleketi
mizde daha bir ay kalacak ve bu 
müddet zarfında raporunu yaza· 
caktır. Nisan eonuncta Ankaraya 
giderek ı·aporu Vekalete takdim 
edecek ve Isviçreye dönecektir. 

Ticaret talebesinin 
Viyana seyahati 

Ali ticaret mekt bi talebcai 10 
nisanda Viyanaya bir tetkik oeya 
haline gideceklerdir. 

inşa edilmekte olan 
mektepler 

Yeniden 38 ilk mektep inşa odi· 
leceği yazılmıttı. Y aptığnnız tah· 
kikata. göre, böyle bir teY yok· 
tur. Evvelce beş sene içinde biti· 
rilme•i lazım gelen 22 ilk mektep 
binaaı henüz ikınal edilmemiıtir. 

Ecnebi talebeye Türkçe 
tedrisat 

Önümüzdeki dera aeneainden iti 
baren ecnebi mekteplerde ecnebi 
tebaa11 olan talebe de türkçe ta• 
rih, çoğrafya okutulmağa mecbur 
tutulacaktır. Bu huıusu Maarif 
vekaleti mezkU.. mekteplere ta· 
~im ebnittir. Şimdiye kadar ecne 
bı tale~e .Yalnız türkçe liııaru oku 
makta ıdıler. Önümüzdeki sene
den itibaren bu mekteplerde Türk 
tabaa11 olan çocuklarla, ecnebi 
talebe Türk lisanı ile yapılan bü
tün tedrisatta ayni programı ta· 
k.İp edeceklerdir. Vekalet bu hu
suıtaki programı da t.eabit ederek 
tamim etmiıtir. 

Beynelmilel talebe 
birlikleri katibi 

Beynelmilel talebe birlikleri İt· 
tibadı umumi katibi Mil• lvon 
Moren tehrimize gelmiftir. Mile 
lvon burada bazı tetkikatta bulu· 
nacak ve mekteplerile bir kaç 
konferans verecekti" 

Orta tedrisat müdürü 
geldi, gitti 

Orta tedrisat umum müdürü Fu
at B. dün Bahkeairden fehrimize 
gelmi, ve aktam Ankaraya hare
ket etmiıtir. 

Tal ebenin muaşeret 
ve sıhhati 

Maarif vekaleti ilk mekteplere 
bir tamim göndererek talebenin 
hayat ve muaıeret terbiyesine aza 
mi dikkat edilmesini bildirm.iıtir 
Bu tamimde talebenin aıhhi vazi: 
yetinin daima göz önünde bulun
durulmaaı ve her türlü hareketle
rinin takip edilmeıi ebeırımlyetıe 
İp.ret edilmittir. 

Definenin aslı 
Y alova'da bir anada köylü!• 

rin bir define bulduklan haber 
verilmifti. 

Defterdarhktan aldıiımız ma
lılmata cöre, bulunan paralar Üç 
bet be§ibirlikten ibarettir. Bunla· 
ra da Yalova malmüdürlüğü va. 
zıyet etmiqir. rıiz 1 den evvel bu feci 1 ~b ." - Hlyır söylediğin feYfer beni 

Ömer, bu üç tekliften biç memeııi için zevcesi Şdıİn a·a aababa bdar in"!gul ı.tti. Sen, kalk _, _________ _ 
b · · d v İ · • k d' tam olan ran laviçreye eit, dedi. cirahmı da veririz, dedi 
ırır.e yanaşma ı. e mam nu ye, en ı va . . - Aman Paf&ID •ıraaı değil. Giyi - Venneaeniz de olur! 
Hüseyin'ın Y ezid'e derhal bi- ı ııitme1İDİ tavsiye .e~~lıd. "kt --"- L·-·y i...;ce kapı-•- ,._ .L. 

eh 
ed ı en naun .....,.. ı ,. '"""' ve J'8· • .....,v...,,na: 

at mecburiyetinde olduğunu Hüseyin, § ıt 1 d • vq yaftf konutalım dedim. _ Pek aıa vermeyiz, dedi. 
anladı. 1 sonra aahipaiz kalan atı, ?.': Biraz aonnı yanyana ve kulak Yalnız elinden resmi bir kağıt 

Hur Omerin bu kararını ruca Hüaeyinin çadınna don kulağa: i&teilim. Çünkü lıtanbula avdette 
' im k H.. · ·· t•• - Seo lsviçreye giL Arabiıtana Enver Paf8tUn caıus diye üzerime tnuvafık bu ıyara useyı· mut u. İ · dil · · · · ked iht" 

nl·n yanına do''ndu··. Şehribinu'nun bu .• atla rana ı,ir muhtıınyet va e 'u ııın ıçmden konduracağı le en ıraz ettlii-
bizleri ÇT{mrmağa bak. Berlinde ben mi söyledim. •Veririm" ndini al. 

Hüseyin o aktaın maiyetin döndüğü rivayet edılır. . . k.. 
0
.,nin pasaportunu yaptırınm. Har- dun. 

de buıunanlan bir araya topla· l9te Kerbelli hadisesınm u !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
dı: çük bir hüluuı.. . • 

_ y ezite biat etmekten iae, franlılar, Hazreti ~ü.aeyı.nı, lede bir ve iki evde, bundan ı Mersiyeler okunurken de1. 
ölümü tercih ederimi dedi ve bu krtil dolayııile tehıdı nıa:ı- maada Ç&r§t içlerinde, hanlar leler, ellerinde siya~ bayrak· 
ilave etti: lum Hyarlar. . . b !' da kalabalık merkezlerde rav !arla: "Hüaeynal,, dıye bayla. 

_ Sızin benimle beraber Muharr~ a~~~· K:n;:: za: toplantıları yapılır. rarak meclise dahil olurlar. 
•Yni akibete duçar olmanızı yaJc'aamı gozler onunde • Burada, ravzahanlar, Ker. Bu, hakikaten tüyler ürper 
iıt :em. Derhal Medineye dö dırmak makaadile her sene ıc. bE.la ahvalini tafailen anlatan tici bir manzaradır. 

•• 1 ec1·ıır· meniyelerini okurlar. Halk, Desteler, ikidir: Biri Sine-unuz ra ı · . .1 ·· ·· 
. Bunun üzerine İmam Hüae Ayin, Muha.~rembü'.?/ k :~a~ mütemadiyen ağlar ve döğü- zen'ler ve zincir bentler, diğeri 

Yuıi.ıı etrafındakiler, dağıldı. hatlar ve on gun, ~. H .. nür. Her menıiyenin sonunda de Serzenler ... 
lar. devam eder. On~rıc:~. C~?· .. u Yezide ve (İbni Ziyad) a la. Sinezen ve zincir bent de.te 

H • • _.ı H ·ı · · tehit edıldıgı gundur. net edilmesi adettir. Ezcümle lerı· Muharremin birinden on üaeyııun yanı .... a ur 1 e seyının . 'ba tamam • 
llkrahalarmdan ve yakın ahbap Bu tarihten ıti r~n 1 kun tU kıta aaızdan ağıza aöyle- birinci gününe kadar, dolqır-
1 d k I kı k ·· yın· e nıersıye er o . 1 ~n an 72 er ek ka mııtı. r ııun t t !makta de- nır: ar. 
0 1lniar, Hüseyinin uğruna fe- makta, matem u u . . • . . • . Serzenler - Bat yaranlar 
ci akibet' ·· 1 ·· ·nter vam edilir. Ber Yezıdı pelıdı ıbm Zıyad yalnız Muharremin dokuzuncu 
dl. 

1 goze a an murnı • Muharremin ilk on günü Her dem, ıat bezir lanet bat 
• ·· ' günü aktamı, batlarmı yara. 

• Ertesi günü, lmam Hüse- zarfında yapılan ayin, üç tür- Hazır bulunanlar, bu söz rak Kerbela gününün matemini 
Y lüdür: . l~n, arkasına beyaz bir göm· 

1 
__ Ravzalar ve mersıye- söylendikten sonra, yüksek ses tutarlar. 

""' geçirerek Zülcenah ismin· (Şebib) !erden gelecek mek 
deiQ atına bindi. ler, 2 - Desteler, 3 - Şehih'· le: d h kın tubumda bahsedeceg"im 

V l 
- Bitbat! iye ay r· 

e Omer onluıunun ka11ı- er.. 1 "8" b t" daha fazla ol-
dikildiı Ravzalar, mersiye okunan ar.. 1§ a 

· he mah ' 
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Ademi iktidar ve 
Bel gevşekliğine 

kartı en müessir deva SERVOIN 
haplandır. Deposu, lstımbul'da Sir
keci' de Ali Rıza Merkez eezaneıi
clir. Tatraya 160 lrunıt posta ile 
gönderilir. lzmir'de lrgat pazarın· 
daki, Trabzonda Yeni Ferab ecza. 
nelerinde bulunur. 

Compagnİa Cenovese 

Di Navigazione A Vapore 

Doğru BARSELONA için 
Trabzon, Samsun, lnebolu ve Is

ta ıbuldan huıuıi poıta: 

CAPO F ARO vapuru 
30 Mart çarşamba günü yolcu ve em 
tİai ticariye alarak (Napoli, Barse
lona, Marıilya, Cenova, Savona,Li .. 
vomo, Meaina ve Katan) a hareket 
edecektir. 

1 ve 2 yataklı harici kabinelerde 
yeınek, ,arap ve maden suyunu ha
vi olmak Üzre müstesna bir ıınıf İ· 

çin yolcu bileti verilir. Fazla tafai
lat için Galatada Ovagimyan Hanın
da kain Umumi acentalaro: Lister 
Silbermann ve Şüreka11 vapur 
kumpanyasına müracaaL Tel. B.O. 
641-M7. 

Ticaret İşleri Umum Mü 

dü::-lüğünden: 
30 ikinci Tqrin 330 tarihli kanun 

hükümlerine cöre teacil edilmit olan 
ecnebi vapur !İrketlerinden "Soçiye 
te ltalyana di Servizi Maritimı.., ve 
"Loit Trieatino" şirketleri bu kere 
müracaatla bisoedarlar heyeti umu
miyelerince her iki ıirketin birlet-

I 

TÜRKİYE KİBRİT 
İNHİSARI 

TORK ANONiM ŞiRKETi TASFİYE 
MEMURLUGUNDAN: 

§ 

Tasfiye haline cinnit olan tirketimiırin hal ve vaziyeti bazıra11 bıt 

tetkik mevcudat defterile bili.nçosu bu kere tarafımızdan tanzim edilmiı ;. 
olduğundan, Ticaret kanununun 455 inci maddesi alıki.mina tevfikan key

fiyet bi1Sedarlann taavibine an:edilmek üzre 20 Nisan 1932 Çartamba gü
nü 1aat 11 de Şirketin Galata'Ja , Karaköypalastaki dairei mahsuaaımda 

heyeti umurniyenin içtimııa davet edildiği ve i,tirak etmek i•teyen bis•eda

ramn biaae oenetlerini veya b"nlara nnıteaarnf olduklarını müshit veaaiKi . 

yevmi içtimadan bir hafta evveline kadar ,irkete tevdi eylemeleri ilan olu-
nur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Şirket mevcudat defterile bil~unun kabul ve ta.diki. 

Türkiye kibrit inhisarı 
T ÜRK ANONİM ŞiRKETi T ASFIYE 

MEMURLUGUNDAN: 
Tasfiye haline girmi' olan ıirketimizin taafiye muamelitı henüz ikmal 

edilenıemiı ol,,_ma mebni ticaret kanununun 457 inci maddeai mucibince 
bu baptaki esbabı ve tasfiye muamelitmna vaziyeti hazırannı hiısedarlara 
bildİrmd< üzre 25 niııanl932 pazartesi pnü aaat llde Şirketin Galatada Ka 
raköypala.'taki clairei mahsuaasmda heyeti umumyenin içtimaa davet edil· 
eliği ve qtirak etmek isteyen hiaoedanınm biaoe ...etlerini veya bunlara 

mutaııarnf olduklarını müsbit veaaiki içtimadan bir hafta evveline kadaı 
fİrİ<et.e tevdi eylemeleri ili.o olunar. 

Müzakere ruznamesi: 
1 - Tadiye heyetirun mesai•İ ve İcraatı ve taafiye muameli.bnın ıkmıu 

edilememeai esbabı baklanda rapor, 

me&ine karar verildiğini blldinnitler 1--------------------------
ve laznnııelen veıikaları verıniıler-

dir. Bu ftlaika nazaran Loit Tries-
tino ıirketinin unvaru Loit Trieati-
no'"Flotte Riunite Loit Triestino Ma 
ritima ltalyana e-Sitmar -''Lloyd 
Trieatino " Flotte Riunite Lloyd 
Trieatino, Maritima ltalyana e -
Sitmar - " olarak teıpit ve serma
yeıi 180,000,000 liret'e iblağ ve ıir
kel nizamnamesinin bazı mevaddı 

tadil edilmittir. Şirketin umumi ve
killiğine fİrket nanın. yapacağı İt· 

!erden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde dava eden, edilen ve 
üçüncü talın ııfatlarile hazır bulun
mak üzre ~Komandator Doktor 
Kuintİnt> F onzi Kruçi,.ani" n bu 
zata vtlmleten ve kendisine verilen 1 
selahiyetlerin kiffeıini müşterek im ı 
zayıı lüırum kalmaksızın ifa eyle
mek ve ıirket namına yapacağı İt• 

Kiralık şerbetçilik ve suculuk mahalli 
Emi.1önü Malmüdürlüğünden: 
İstanbul tapu dairesinin alt katındaki baraka mahalli eski ica 

n olan 135 lira üzerinden açık arttırma usulile müzayedeye çı
kanlmıştır. 29 mart 932 salı ıaat IS te ihale olunacaktır. Talip
lerin Eminönü Malmüdürlüğüne müracaatlan (898) 

, ' Gayet müsait şeraitle ı 

Kiralık büyük daire 
Galatada Karaköy'de Karaköy Palas Haıı.uun ü~iincü katında kain 12 
>dalı ıirketlere ve ticari müeaseaata ıon derece elverqli elektrik, ıu, naan
.ör,kalorifer vesaire cibi teıiaab cami ve hiçbir tamire ihtiyacı olmayar. 
büyük bir daire kiralıktır.Daha fazla maliımat için mezkiır banda "Soyuz 
~eft Eksport-~Neft Senclikat"müeaıeaeıine hergün .aat 10danl7ve kadn 

müracaat olunabilir. Telefoa: 8. O. 4838 

!erden doğacak danlarda bütün 

12 
Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 

mahkemelerde dava eden, edilen ve J J }b" ı 20 Lirada:-m 

!~~~:_~~,:ı1:!:1~= .~~ 
1 

sm~~ ~ma ~ . ıs~ ~r .. baı1a;_J 
ro Bonetta" vekil tayin edilmittir. Emınonu, Kazmırcı Ali Riza Mueuesatı. 

Badema çalışmayacak olan "SoçJ-e
te 1 talyana di Serviçi Maritimi" ıir
kctinin aefain ve uiresi Loit Triea
tino ,irketine devrolunacak Ye bu 
tirket Loit Triestino'nun devamı 
mıiddetince ıefain mübayaa inşa.ta
mir icar •e isticar ve alım ve la• 

' tını, deniz, nehir, göl ve hava aefai-
ni inşası gibi muamelat ile iştigal ... 
dcmiyecrktir. Bu bapta vek&lete ve 
rilen evrak ve vesaik muvafık ırörül 
müt olmakla ilan olunur. 

İstanbul Ticaret Müdür

lüğünden: 
lstanbul nmum mağua ~ 

man kapıcı ve oda başdan eanaft Cll 

miyetinin idare heyeti İntihabı J0..3-
932 çartamba günü aaat 10 dan tS 
kadar Galata Y eralb camii yanında 
Yardan Hatundaki cemiyet mel'ke
zinde yapılacağı alikadıırana ilAa 
olunur. 

J5tanbul dördüncü icra memur
lujundaıu Mükaddema Fenerde Ki
remit mahallesinde 12 numaralı ha
neci .. mukim iken elv1vm Yunani,,.. 
tanda olup mahalli ikameti meçhul 
Koı>tantin Dodoploa efetıdiyeı Yu
•uf Ziya Beyin lıtanbul ınabkemei 
adiye ikinci hukuk dairesinden İl· 
tihoal eylediği 28 Tqrini sani 928 
tarihli ve 486 numaralı ilim muci
bi'lce zimmetinizde mııhkiimun bih 
olan on bir bin liranın temini iıtiia• 
il zımnında ikametgi.lıınrza gönde
rilen birinci ihbarname mahalli mez 
kiırda bulunmadığmızdan ihbarneme 
ili.nen tebliğ edilmit ve borcunuzu 
teaviye etmediğinizden üç cün zar. 
fından deyninizi teıviye eylemeniz 
ve akoi taktirde Kırklar elinde Edir 
ne caddesinde maa müttemilat ve 
buhar ile müteharrik değirmen maa 
a..tu konyak depoıu ve bir bap fırm 
veBedre karyeııinde maa müıtemilit 
değimıeıı ve on yedi dönüm iki ev• 
!ek tarlıı Te keıik yayli. mevlriinde 
bir bap kahvehane ve c:amü kebir 
mahnUeainde bir bap hane ye hüku
met caddeıinde yekcliierine mutta
sd iki bap k&ğir mağaza funılıt olu
nacaiı malôımunaz olmak ve ikinci 
ihbarname makamına kaim olmıoAı: 

lstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: Alekıi veledi Taryandafil 
efendinin Kostantin veledi Mihal e-
fendiden •İstikraz eylediği mebaliğe 

mukabil vefaen mefruğ Beyoğlunda 
Tozkoparan mahallesinde Mezarlık 
ookağında atik 32 mükerrer cedit 36 
numaralı kargir bir bap hanenin altı 
bi1te itibarile iki hi11esi otuz gün 
müddeUe icra edilen müzayede.i ne 
tice.inde 500 lira bedelle talibi uh-
t""ine muvakkaten ihale kılmmıı ot. 
duğundan yeniden onbet giln müd 
cletle ve yüzde be! zamla ibalei ka
tiye müzayedesine vazolunmUftur 

Müıtemilııtı, Dmıi:r çift kanatlı ka
pıdan ıririldilde zemini mermer dö-. 
teli bir aııtra üzerinde bir oda dahi

linde came!Wılı iki dolap, camek.ô.nlı 

çift kanatlı kapıdan ıririldikte bir 
aola üzerinde bir oda ""1ıclan boci

'""' katma ahf&P merdiveale inilir, 
zanlııi çimento döıeli ve maltı:ıı o

caklı bir mutbab çaın;tırlık -ham 
ile bir emerib tulumbası mevcut· 

tur. Keza zemini mermer dö~li bir 
koridor üzerinde bir bel& odun ve 
kömür koymağa mahauı üç adet ma· 
hal koridordan bir methal ile umini 
lr.eza mermer döfeli aralık maballi
ne çıkılır. Birinci kat, ufak bir ge

Ticaret Davalarını da rüyete me~ 
zıın lıtanbul uliye mabkeme•İ bi. 
rinci hukuk dairesinden: 2-12-931 
tarihinde mahkemece iflasma karar 
verilen l stanbulda F mcancdarda 67 
No lıı mağazada Çamıı biraderi"' 
tirketinin lstanbul kinci iflia dair& 
ainde alacaldılarile Akteylediğ Kon 
kurdatonun taatiki mütelaaaını havi 
raporile evrakı ınüteallikau İcra ve 
ifliı kanununun 287 İnci maddesi 
mücıbince mahkemeye tevdi kılm
mı, ... bu bapta karar ittihazı 2-4 
932 tarihine müaadif cumartesi l[Ünil 
llll&t IS fe muayyen bulunınuı oldu· 
ğunclan macldei mezkiıre hükmüne 
tevfikan alikad•raııın ve Konkurda 
toya itirazda buJuııanlann yÖYID v• 
nkit mezkünla Sultanabmette ıw~ 
adliye aaraynada l ıtanbal mahı.-ei 
alliya birinci hukuk daireainde İı· 
batı YÜcut eylemeler ili.o olunur. 

PEROKAR 

ESNAFINA 
l.tıınbal Ticaret Müdürlüğünden 
I.tanbul per-Okirlan cemiyetinin 

idare beye ti intihabı 2-4-932 cumar , 
teol cünü aaat ondan on altıya ka
dar Sirkeci ookağmda ,_;Türkiye 
baıW.daki cemiyet merkezinde yar ı 
lacağı ali.kadarana ilan olunur. 

:zinti mahalli iberinde iJrl oda bir p•••••••••••llll!I 
yük, odanın birisinde aobta nazır 
§ahnİf Tardır, ikinci kat, Ahpp mel" 

divenle birinci kabn aynı olap yük 
-yerine bir hela, üçüncü kat, ikinci 
katın ayni olup boradan zemini m ... 
mer dötcli ...., -ııız ocaklı bir mut- !\ 

bah ve bir methal ile zemini kırnu
zı çini döıeli bir ......... ,... çıkılır. 

Terk o• Ye elektrik tertibab me•cut 
olup deruninde borçla ve bi1Mda
ran aakindirler. Hududu bermucibi 
tapodur. Meoabıuı, 44 metro mü
rabbaı olup bina kırk metro murat.
bıu üzerine mebnaclır Hane kirgir. 
dir. KıJmetj muhaımnİMli tamamı 

4000 lira olup hisseye musip mik
tarın yüzde oma niabetinde pey a!ı

çesini a1aralı: 929--Sss3 cloaya numa
raıile 14 niaan 932 ıaribinde saat 
on döriteıı on alb)'ll kadar l otanbal 
4 üncü icnı _....(uiuna müracaat 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, latildil caddeai Bü

rük Parmak kapu, Afrika hanı· 
,. bititik Apİ.rtıma., No. 21~ 

Telı Beyoflu 2797. Saat: 14-18. 

Doktoı 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Camadan maada hergüıı öğleden 

aonra aaat (2,30 dan Se) kadar 11-
tanbulda DİY11Dyolunda 118 numa 
nılı ha..,ai dairuincı. dahili hut.a 
ı.ı.ı.... mua,._ we tedaYi eder. Te-
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Hascl-n Glulen mClmUlilı: Şeker hastalıklarına, Avrupa mamu'.atına faik bir nefasette 
her gün taze o'arak pişirilmektedir. Ekmek 30, gevrek 50, 
makarna 50, un 50, her nevi şehriye 50, çikolata 100 kuruıtur. 

HASAN ECZA DEPOSU 

Süt 
Veren 
Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü arttırı 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

lstanbul Liseler Müba
yaat Komisyonundan: 
1 lstanbulKızMual-

lim mektebinde yapıla
cak betonarme çatı İri
şaatı ile Sıhhi tesisat 
12-4-932 tarihine müsa
dif salı günü saat 15 te 
ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştira!k edecek olanların fenni ehliyetlerini ! 
resmi vesaikle isbat etmeleri lazımdır. 1 

3 - Proje ve şartnamclerile daiha fazla izahat almak isti- 1 
~ İ&tanbulda Fındıklıda kain Güzel San'atlar Akademi- ' 
sinde Maarif Vekaleti Resmi Mimarı bürosuna müracaatları. ı 

4 - Taliplerin yukaroa yazılı ihale gününde teminatı muvaık
kate ma!ld>uzları vıe ehliyet vesikalarile !birlikte İstanbul Maa- I 
rif müdiriyeti binasındaki Liseler Mübayaat ıkoınisyonuna gel- 1 
1[leleri. (981) 

Memedeki Çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

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

Deposu: Hasan ecza deposu 

Nafia Vekaleti 
Ankara şehri içme suyu komisyonundan 
Komisyon An.kar şehri dahilinde bazı ana boruların ferşiya- ' 

tile bunlara müteallik milteferri imalatı 1-3-932 tarihinden 
itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaıkasaya va
zedilmiştir. Münakasa 31 Mart 932 perşembe günü saıat on dört
te Ankara'da Işiklar caddesinde içme suyu komisyonunun dai
rei mahsusasmda icra kılınacaktır. Teklifnameler ve talipler- 1 

den aranılan vesaik vesaik ve muvaklkat teminat bu husustaki 
münakasa şartnamesinde izah edilen tarz ve miktaırlarda olacak 
ur. Talipler bu husustaıki şart.name ve projeleri (10) lira ıbcdel 
mukabilinde komisyondan alabilirler. (803) 1 

1 

M. M. V. HAVA MOSTEŞARLICINDAN: 1 
iyi Almancayı bilen ve konuıao bir mütercime ihtiyaç var

dır. Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Ankarada Tercü
manlıkta ve Almanca Türkçe muhaberatı yekdiğerine çevirmek 
razifelerinde istihdam edilecektir. Taliplerin devlet hizmetinde 1 
iıtihdamma mani bir hali olmadığını götterir Polis vesikalannı 1

1 

ve sıhhat raporunu, evvelce i~tihdam edildiği mahallerden hüs
nühal tahadetnamesinin ve iki sene zarfında askerlikle alakası 1 

olmadığına dair vesikalarını ve muvazzah adresile bir kıt'a fo. · 
toğrafını iatidasma iliaik olarak Milli Müdafaa Vekaleti Hava 
Müsteşarlığına müracaat edilmesi. (1123) 

Antalya Ziraat Bankasından: 
Maliyece 

Muhammen hini devirdeki 
kıymeti kıymeti 

Lira Lira 
1500 1500 
1800 3500 
1500 2000 
4500 4500 
4000 3000 

150 360 
800 1500 

1500 2400 
250 600 

800 
250 
300 

6000 

250 
1333 
450 

10405 

Mahalle veya 
karyesi 

Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 
Rağbetiye ,, 
Şeh Sinan ,, 
Makbule 
Rağbetiye 
Meydan 

" 
" 
" 

Çartı Demirciler içi 
Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 
Meydan mahallesi 

Sokağı 
Balık pazan 
Balık pazan 
Civelek 
Kara Molla 
Y enikapı cad, 
Mektep S. 
Civelek S. 
Yenikapı C. 
Fransız bahçe 

si civarı 

Nev'ı 
Sıra 
No. 

Hane maa mağaza 1,2 
Hane maa mağaza 3,4 

Hane 6 
Hane 7 
Hane 8 
Hane 10 
Hane 11 
N111f Hane 12 
22 dönüm Bahçe 13 

maa hane 
Dükkan 14 

Kara Molla S. Mağaza 16 
Kara Molla S. Hane 17 
Tepe yolu 60 dönüm portakal 19,20 

bahçesi maa hane 
2000 3300 Meydan mahallesi Dede oğlu 27 dönüm portakal 21 ı· 

bahçesi maa hane 
Balada evaaf ve kıymetleri yazılı emıval peşin para ile aatılmak üzere 23-3-932 tarihinden iti· 

baren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. Bono hamilleri itbu emvalin aatııına 
ittirik ve bedellerini bonolarla tediye edebilirler. 

Bu hususta daha fazla malumat alabilmek için talip olanların 11-4-932 Pazartesi günü saat 
on dörde kadar Antalya Ziraat Bankasına müracaat _et_m_e_len_·_iI_a_n_o_ıu_n_u_r_. _<_ıı_0_3_>____ 1 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahipleri .. 

2·soo lira mükafatlı 
932 birinci kurası 
·ı nisan' da çekiliyor 

Birinci mükafat 750 lira 

rMAMA, 1 

1 Dr. Hakkı Şinasi ı 
Yavrunuzun en 11bhi gıdasıdır. 

ACELE SATILIK 
1 Fındıklı Dereiçi Osman Ç•vut yo 1 

kutunda tS-17 /1 ve 17 No lu ha
neler denize ve Beyoğlu•na nezaret

i leri vardır ve ehvendir. içindekilere 
müracaat. 

1 LAN 
Amerikaya gitmit olan Elaziz vi

l&yeti Palu kazaoı mülhakatından 

Künbet kariyeli Yuıuf oğlu Hasanın 
zevce ve çoculdan hakkında her ki
min malumatı varsa lıtanbulda Ame 
rikan Ekspres kumpanyası vaaıtaıi
le F. S. P. namına tahriren müraca
atları rica olunur. 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

Avrupa ipekli kumaşlarından 

1 O, O O O Metro kadar 

Büyük Tenzilatla Satılacaktır 
Yeni gümrük tarifesi Avru

pa İpekli kumll§larmm Türki
yeye ithalini menettiğinden 
mağazamızın yerli ipekli ku
maş kısmım büyütmeğe ka-

• rar verdik. Ticaret odasın
dan İstihsal ettiğimiz mezunİ 
yete İstinaden mağazamızda 
mevcut Avrupa İpekli ku
mll§larını kısa bir müddet için
de kimilen tasfiye edeceğiz. 

Binlerce metro krep döşin, 
krep jörjet, krep saten, krep 
rnarolten, ipekli tual veaaire 
gayet 

BÜYÜK TENZiLATLA 
sablacaktır. 

Bu fevkalade satışa dün 
bll§larunıştır. Ve yalnız on bet 

gÜn devam edecektir. 

8eyoğluKARLMAN :i!:ı-

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonu riyasetinden: 

6, 11, 16 ve 21·3-932 tarihlerinde münakasası 28-3-932 cu
martesi günü aaat onbeşte yapılacağı sehven ilin edilmiş o)ao 
114 ili 180 eğer taknnıı münakasının 28-3-932 pazartesi günü Si 
at on beşte yapılacağı tashihen ilin olunur. (1190) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müessese için 1 mayıs 932 tarihinden 3 teıriniaani 932 tarihi· 

ne ve 1 teıriniaaniden 1 mayıs 933 tarihine kadar olmak ve altı 
tar aya münkasem bulunmak üzere iki nevi fiat üzerinden iktiz• 
eden 50.000 yumurtanın kapalı zarf uaulile münakaaası 18 ni• 
aan 932 pazartesi günü aaat 13 te icra edilecektir. Talipleri 
yüzde yedi buçuk temina.t akçelerile müracaatlan. (1188) 

Hudut ve Sahiller 
Sıhhat umum müdürlüğünden: 

ikinci mükafat 250 ,, 
10 kiıiye "100,,erden 1000 ,, 
10 kisiyc "50,, erden 500 ,, 

Aleni münakasa ıuretile 20,000 kilo çubuk kükürt almacak
tır. Taliplerin olbaptaki aırtnamesini görmek üzere her gün Ga· 

.. -
5
-E•Y•R-lS•E-Fll!A•l•N--ll!!l I !atada Karamustafapaıa sokağındaki İstanbul limanı aahil aılr 

biye merkezinde levazım memurluğuna ve münakaaaya iıtiralı 
etmek üzere dahi 21 niaan 932 tarihine müaadif perıembe güııil 
saat 14 te mezkUr merkezde mütqekkil mübayaat komisyonun 
müracaatları. (1189) 

1 Türkiye iş Bankası 1 

~rkez acenta: Galata Köprü 
batı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
MUhürdarzade han 2. 3740. 

Mu~anJa Postası 
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Mektebi müdürlüğünden: 
"5187'' lira "70" kurut bedeli ketifli mektebimiz tamir 

1 
ve telvinat münakaaaamdan sarfınazar edilmit olduiu ilin o 

: nur (1180) Devlet Demiryolları idaresi ilanları f - Satınalma komisyonundan: 
idaremizin mülga Eskimalzeme deposunda bu kere topla· Elli ili ıekaen bin metre yazlık haki kumaı kapalı zarf mü. p l B ~ l M 8 l 

nan kısmen hurda ve kııı;pcn tip harici muhtelifülcinı lüka ve nakaıasile alınacaktır. Taliplerin tartname ve nümuneyi görmek V Y 1 ' lstanbul Belediyesi ilanları 

radyum lambalan; 110 mumluk, muhtelif mum kuvvetinde bin- üzere her gün ve mii1laka.saya iıtirak için teklifname ve teminat- günleri saat 9,30da lda- latnabul Belediyesinden: icra edilmekte olan kanalizaay 
larile beraber Nisanın altıncı çartamba günü aaat on bire kadar re rıhhmından kalkar. amelı"yatı dolayııile 29 mart 932 tarihinden itibaren Aksaray 

!erce ampuller, müstamel elektrik dinamolan, telgraf ve elektrik k · ·· 1 (1013) omısyonumuza muracaat arı. ı•----------•; Sofular caddesinden itibaren Ahmediye cadd~ini9l bilcümle v 
tellerine mahana izolatörler ve euporlan, lamba titeleri, karyola 1----------------------- aaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilin olunur. (1195) 
ve karyola aomyalan yazı makinesi, kupilya ve civatalar ve bun

lara mümasil 1000 kalemi bulan birçok hırdavat aleni müzayede 

suretinde aatılacaktır. Müzayede 2-IV-32 de aaat 10 da ba9laya. 
~tır. Talip olanların yevmi mezkUrda mağaza müdürliığüne 
müracaatlan il~ olunur. Malzemeyi görmek ve malumat almak 
isteyenler müzayede tarihine kadar her gün sabahleyin saat •e
kiz buçuktan akıam bqe kadar mağazaya müracaat edebilirler. 

(1011) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma komisyonundan: 

10 ili 11 bin jandarma kaputu imaliyesi kapalı zarfla münaka 
ıaya çkanlmıştır.Taliplerin ıartname ve nümuneyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak için teklifname ve teminatlarile 
beraber Nisanın altıncı çarıamba günü aaat on bete akdar ko
misyonumuza müracaatları. (1012) 

KARON ALMAN KlTAPHANESt 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Haliçte Taksitle Satılık 
Fabrika Arsası. F. 

Eyüpte Şahsultan mahallesinde Bahariye caddesinde atik 32. 
cedit 46 ve 46/ 1 46/ 2 ve 2/1 ve 2/2 numaralı harap araba fab. 
rikaaı sekiz taksitle satılmak üzere kapalı zarf uaulile müzayede 
ye azedilmit ve 25-4-932 tarihinde Ankarada idare Meclisim.iz 
huzurunda ihalesi mukarrer buluıımuıtur. Talip olanlar ıubemi· 
ze müracaatla bir lira mukabilinde bir kıt'a şartname alarak depo 
zito akçesi olan 1 lSOlira nakit makbuzu veya teminat mektubunu 
lef edecekleri teklif mektuplannın yevmi mıezkure kadar Ankara 
da umum müdürliiğümüze göndermeleri. (1187) 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 1 3 üncü Kolordu ilanları 1 

200 ton Gazöl Dikim Evi ihtiyacı için 30 M. M. V. ti ihtiyacı için r· 
Yukandaki malzeme kapalı adet barliaoe çorap makinesi zum gösterilen bet bin çift m 

zarf ile 21-4-932 de saat on aleni münakasa ile alınacaktır. muz aleni münakua ile aloil 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta· ihalesi 2-4·932 cumartesi gü. caktır. ihalesi 2-4-932 tarih 
!iplerin tartname için her gün nü aaat 16 da komisyonumuz- martesi günü aaat 15 te ko 
ve münakasaya girmek için de da yapılacaktır. Şart.namesini yonumuzda yapılacaktır, Tal 
o gün teminat (teklifat) ile mil almak ve istanpa nümunesini !erin ıartnamıeini almak ve 
racaatı {1060) görmek üzere her gün müna- munesini görmek üzere ~ 

"' "' • kasaya ittirak etmek istiyenle ! gün münakasaama ittirak ~ 
500 Ton kriple kömürü rinde vakti muayyende komis- ceklerin de vakti muayyeo 

yonumuza müracaatları (124) komisyonumuza müracaal!ları 
21 nisan 932 tarihinde aaat (959) (125) (960 

14 te kapalı zarfla 500 ton krip ·!!!!~~~~~~~~!1!!!!~~~~~~~~~~~1!!!!1-1 
le kömürü alınacaktır. Taliple- !! 
rin müracaatı (1113) MiLLiYET MATBAA 


