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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Kazanç vergisi 
her kanun, adalet temeli berin• 

~malıdır. Fakat adaletin, dikka: 
liıı en çok arandıiı kanunlar, ver~! 
l..ı.unlandır. Yeni baanç verıw 
~Unu ıeçen hafta mecliate müza
·~ edilecekti. Fabt muht
llıeb'uılar, bu kanun üaerinde daha 
tı.ıalı tetkikler yapmak için biras da -
4 vakit iatediler. lıte on ,W.dür ki. 
~yorlar ve aratbnyorlar. Dün de 
b..,... nokaanlannın ikmali için yeııiden 
lııcümene alındı. Umulur ki, encü
lıen tarafından tekrar yapılacak arat
lıı,,,aıar ve en nihayet meclialn mii
lt.l.ereainden aonra çok aöz götüren 
bQ kanunıın hükümleri adalete bir 
•ı daha yaklaıtınlmıt olacaktır. 

Bundan evvelki kazanç kanunu, 
llıiikelleflerle malmemurlan arasmda 
ıılcaık ihtilaf ve çarpıpnaya aebep 
Q~uyordu. Şikayetler en aiyad.e bu 
~den kopuyordu. Ai:aba yenı ka
lltıııda bu cihetler düzeltildi mi? Va
lcıo. bir taraftan mükelleflerle memur
t_, uaaındaki bazı miinaaebetler bu 
lcıı.nunda diizeltilmitı fakat diğer 
t..•aftan da yeni konan bazı bağlarla 
••kiainden daha ziyade ağırlqbnl
lıııı, ıikiyet ve müdahale kapılan 
'çık bırakılmı§br. Hatırımızda kal
dığma göre eaki kanunun tatbikabn
d, yinni binden fazla temyiz, müra
•aat ve tikayet olmuıtu da hiik:Wnet, 
hunlan tetkik için bir çok temyiz 
lconıiayonlan teıkiline mecbur olmuş
tu. Bu kadar 112un •• dikkatli araı
t"'nıadan aonra yeni kanunda böyle 
bir hastalık kalmaam, lazımdır. 

Yeni kanunda yeni bir hüküm ola
t,k menkul kıymetlerden de vergi 
'lınacakhr. Gerçek gayrimenkulden 
~••gi alınırken menlnallerden niçin 
'lınmasın? Bu ıadece aathi bir vergi 
'daleti bakmımdan almrraa böyle bir 
llıeıeleyi müdafaa ebnek zor olur. 
.\ııcak kanunlar ve hükümleri her 
"'Yden evvel muhitin §&J'tlanna uy
durulmak lazım olduiuna göre akla 
Ilı aorıu gelir: 

Acaba bunun aamanı gelmit midir7 
~enkul kıymet mnzuu bizim mem
lekette kafi derecede ku...vet bulmut 
llıu? Menkul kıymetlerden nrıri al
llıak alakadarlannı ilrkiitmez mi? 
lieaabı carileri, ticari •• gayri ticari 
lcıannlannı tetkika kalk•pr>ak bazı 
"-rarlu vermez mi 1 

Yeni kanundan aerbeıt me.lelı: -
lıipleri de çok tikiyet ediyor. Doktor
'-• ve avukatlar bu meyandadır. 
llunlar hakkında yapılan taanlf tim
dideo itirazlara kapı açıyor. IGmbi
lir, tatbikatında daha ne zorluklar 
çıkacak? Şunu da unubn•m•lı ki, bir 
memlekette çok kazanan doktorlann 
bulunmaaı, o memleket için ,ereftir. 
Çünkü böyle kazançları marifetten, 
lhbaaıtan ırelir. Onlan çok ırönnek 
değil, gazetelerde zaman zaman ya
•ıldığı ıribi çok kazanan doktorlar aa
hsnun iki düzüneyi ıeçmemeaine 
İi•ülmek lizımdır. 

Kanunda aıgari maitet haddi 
de çok az tutulmuıtur. Vikıi mai,et 
derecemizi Avrupa ye Amerikadaki 
lııaitet aeviyeaile ölçecek değiliz. Fa
lc111 bu dereceyi çok qaiı tubnanın 
teYmiye alanlar, maaıı az olanlar 
G•erindeki teairlerini de heaaba kat
lııak lazımdır. Bilbaaaa mütekaitler 
li•erinde baııl olacak tealr hiç unu
lııbnamak gerektir. 

Öyle iıler, mü-aeler oldu ki, ti
lıi olduktan vergilerin alır tealrleri
lle dayanamadılar, can•erdiler. Bu
llun zaran yalnız o it Ye mil- aa
lıiplerine olmadı. Bundan devlet te. 
a:arar gördü. Onun için yerıi heaap
lannda zait ve nikıa niapetleri daima 
rözönünde bulu:ıdunnalıdır. 

Şurası muhakkak kl, hükllmet ve 
encümenler tarafından yeni kazanç 
kanunu üzerinde çok çalı91Imı,, çok 
İflenmiftir. Eğer meb'ualanmız da 
nokaan kalan cihetlerini ikmal eder
lene meyda- iyi bir eaer çıkar. Bu
tün yalnız ıneb'ualar değil, her va
landat kendi mükellefiyeti kadar ha
•inenin de menfaatin; dÜfünmek ge
~lrtir. Öyle bir zıunanda ,.., öyle 
bir zaruret içindeyiz. Ancak bu ka
llurıda mükelleflerin lehine yapılınaaı 
İcap eden bazı tadilat •ar ki, bunJa
l'ı diizelbnekle yalına o mükellefler 
değil, hazine de çok iıtifade edecek
tQ.. Doğrudan doğruya alman ber 
hangi bir vergi miktanna ne kadar 
•lıeınmiyet veriyoraak bilvaaıta yapa
""iı teaire de ayni ehemmiyeti ver
ltıeliyi• 

Siirt meb'ıuu 
MAHMUT 

Sekiz vilayet 

ICaldınlma•ı iatenen 
vilAyetler 

t' A~~A~A, 14 (Telefc.mla) - Se
) 1• vıla~e!ın kaldınlmaaıle civ~ vila
ı.~tle,.., ıltıhakı hakkında Dahiliye ve 
ı "leti bir kanun layihaaı hazırlayarak 
t~~a. vekilleri heyetine takdim ebnitC'· Bu vilayetler Bilecik, Akaaray 
ebelibereket, Hakari, Artvin, Cümu; 

!tane, Niğde ve Burdurdur. 

- - - - --

Hariciye Vekili 
ffal'İciye vekili siyasi 

vaziyeti anlattı 
Dün Fırkada görüşülen işler 
Sahlan emvali milhye taksit bedellerinin 

tecili hakkında k ınun layıhası 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 

ANKARA, 14 (A.A.) - Cümhuri
yet Halk Fırkaaı grupu idare heyeti 
riyaıetinden: 

Bugün öğleden aonra Cümhuriyet 
Halk fırkaaı grupu umumi heyeti Af
yon meb'uıu Ali ve Tekirdağı meb'u
au Cemil Beylerin riyaaetinde iki cel-

ae akdetti. Birinci celsede Hariciye 
vekili Tevfik Rüıtü Bey ıeyahatlan 
intibaab •e umumi ahvali ıiyasive 
hakkında izahat verdi. ikinci celaede 
ıatılan emvali milliye takait bedelle
rinin tecil ve temdidi hakkındaki fır
ka Maliye encümeni raporu Üzerinde 
müzakere cereyan ederek encümen 
reidinin ve muhtelif hatiplerin izahatı 
dinlendi. Riyaaete verilen teklif takrir 
leri ile birlikte encümen ra:ponınun 
hükmete tevdi edilmeai ve hükümet
çe bu eıaalar gözönünde bulundurula 
rak bir kanun liyihaaınm hazırlan
maaı kararla9tınldı ve pertembe gü -
nü öğleden aonra Kazanç Kanunu la
yihaıının müzakereıi için içtima edil· 
mek Üzere müzakereye nihayet veril 
di. 
Kazanç layihasmm tetkiki 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Fır
ka grupu idare he)'>ıti bütçe, maliye 
ve iktıaat encümenleri reiılerinin itti• 
rakile kazanç vergili layihaımı tetki 
ke ba9lamıttır. Bu tetkikat pel'§"mbe-

1 

ye kadar bibnit olacak ve ayni gün 
toplanacak fırka grupunda bu mevzu 
etrafında müzakere açılacaktır. Mü
zakerelerden mükellefler lehine bazı 
kararlar çıkmaama intizar edilebilir. 

Emvali milliye taksitleri 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Satı-. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bükreş'te toplanılıyor 
Y onan heyeti de ~eldi,bugün hey. 

etimizde buradan gidiyorr ar 
Ceneral Pala•tlra• burada mı ? 

ru •• Köıtence yolu 
ile Bükre§e ıidecek 
!erdir. Murahhaala
nmızdan ve Türki
ye Balkan cemiyeti 
umumi ki.tibi ve 
Afyon meb'uau Ru
oen Etref Bey dün 
bize bu huauıta de
diki: "- Biliyorau
nuz ki konferanam 

za.izamn•meaine ıö

re her yal bir kere 

M. Papana11tasgo (XJ uapurun gDoerteslnde ... konny toplanırKon 

Bükreıte toplanacak olan üçüncü 1 aey de konferanam toplaıtmlf olduiu 
Balkan konaeyine İ§tirak edecek mu- ı memleektte toplanır. Bu konaeyde iÖ
rahhaalanmız, bugün Romanya vapu- (~oanu 6 ıncı •ahi#ede) 

lran heyeti Sirkeci utaıı)'Onıında 

• 
Iran heyeti geldi 

Petrol şir~etile yapılacak yeni mu. 
kavelede Iranın hissesi arttırılacak 

Cenevrede bulunmakta olan lran 
murabbaı heyeti dün aabahki ekaprea 

_ • ıehrimize gel
-----. nittir· Heyet Sir

tecİ Ptaayonunda 
'.ran Jeneral kon
,oloı,u Eaadullab 
:-'lan Behnam ile 
tonsoloıhane erki. 
'U ve ,ehrimizde 
3ulunan lran tüc
can tarafından ka 
rtılanmıt ve Pera
palaı oteline miaa 
fir edilmi§lerdir. 1-
ran heyeti lran Ad 
liy~ ni.zın Mirza 
Ali Ekber Han Da 
ver ile esbak Pariı 

.'crsiam Oil Com- aefiri Hüaeyin Han 
pani Şirketi mü- Ala ve katipleri 
mesaili S. JOHN Mirza Nasrullah 

CADMAN lntizam'dan ibaret 
tir. Bu heyet lran 

petrollerini iılebnekte olan İngiliz tir-

keti imtiyazının feahi Üzerine lran hil
kfuneti ile lnıiltere uasmda çıkan ih
tilafm Milletler Cemi>"'ti Mecliainde
ki müzakereainde lran hukukunu mil 
dafaa için Cenevre'ye gibniıti. Heyet 
dün öğleye kadar Perapalas otelinde 
dinlenmiı va öğleden aonra müzeleri
mizi ziyaret ebnİf ve ,ehirde bir ıre
zinti yapmııtrr. Dün akgam konaoloa
hanede Eaadullah Han Behnam tara
fından heyet terefine bir ziyafet ,..,_ 
rilmittir. lran murahhaalan bugün Ha 
lep yolu ile Tahran'a gibnek üzere 
lıtanbuldan aynlacaklardır •• 

~ürk gazetelerine tefekkür 
Dun lran heyıoti reiıi Mirza Ali Ek

ber Han Daver'i Perapalaı otelinde 
ziyaret ederek lran - lngiliz ihtilifı
nm Milletler Cemiyetinde aon aldığı 
,ekil hakkında malfunat iatedik. Ali 
Ekber Han bizi nezaketle kabul elti 
ve ıualimize cevap vermezden evvel 
dedi ki: 

- Türk ıaHtelerlnln, bu ihtilifm 

(Devamı 6 ıncı sahifede). 

Sahip ve Baımubarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Ne§riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Fırkada izaha Verdi 
11111111111111111111111111111111 

Yunanistanla 
Mü2akere 

Türk ve Yunan lktiaat 
vekilleri görüıecekler 

ANKARA, 14 ( Telefonla ) -
Y unani•tanla ticari ve iktıaadi bir 
anltıfma için iki tarafça gö•teri
len arzular yakında tahakkuk ede
cektir. Bunun için lktısat vekilimiz 
Mahmut Celal Beyle Yur.an lktı
•at n<Uınnın bir araya gelip görüp 
menin ne vakit ve nerede olacağı 
henüz belli değilse de birkaç hal
ta •onra Atinada buluşma/an ihti
mali kuvvetlidir. Politika yolunda 
biribirine çok dost olan iki komfU
nun iktıaadi ve ticari işler üzerin
de de bir anla.mağa varmaları 
memleket için çok verimli bir ha
diae olacaktır. 

111111111111111111111111111 ııın 

Dolar 
Muamelede! 
Dün e•kiıine nazaran 

az yük•e ti 
Uzunca bir duruttan sonra 

dilnya borsalarında ve lıtanbul 
borsa11nda Dolar üzerine gene 
muamele batladı. 

Dün öğleden sonra Borsaya ev
veli fU telgraf geldi. "Saat 12,45 
te bir İngiliz lira11 3,43, 37 Yz do
lar olarak muamele görmü-tür." 
Bu telgrafı Paris borsasından ge
len bir telgraf takip etmittir. Bun 
da Doların aaat 13,20 de 25 frank 
41 santim olarak muamele gör<lü
ğü kaydolunuyordu. 

Bu telgraflar borsada büyük 
bir aki• bıraktı ve eaasen dolara 
piyasa i•tekJi olduğundan derhal 
muamele batladı. ilk muamele bir 
Türk lir1U1 mukabili 47 cent 3965 
milim olarak tesbit edildi. Dolar 
borsada •kt•m 47,27,89 olarak 
kapandı. 

Dolar üzerinde epeyi bir za 
mandanberi muamele yapılmama 
•ma rağmen, dün borsada dolar 
üzerinden çok muamele olmamıt-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

İş bankası 
U. hey'et toplanıyor 

Hlsıedarlarlara 11Dzd• 8 
tenutıa oerlllgor 

ANKARA, 14 (Telefonla) - it 
Banka11 heyeti umumiyeai ayın 26 aın-

- ------- da Ankarada top
lanacakbr. Mecliai 
idarenin senelik ra 
poru ve planço ha
zırlanmııbr lı Ban 
kaıı dünyanın ve 
memleketin umu
mi vaziyetini, bu
günkü ve yannki 
ihtimalleri gözönü 
ne alarak geçen ae 
nelerde oldufu gi
bi bu aene de ihti
yati tetbirlere e
hemmiyet vermit, 
nizami ihtiyatm
dan batka fevkala 

Müdürü U. vekili de ihtiyatlar ayır
MUAMMER B. mııtır. Banka ida-

re mecliıi 1932 ae
neıi temettüü olaı:ak hiaaadarlara yüz 
de aekiz verilmesini teklif ediyor. Ban 
kanın bu karan hükfunet mahafilin
de ve ikbaadi işlerle alakadar koliz
lerde çok iyi karıılanmıştır .. itlerin ve 
muamelelerin durgun oldufu bir aene 
de bu milli müeııeaemizin yüzde ae
klz niıbetinde bir kir dağıtabilmeai 
bankaya olan emniyet ve itimadı arttı
racak bir sebeptir. 

Dil anketi 

Halkevi ve Darülfünun 
şevkle çalışıyor 

Büyük dil anketine gelen cevap. 
lar her gün daha çok arhyor 

Halkevi Dil ve Edebiyat tube-
ai, Edebiyat fakültesi reisi Pr. Ali 
Muzaffer Beyin reiıliği altında 
bir içtima yapmıf, bu toplanbda 
büyük Dil anketinde Halkevinin 
vazifeleri teabit edilerek it bölü
mü yapdmıfbr. Ankete verilecek 
cevapları Halkevinin Dil ve Ede
biyat tubesi toplıyarak Ankaraya 
cemiyet merkezine gönderecektir. 
Y iikaek mektepler talebesi vazife
dar edilmittir. Edebiyat fakültesi 
talebesi kamilen Halkevi Dil ve 
Edebiyat tubeaine kaydedilmi9ler 
dir. Diğer fakülte ve yüksek mek
tepler talebesinin de kaydına de
vam edilınektedir. 

Dil anketine dün gelen cevap
ları bugün ne9rediyorw:. Anket, 
gün geçtikçe vatanda9lar arasın
da daha büyük bir ali.ka uyandır
maktadır. Bugün de 4 numaralı 
kelime listesini netrediyorw:. 

Halkevindeki içtimadan sonra 
Dil ve Edebiyat 9ubesi ve Edebi
yat fakültesi reisi Muzaffer B. bir 
muharririmize Dil faaliyeti hak
kında fU izahab vermi,tir. 
"- Öz türkçe sözleri derleme 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

4üncü liste 
ANKARA, 14. A. A. - T. D. T. 

Cemiyetinden verilmi9tir: 
Karfılıklan ..anacak arapça ve 

faraça kelimelerin 4 numaralı lııteai 

ıudur: 

1 
2 
3 

ÇARE 
ÇEHRE 
ÇELENK 

4 ÇEMEN 
5 -DAFlA 
6 DACDAGA 
7 DAHl 
8 DAiR 
9 DAlRE (Türlü 

10 
manalarile) 
DAVA 

11 DEBDEBE 
12 - DEHŞET 

Llıtelerde çıkan kelimelerden ma
nalan birden fazla olaıılann her ma-

naaı için ayn kartılıklar ileri ıüriile
cektir. 

Salat ve selam türkçe! 
Diyanet işleri reisliğinin emri dün 

geldi, cumaya tatbik edilecek 
SalAt'ın türkçelerl nasıl? 

latanbııl Mültüfti H. Fehmi .,. Eokal 
Müdürü Niyazi Beyler 

Salatüıelim ve tekbirlerin tilrkçe o- \ 
kunmaaı hakkında Diyanet itleri Re
iali(inden latanbul Müftülüğüne emir 
gelmittir. 'Müftü Fehmi Ef. dün ken-

diaile ıörütcn muharririmize bu hu
auata fUnlan aöylemiıtir: 

- "Diyanet lılari Reialiğine, mina
relerde ezanın türkçe okunduiu cihet
le , ezanm arkaaından aalatüaeli.mm 
ve tekbirin arapça okunmaeınm i.ben .. 
ıri ihlil edeceğini n bükfunetçe de 
matlüp bulundufu •eçhile aalatüııe
lim ile tekbirin de tiirkçe okunmaaı
nı tamim ebniftir. Bu tamimin birer 
ıuretini Yilayet makamına ve Evkaf 
Müdürlüğüne gönderdim. Türkçe tek 
bir """elce hazırlanmııtı. Türkçe aa
Jatüaelim için üç fonnill tebliğ edil
miqir. Bunlardan herhangi birinin o
kumau Yeya ber hafta birinin okun
maaı itibarile ihtiyaca bıralulınıtbr." 

Niyazi B. ne diyor? 
Dün öfleden aonra Evkaf Mildiirü 

Niyazi Beyin nezdinde Müftü Fehmi 
Efendinin de lıtirakile bir toplanma 
yapılınııtır. Türkçe tekbir ,.., aalatü-

(Devamı 5 mcı sahifede) 

JJirinci Büyük Millet Meclisi nasıl 
bir hava içinde açılıyor? 

r '.Ankara, 22. Niaan. 1920 
Mu•tafa Kemal Pata, buraya 

geleli Ankararun simaaı değİfti. 
Herkes fevkalade ııünler ya,adığı
nı biaaediyor. Fakat hiç kimse ~ 
fuklann arkasında eizlenen esra
rı ketfedemiyor. Bir kaç aydanbe
ri burada bir düzüye çalı~n He
yeti tem•illye, bugüne kadar ne 
yaptı? Ne neticeler aldı? Nihayet 
Millet Meclisi yarın Ankarada a. 
çdacak •• 

Mustafa Kemal Patanın tah-
minleri tahakkuk etti. Ke9ke acı 
bir tecrübe geçirmeden onu dinle
selerdi. • • Ali Rıza Pata kabineai 
intihap yaptırdı. Fakat meclisi 
lstanbulda toplamakla hata etti. 
İstanbul i.ıal altındadır. Hiç sün
gülerin tehdidi altında bir mille
tin hakimiyeti temsil edilebilir 
mi? Hiç itgal ordularının ve hü
kilmetlerinin aleyhinde orada ka
rarlar verilebilir mi? Küçük ço
cukların anlıyabileceği bu haki
kati, Mustafa Kemal Pata büyük 
vezirlere anlatamanııftı. itin fe
nuı fU ki, papnm bu fikrine il-

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açıldığı gün 

23 Ni.•an 337 

tihak etmiyenler yalnız lstanbu
lun vükelası değildi. Mustafa Ke
mal Paşa, millici bazı arkadatla
rına da söz anlatnmam19tı. Sanki 
sultanın ve sarayının muhitinde 
bulunmak davaya kuvvet ve kıy
met verecek! Yazık ki, irtikap e-

(Devamı 6 ıncı aahilede) 
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Tarihi tefrika: 126 

93felaketleri velgnatief 
Türkiye tarihinin bir dönüm 

noktasına gelmişti 
Neferlikten yetiıen İfİni ittifakla ve Babıalinin gayet hot-

- nut olacağı yolda halledebilirim. 
Turk amirali Rusya bu kadar açıldığı halde, ta 

Ali Pata devrindenberi Londrada 
Türk Sefiri olan F ener'li Rumun Ba
bı.i.liye verdiği nasihatler, zekasma 
deiil, fakat aadakatine herkeai ıüp
he ettirecek kadar earipti 1 

Kay•erili oğlu Ahmet Galip Beye 
~rdiği ma.lümattan cıe ıönderdiği re
ıimdeR dola)ll teıekkür ederiz. Ne/er
likl.e hi:zmete ıiren oe kahramanlığı
yle amiraUığa yükselen bu halis Türk 
kumandanın resmini de secıinerek ko-
yuyoru:z. 

Kayaerilinin okuyup yazma bile 
bilmediği ricıayet olanur. Hatta Sa
dullah Paşanın bazı hatıralarını ya
:z;an Mehmet Galip Bey, merhum Şe
,.el re8?n vapurunun ismini Şerci Ha
sarı 43ıye aöylediğini hikaye ediyor. 

Tahsil ıörmemİf olmakla beraber 
devlet İflerinde o kadar ceaaret cıe 
hamiyet ıösteren Kayaerili;ye Mecılô 
rahmet eylesin! .• 

-4-
Londra protokolunun 

reddi ve harp 
Türkiye, tarihinin bir dönüm nok

tnaıca g lmiıti: lgnatief, isim babaaı 
o.lan ç:arı? ıararlarile, Kişnev'den Ber 
lıne gıtmı•, Bismark ile görüıerek 
en esaslı teminatı koparmıt oldu~ 
h~lde, gene ıulhperverane bir teşeb
b~ate bulundu. Berlindeki maalahat
guzanmıza: 

- Dev letini:z; pek aade bir hare
ketle ha.bin ~ukuunu menedebilir: o 
da ~rad.a~ ıle müaaleha etmek, ta
ahhut c;ttığı ıalahab icra eylemek ve 
Rusya ıle uzlaşarak iki devletin or
dularını bir zamanda dağıbnalan ve 
dostnne münaaebetlerin iadeai için 
re~enbur_g'a bir elçi göndermektir. 
ht~al kı Avrupa bunu ıizden iatiye

c~ktır. lstenmezden evvel kendiliği-
nızden .Yapmanız daha iyi olur. 
- o_~·· lgnatief, b\ınlan aöylerken 

yuregı~d~~ ~ürkiyenin bu yola gir
meml!Sını ıatıyordu ( 1), Fakat bir 
taraftan Çardan aldığı kat'i emirler 
~o;t~hakof'tan gelen ve Londra s.,,'. 
fırı Şovnlof'un da Londradaki Türk 
aefirine (2) bu yolda beyanatta bu
lunduğunu bildiren mektuplar diğer 
t~raftan da Bismark'm harpt~n ç.,.. 
k~nmek, fayet muharebe oluna bile 
dunya!a kartı meı'uliyetini kal'fı ta• 
rafa yukletmek yolundaki naaihatleri, 
ce.ne.rali böyle SÖylemeğe mecbur et
mıfh. 

. Hatta lgnatief bu sözünü ıu tehdit 
ıle de teyit etti: 

- Bunlar yapıl1naz.. muharebe
nin önüne geçilemez; böyle bir mu• 
hnrebe İse Türkiyenin bakuııu mu
hataraya aokarl 

l.ond_rada Şovalof ta Muaoroa Pata
ya aynı yolda, daha aarih olarak fU• 
nu ııöyliyordu: 

- ~en memleketinizi .everim ve 
dc~letımle devletiniz arasmda dost
lugun a ~detini iatenm. Şahai fikrim 
ol~r!'~ .•ıze tunu tavsiye ederim: Ba· 
bınlı ıkı devlet ordulannm bir zaman
~~ dağıtılmaıı huıuaunu müzakere 
ıçın. ı:ete~burga bir elçi eönderain. 
Emınım kı Çar Hazretleri böyle bir 
nezaket eserinden memnun olur. Or
dularımızı da şerefimizi ihlal etme
den dağıt.a~ilir. Bu takdirde Çar 
Hazretlerının Şark meaeleaini muvak
katen defi), daimi aurette elden hıra· 
kacağrna emin olabilirsiniz. 

Londrada Türkiyeyi temsil eden 
F ener'li Rum diplomatm cevabı fU 
oldu: 

- Bu tasavvur, tahıi filnin.iz oldu
ğ~nu ~yliyoraunuz. Çar Hazretlerile 
vuke~a~nı~ ve müatefarlannın ne yol
da duşundüklen m .. ıu·m de""ld' D' .. gı ır. ı· 

ger taraftan devletUrıin d • d d • b. oeru an 
ogrul'.a. ır letebbüaü devletler ara

aındakı ıttifalu bozacafmdan ve bat
ka d.evletlerce ho~nutsuzluğu mucip 
olabıleceğinden kor'-u) B' d 1 • • d . • "' ur. ır e e çı· 
~ıze. ahilı itlerimize müdahale ma
h~yetınde. teklifler yapılıroa it daha 
zıyade guçletebilir. 

Şo•alo! ~~ adına daha atb• 
- Elçınızın Petenburr'ta pek iyi 

kabul edilecefini, kendiıile yalnız 
orduları dağıtmak mesel . .. k d ·r esı muza e-
re e ğ'. ·~ ~afka meaelelere elsürü lmi
yece ını ııze temin edebilirim. Diğer 
devletler, asker topl•-·ı d •. 11 d' 
S'l'hl . • -·u eeı er ır. 

ı a anan ıkı devletin ıulh yolunda 
uzlapnaımdan hepsi m--un 1 J B -~ o ur-
ar. u meseleyi benimle müzakere-

ye devletiniz; sizi memur ederae Pe 
teraburg'la muhabere ederek bu elçi 

llkönce: "Eğer mÜzakereye izin 
veriraeniz her şeyden e,,...eı Lord Der
by ile eöriifüp efkarım iıtimzaea da 
müaaade ediniz.,, demit. aonra da 
Lonl Derby ile ıröriqtüğiinü hikaye 
ederek: 

(Devamı var) -------(1) lınatiel'in •n büyült emeli, 
Türkiyenin dahili ihtilallar, aaltanat 
tebeddülleri, Boma - Heruk as Bul
ıariatan ihtilalleri, Sırbistan ve Ka-~ 
ra.dai muharebeleri ile :z;aten yorgun 
bulunduğu böyle bir :z;amanda Rus or
dularını üzerine yürütmekten ibaret· 
ti. Ceneralin ötedenberi bu emeli bu
lediğini daha 4 mart 1871 de kendisi 
lstanb ,/da selir, Türkiye idaruinin 
b'lflnda Ali PQfa Sadrazam olduğu 
ha.ide, Rıuyanın Viyana Se/iri Nocıi
koPa gönderdiği bir mektubun fU lık
ralan gösterir: 

" ••. Halil Beyle (0 zcma.n Türkİ· 
yenin Viyana Se/iri olan cıe bilahare 
Hariciye Na:z;ırlığına gelen Halil Şe
ri/ Pa,a) olan muameldtınıza. ve mu
maileyh ile mefhur Sakaonyalı diplo
mat (M. von Buat) arasındaki müna.
aebatı dostaneye dair t1erdiğiniz talai· 
lôt iatiğrabımı mucip olmuf değildir. 
Türk meslektafınızı çoktanberi bili
rim. Kendüi bir zamanlar, yani bü .. 
yük adam olma)ll henüz dütünmediği 
vakitler bir T :;,kün bi:z;İ ne kadar sev
meai mümkünse o kadar b~ muhab
bet be.terdi. Petenburgtan ayrılıp ta 
Mustafa Fa:z;ıl P- ile arafarmda ai
yaaetçe Fikir birliği hCi8ıl olal.beri es
ki doaılanndan büsbütün ayrıldı ve 
bize düımanlık göstermekten geri 
durmadı ... Bu zatın tehlikeden aakın
mak likrile aleyhimizde bir takım hi
le ve .. hud'alar tertibine gİrİfmeaine 
treuul olunur, Çünkü bu gidiıle ken· 
di ,1•~letini. te~likeye sokuyor. 

Turklerın ınatlı ve Patriğin 1.srarı 
aayesinde Bulgarlarla Ruslar arasın
d_a aynlıiın zuhuru tahakkuk etmİf
tır. Doğruıunu söyliyeyİm: bir ara
lık bunların uzlOJmalanndan çok 
korktum. Bereket verain ki, Ali Pa
tanı'! b~tü!" gayretlerine rağmen, 
Patrılı ıJdıcuından 1Utageçmelt iatcme .. 
di. 

", •. Şimdi gayretimi:i arttı,.,..."llı
yu: Sadrazam patriğin İ6tila3tnı ·ka· 
bul ederae Trakya, M()~edonya, Bos
na - Hersek ahalisinin kendi milletle
rinden metropolitler tayinini iatiye
relı. mahzar/ar göndermeaini temin 
':~m~lidir .• Böylelikle her patrik de· 
gııtikçe bır kaç metropoliti lıendi ta
ralımu:a celbedebilirU:. Bu hususta E
dirne cıe Manastıra lôzım olan mek
tap!arı ~:ıdı~. Sizin komite (Pans
lavut'lerın Vıyana merkez komitesi) 
de Bosna - Herseğe ya:z;malıdır. 

"Türkiye ıarp eyaletlerinin yeni 
harp haritalarını alt/1.nı~ mı? Memur .. 
larımızın raporlanna bakılırsa ahali
nin hakkımızda teveccühü artmakta· 
dır. Müslümc-nlardan bile kurtuluıla
rını bizden bekliyenler peydah ol
muftur. Her §eyin yolunda olmasın
dan. dola)lı çolt memnunum. Laltin ne 
V?~ıt pabaportlarımı talep etmek em
rını alır~am o :c:aman dahcı z.iyade 
memnun olacağım.'' 

(2) O zaman Londradalti ufirimU: 
Fenerli Rum aailzadelerinden Muao
roa Ptı§adır. Meha:z;lanmıa bu .zah 
dirayetli ve yükaek bir diplomat diye 
taı•ail ediyorlar. Bununla beraber 
Şocıalol' a harfi akıl ermu bir uygun: 
•uzlukla. ud4fmıya ylJllafl'la:z; cecıaP
lar veren cıe Babıaliye Londra proto
l<olunun reddi için yollar 11österen 
hatta ret notası verildikten aonra d~ 
"Peter•burg kabinen bu,r,inlıü ııün 
müıkül bir mevkide bulun\.yor. Bi· 
zina mecıkümiz ue pek iyi ... taarruz
dan salimdir. . . Bina<ma.le'!!h Devl,,ti 
Aliyyenin telgralnamei alilerile (Lon
dra protokolunun reddine dair olan 
Hariciye Nezareti telgralı) keapetti
ği mecıkii ne/ute zabitkadem olması 
ehem ve elzemdir" diye fikirleri fO• 
fırtan bu adamın yalnız adı bile haki
l<i sadakati hakkında fÜphe uyandır
mağu halidir sanuu. 

Kendilerine verilen sala
hiyetin dışına mı çıktılar? 

Gene bir fırtına hazırlanıyor 1 
Gayri mübadiller wı:.smda k . d . b' 1 km ye- mer ezın e bu hususta pek ııla 

nı ır mese e çı ı•tır. Geçen b" k . 
kongrede Ankara'ya gitmek üze- ır etumıyet muhafaza edilmek-
re seçilen heyetin takip edeceği le beraber, heyetin ikinci tertip 
işler ve h eyetin salahiyeti teshil bo( ~?lar yerine gayrimübadillere 
edilmişti. Kongrenin bu hususta- mu~.a~e.delere i•tirak vesikası) 
ki mukarreratı cemiyet riyasetince ~evzıını ıstediği ve bununla dioer 
tahriren heyete verilmisti. Anka- azı noktalarda salahiyeti hudu-
ra' dan dönen heyetin Maliye Ve- dunu tecavtiz ettiği rivayet edili-
kaletile yaptığı temaslarda, kon- yor. 
grece tayin edilen salahiyet hudu- Bunu duyan gayrimübadiller 
dunu tec vüz ettiği ~öylenmekte- heyete kar,ı kongrede ,iddetli 
dir. Gerek heyet, gerek cemiyet tenkitlere hazırlanmaktadırlar. 
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HABERLER 
Balkanlar 

Sulh havaaında bir te
beddül görülmeyor 
SOFY A, 14 A.A. - Nim resmi 

La Bulgarie gazetesi Bulgarista
nın harici siyaseti hakkında ne,. 
rettiği başmakalede, Sofya hüku
meti tarafından timdiye kadııl 
takip edilen siyasetin daima sul
hun, ve bütün kom,ulariyle oldu
ğu gibi büyük devletlerle de uz-
18'manm ve dostluğun tarsinini 
istihdaf etmit olduğunu hatırlata
rak diyor ki: 

Bütün devletler tam bir 
teyakkuz içinde •• 

Alman.yadan gelen haberler lngil. 
terede de endişeler uyandırıyor 
M. Mac Donald Mo••oliniye ne söyleyecek? 

"- Bulgaristan her türlü itti
fak sisteminden uzaktır. Bulgaris
tan, Avrupanın içinde bulunduğu 
ayrılıklar ve ihtilatlar arasında, 
'u veya bu devletler zümresine il
tihak ettiği zannını verebilecek 
her hareketten büyük bir itina ile 
içtinaba azmetmiştir. Bu siyasPtin 
semere venneğe ım.ıadığmı mem
nuniyetle görebiliriz. 

PARIS, 14. A.A. - Dünkü CeneTre 1 
konuımalarmdan aoıın. Cenevre bavaaı 
bulanmıı eibidir. M. Mac Donalduı dü
tünceleri fraasız ıazetelerinde tiddetli 
bir mukavemet gömıektedir. Matbuat, 
konferanaı neticelendirmek İçin bir ek
seriyet mukavelesi yapılmaaı lazun eel

Mezkur gazete, Tevfik Rü,tü 
Beyin Atina ziyaretini de mevzuu 
bahsederek diyor ki: 
"- Türkiye Hariciye Vekili 

tarafından Atinaya3apılan ziya. 
retin tevlit ettiği tezahürat Balkan 
!arda fikirlerin inki,afı noktai na 
zarından çok kıymetli bir işaret
tir. Bundan böyle milletlerimizin 
mü,terek menfaat hususundaki 
tuurunun ilerilemekte olduğun. 
dan artık katiyyen tüphe edile. 
mez. Fena adı çıkmıt olan Bal
kanlar, yalnız Avrupa için değil, 
bütün dünya için buhranlı olan 
bir anda siyast rü'tünün ve uzlat
ma azmının delilini vermektedir." 

diği fikrindedir. 
Petit Pari•ien ıazeteıine ııöre, kon· 

feraııı reiai M. HendeTaon mahdut bir 
mukavele yapılmaıınm yegane çare yo
lu olduğuna o kadar kanaat e•tirmit
tir ki, eluenyeti kurtarmak için f&lı
sen bir proje hazırlamııtır. 

Mümaileyh Mac Donalduı timdiki 
gayretleri bota çıkana bu projeyi kon 
feranaa tevdi edecektir. Bu projenin e
aash kısımlan daha timd.iden bir çok 
munıhhaalara mahrem olarak Terilm.it
tir. Yalnız bu projede ufak tefek deği
tiJdikler yapılması icap edecektir. Fa· 
kat M. Hendenon projeainde emniyet 
ile ıililı bınkımı arasında miivazene 
lnmnıı;va haliaane çalıtmııtır. 

M. Mussoliniye bir ihtar 
LONDRA, 14. A.A. - Havu ajansı 

bildiriyor: 
Pek yakında lngiltere ile ltalya ara· 

amda mühim müzakereler yapdacakbr. 
M. IV"..ac Donald'ın, açık =kllltları 
kuvvete müracaat etmf'k ıuretile mua
hedeleri yeniden tetkik ettirecek olan 
Devletlerle bu kadar •ıla bir ıurette teş 
riki mesai ebnekle kendisini büvük bir 
tehlikeye .akmakta olduğuna M. Muo
ıoliniye ihtar etmek niyetinde bulundu 
ğu aöylenmektedir. 

lngilizler ne düşünüyor? 
LONDRA, 14. A. A. - Havaı muha· 

biri bildinyor: 
Almanyadan gelen haberler, lngiliz 

Dançig çıbanı 

ATlNA, 14 A.A. - Hariciye 
nazın M. Maksimos, ecnebi S?aze
teleri mümessillerinf dün aktam 
kabul ederek Yunan hükumetinin, 
Milletler Cemiyeti ve Kel:ogı· mi
saklarının tesbit ettiği prensiple
re sadık kalarak, harici siyaset sa
ha•ında bu prensiplerin raaanet 
bulması için bütün gayretlerini 
sarfrdeceğini ve sulhün t:ıninini Milletler Cemiyetinin 
istihdaf eden her te,ebbüsü teşci-
eyliyeceğini söylemiş ve Yunanis- Lehistana ihtarı 
tanın bütün kom,uları ile müna- BERLIN, 14. A. A. - Volff ajanım 
sebetlerinin dostane olduilıınu e- dan : 

h • 1 ka d • • r . - - Berlin aiyaai mehafili, Mı1letler Co. 
emınıyet e y etınittı1. " - · ,.., ı· · · bu iıkml d ereli ... mıyçu mec mnın y ar a v ıs• 

Y 1 d ti 
bir karan, büyÜk bir ıevinçlı; karşıla· 

ugos avya a ne ce- mışbr. 

1 b • h k Milletler Cemiyeti mecliıi, bu karann enen tr mu a eme da Lehiıtan'm Oantzig toı>rağında bu-
BELGRAT, 14 A.A. - Belgrat' lunan Veaterplatte'daki muhafız kuv-

taki "Devleti koruma" mahkeme- vetlerinl arttırmakla muahedelere ve bu 
si, fesat çıkarmak için kaleme a- ada•kerLebleriho ~"?"'n geri çekilecegtı· i_ lıaldı:be ıa 
1 b

• k 1 .. be- ancıye nazırırun yap gı ya· 
rnmı' ır ta ım yazı arı oteye nata uymıyan bir harekette balunduğu-

riye dağıtmakla zan altına alman nu bildimıi~tir. 
eski mebuslardan Pernar ile Kem- Yahudiler kaçıyor 
felj'in ve bunların &UÇ ortakları- V~RŞOVA, 14. A. A. 7 _Yahudi ai-
nm muhakemesini bitirmif ve ka· !elen kaçak olarak ve 15 kışı de munta-

b
'ld" • ı· um paaaportlarla şarki Pruayadan Le-

rarmı ı ınnış ır. hl · 1 d" 
K 

. stan hududunu geçıruş er ır. 

Pe~nar 12, e.mfelJ 18, Ko- Kehl hôdisesi 
choutıç 10, ~osarıç 8 ay hapis ce- PARIS, 14. A. A. - Hariciye neza-
zalarma çarptırrlmı~lardır. reti , Aitlerin silahlı hücum krtala~mm 

Öteki maznunlardan ikisi bere.- Rhin nehri yakınında ve Kehl .tehnnd.e 
et kazanmıftır. ki.in kışlan iıgal etmek.ıuretıle çı~-

mıt olduklan hadiseye dair haberlen bu 
38 inci zelzele rav" toplamalıtadır. 

M. françoiı Poncet, V enailles mu .. 
LOS ANGELES, 14 A.A. -

Dün saat 11,30 da yeni bir zel:'e
le duyulmuftur. Bu zelzele, cuma 
danberi duyulan zelzelelerin 38 
incisidir. Son zelzele, hiçbir hasa
ra ıebebiyet vennittir. 

Bir zeJzeJe daha 1 
SOFY A, 14 A.A. - Sofya ra· 

sathaneai, bu sabah saat 3 20 de, 
merkezi Sofya'dan 560 kiİometre 
mesafede bulunan oldukça tiddet· 
li bir zelzele kaydetmi,tir. 

LONGBEACH, 14 A.A. - Si· 
gorta mütehassıslan, zelzeleden 
mütee11ir olan muıtakaya ait ha
sarların yekilııunu 75 milyon do
lar tahmin etmektedir. Bunun 50 
milyonu Longbeach'ye aittir. 

Bir ihtilal daha 
LIMA, 14 A.A. - Cajamarca'

da bir ihtili.l çikmiştir. Memleke
tin b8'ka yerlerinde ıükiin hüküm 
sürmektedir. Hükiimet, vaziyete 
hakimdir. 

Yemin eden yeni 
Yunan nazırları 

ATlNA, 14 A.A. - Dahiliye ve 
hava nazırı M. Jan Rallis, Maarif 
nazırı Turkovassilis ve Münaka
lat nazırı M. Pierre Rallis ile Ma
kedonya, Girit ve Epir umum va
lileri M. Dragumis, Muntauridis 
v Embirikos, dün yemin etmişler-
dir. · 

Serbest fikir, fırkasının reiıi 
M. Jan Metakaas'ın hükfunet ek· 
seriyet fırkaları tarafından mehu· 
san mecliıi riyasetine namzet gös
terilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

hedenameainin askerlikten cıkanlmıt 
mmtakalar müteallik m&ddelerinin ihlal 
edilmiş olmasını pek yalanda Al.-n bü 
kfüneti ne-zdinde protesto edettk ... 
böyle hacli...ı..,.;n bir daha vuku bulma
maaı için tedbirl• elmmaıım lateyecek 
tir. 

Rusyada t!letrik sant
rallerine •ulkast 

MOSKOVA, 14 A. A. - Tası 
Ajansmdan: Hükumet afağıdaki 
tebliği nefretmi,tir, 

Siyasi daire tarafmdan Moıko
vanın büyük elektrik merkezlerin 
de (Tehelidbinsk), Zouevo, Yldto 
o~• son gü~lerde yapı!acak tahrip
kalıklara aıt olarak gıritilen tah
kikat bu tahriplarin bir takını kar 
gatalık unsurlarının eseri olduğu 
meydana çıkınıftır. Bu unsurlar a
raııında ağır ıahayi halk komiser
liği memurlarından adamlarda 
vardır. Bunların vazifeleri, Sov
yet Rusyadaki elektrik aantıralla
rını tahrip etmek ve bu aantırallar 
sayesinde itleyen devlet fabrika
larının faaliyetini sekteye uğrat
mak idi. 

Bu tahkikat tahripciler araım
da aktedilmi' bir mukavele muci
bince teknisyen sıfatile Rusyada 
çalı,an Metropoliten Wickers'in 
bir çok müıtahdeminide bulundu
ğu meydana çıkannıftır. 

31 kifi tevkif edilmittir. 

346 banka açıldı 
NEVYORK, 14 A.A. - Dün 

Amerikada 346 banka yeniden 
gişelerini açarak muamelelere 
batamıflır. 

-

efki.n nmumiyesini endiıeye düıürmek 
tedir. Caz!'telerin alman vakayÜne ayır
Dllf oldukları yer, matbuatın tehlikeyi 
ıezmit olduğuna delil aı!Gedilmektedir. 
Mamafih, 1 ngiltere, Almanyaya ınemlt>
keti muayyen bir nokta üzerinde teah· 
hüde aokacak aarih bir ihwda bulun
makta tereddüt etmektedir. 

Sai' cenah müntehaama menıup bir 
taknn muhafazakarlar, kabineyi berri 
A Yl'Upa itlerine karşı al.i.ka ıröıtenneme 
İ'" n yalnı:ı imperatorluk itleri ile met 
gul olmaia tetorik etmektedirler. 

Muhalifler, aelilmeti, ıil.i.bları bırakma 
konferanamm muvaffakiyetine bağlı 
farzcbnekte berdenmılır. fakat ıil.i.bla
n hemen bırakmanın imkaru hakkında 
tereddütl•, tÜpheler vardır. 

Fransız bafuekilinin nutku 
PARIS, 14. A. A.- Baıvekil M. Da· 

ladier dün aktam Radyoda bir nutuk 
söylemiıtir. M. Daladier, Franıızlan 
memleketin ileriıi bukmda bükülme.. 
bir itimat muhafaza ebneie davet eyi ... 
mit Franaız buhranmm diğer bir çok 
memleketleri aaran buhran mulaıyeaa .. 
dilemiyeceğini söylemiştir. 

Amerika da tehlikeyi •ezdi 
VASHINGTON, 14.A .A. - Sil.i.hla

n bırakma konferanımdaki Ame.ika 
murahha11 M. Norman Davia, ihtimal 
bu hafta aonuncla tekrar A vrupaya gi
decektir. Cenevreye dönmek için birden 
binı verilmiı olan bu karar, diplomaaı 
mabafilinde 'M. Rooaevelt'in silahları bı
rakma konferansını kurtarmak Ye m""" 
kezi Avrupadaki vaziyete bir çare bul
mak için aarfedilecek gayretlere ciddt 
bir surette ittirak ed.eceğine delil adf,.. 
dilmektedir. 

Türkiye - Amerika 
Gazi Hz. M. Ro:ıseoelt'ln 

telgrafları 

ANKARA, 14 A.A. - Reiıicüm 
hur Gazi Mustafa Kemal Hazretle 
ri ile Amerika Müttehit Cümhuri
yetleri Reiaicümhuru M. Franklen 
Roosvelt Hazretleri arasında tU 
telgraflar teati edilmiştir: 

Amerika Cemahiri Müttehide
•İ Reisicümhuru M. Franklen Ro
oıuelt Hazretlerine: 

VQfington 
Amerika Müttehit devletlerinin 

en yüce memuriyetini ele aldıkla
rı bir sırada zatı alilerine en kuv
vetli ve candan tebriklerimi be
yan etmek isterim. 

Bu münasebetle, zati saadetiniz 
ve dost, asıl milletin refahı, saa
deti için en hararetli temenniler
de bulunurum. 

Gazı Mustafa Kemal 
Gazi Mustafa Kemal Hazretle· 

rine Türkiye Cümlıuriyeti Reisi: 
Ankara 

Cemilekli.r tebrik telgrafınız
d~n dol~yı hararetli teşekkürleri· 
mt takdım eder ve hayır temenni
lerinizin gerek tafısım ve gerek 
Amerikan milleti tarafından sami 
mi. kartılanrıını ifade eylerim. 

Franklin D. Rooıuelt 

Moakovaya giden 
heyetimiz 

MOSKOVA, 14 A.A. - Ref&t 
Beyin riyasetindeki Türk ıanayi 
heyeti buraya gelmit ve istasyon· 
da ağır sanayi komiserliği muka· 
veleler tubesi reisi Lorentz ve Ruı 
heyetine Türkiyeyi ziyaret esna
ımda riyaset etmi' olan Orlef ta
rafından kartılanmıttır· Türk he
yeti mensucat teşebbüslerine ait 
intaat pliıılarmm tanzimi için ak 
dolunacak mukavele hususunda 
bazı tasrihler de bulunmak üzere 
buraya gelmi,tir. 

Çinde harp 
Amerika da istiıari 
komiteye gelecek 

CHANGHAI, 14. A. A.- Askeri tay 
yareler, ıimale doğru Nan.kinden hava
lanmqlardır. 

N ankinden alman haberlere göre Ku
peiku ve Hıienkuda muharebeler devam 
etmektedir. Jeneral Koua.n Lin T chen• 
in yaralanmış olduğu söyleniyor. Halbu 
~i J~eral Sungtchue'nin raporlan, Çin· 
lilerın Jeholda Japonlara karfı eöıter" 
mekte oldukları mukavemetin devam et 
mekte olduğunu bildirmektedir, 

VASHINGTON, 14. A. A. -Ameri 
ka, Milletler Cemiyetinin Çin • J pon 
ihtilifmı takibe memur iıtitari komite
sinin mesaisine ittirak etmeıi için yapı~ 
laıa daveti kabul ehniıtir. 

- · - ~ -- -- - - ~ 

JlllrON DAlii5i) 
Yeni esaslar 

Sanayi vıe kredi banka•ı 
ve ofis kanunları 

ANKARA, 14 ( Telefonla) -
lkhsat vekôleti Sanayi ve Kredi 
Banka.ile Ofis kanunları üzerinde 
çalışmaktadır. Arafhrma ve çalı' 
ma neticesinde varılan kanaat bu 
kanunlar üzerinde değifiklik yap 
mak değil, bunları kaldınp yerleri 
ne yeni eıa.lar konmannın dalı# 
doğru olacağı merkezindedir. Sa· 
nııyi ue Kredi banka.i kanunili 
T eşuiki Sanayi kanununda yapda 
cak tadilc'itla bugünkü müphem oe 
mefkiik vaziyeti aydınlatmalı 
mümkün olacaktır. 

Ticaret ofisinde 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Ticaret o/isi raportörlerinden Ha
luk Bey merkezde bir uazileye ta
yin edümiftir. 

Maadin 
Bat mühendisliği 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Maadin başmühendisliğine ve u
mum müdürlüğüne Mühendis Be
kir Vehbi Bey tayin edilmiftir. 

Vekiller toplandı 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Heyeti vekile bugün lırka gnıpa 
içtimaı toplanmıJ ue uekôletleritı 
htUtrladıklan bazı kanan lôyilıala 
rını görüşmüftür. 

İran sefarethane--
sinde aiivare J 

ANKARA, 14 (Huıuıi) -lran 
•eliri Sadık Han Hazretleri "' 
muhterem refikaları yann alqQ1!1 
•elarethanede bir süvare vermeJı.. 
tedirler. ' 

Gemilerin vize harcı 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Türk kon&olos ueya vekili bulun
mama8t sebebile dost bir dev/et 
koruoloıluğundan ueya mahalli hiJ 
kumet memurlarından vize alarak 
limanlarımıza gelen gemilerdetı 
vize harcı alınmaman Vekiller h• 
yetince takarrür etmiştir. 

Terko• mukavele•i 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Hükumet Terkoı mukaueluini tas 
dik için Meclise teudi edecektir. 

MI. Şor hakkında 
takibat 

ATINA, 14 (A.A.) - Zabıta 
Atinaya sahte bir pasaportla gel· 
diği •öylenen Matmazel Şor hak
kında tahkikat yapmaktadır.. Bu 
haberin doğruluğu anltJfılacak o
lursa Matmazel Şor'un bu gibi hal t 
ler için kanunda 11öıterilen para 
cezasını verdikten ıonra baba.ili 1 
birlikte avdet edebileceği zanna- j 
lunmaktadır. 

M. Çatdar1s sükftn 
tavaiye ediyor 

AT/NA, 14 ( A.A.) - M. Çal· 
daris gazetecilere beyanatta bulıJ• 
narak, memlekette yerleımi' olatt 
•ükiinun muhalazası lüzumunda 
ısrar etmiştir. Mumaileyh, hüküm• 
tin 6 Mart hô.diselerinden meı'ul 
olanlar hakkındaki takibata karıı 
mayacağını, çünkü bu takibatın OJ 
li .m'!kamlara ait olduğunu söyfş
mı,tır. M. Çaldaris, zihinlerini ka· 
"'tıracak nefriyatta bulunnıatnJJ-' 
l~nı gazetecilere tavsiye etmir 
tir. Mumaileyh ayan mecli.inirı 
lraldınlacağına ı.ıe memurlann tıP 
edilemiyeceklerin" Jair hnb ... • .. .i 
tekzip etmİtfİr. Bütün gazeteler/ 
lıükiimet reisinin hattı hareketini 
doğru bumaktadır. 

Memlekette hava 
MUCLA, 14 A.A. - Şiddetli 

soğuklar vardır, gece derece arfıl"' 
dan atağı idi. Her taraf buz içİll' 
dedir. 

ANKARA, 14 A.A. - Dün öi· 
leden sonra hava birden bire ıoğıl 
mut ve sühune gece arfırdan af$' 
ğı üçe inmiştır. Bu sabah biraz kıtl' 
yağmı' ise de tutmamıttır. 

KA YSERI, 14 A.A. - Çok if' 
giden havalar birdenbire değit' 
mit ve karakıt yeniden batlamıt' 
tır. 

Dün gecedenberi suratla kil' 
devam etmektedir. 

Tiyatrod~ 41 kiti yaoclı 
MEKSIKO CITY, 14. A. A. - Ah~ 

lulco tiyatrosunda çıkan yangın eanıı••0 
da ölenlerin §İmdiye kadar belli olan fY 
yıaı 41 dir. 

Bunlardan başka telaş ve kaçıtına ~·· 
nasında bir çok kimıelerinde dunuınl•~ 
ara11nda kalarak boğulmuş veya •>"' lı 
altında çiğnenınit olduğu da ııöylenııt• 
tedir. 
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Ekonomi 

Gelecek Alman tacirler 
Mensup oldukları ticaret ve sanat 
ıubelerine göre prağram yapılacak 

Almanyada Türk Ticaret odası~ ler~.en .. olmuştur. 928. senesinde 
rıın tavassutile Mayısta memleketı degıttirılen Fransız. Tıcare~. ~d.a
llıize gelecek büyük Alman ticaret ları .~unu~ıun y~nıden degıştırıl
Ve sanayi erbabı kafilesinin seya- mesı ıçın bır proje hazırlanmak
hat programını hazırlayacak ko- tadır. 
ınisyon ilk toplantısını Kocaeli Bu yeni proje Ticaret <?daları
ıneb'usu Reşit Saffet Beyin riya- nı ~.m olarak .. de~letleştınnekte 
&eti altında yapmıttır. Komitede ve tüccarları muşavır olarak bı
'ficaret odasından Hakkı Nezihi, rakmaktadır. 
Ofisten Akil ve Turing klüpten Bal ve arıcılık 
Sükrü Al; Beyler bulunuyordu. 
ko~ite seyahat prograinını tesbit 
etmezden evvel, gelecek seyyahla
rın sayısının hangi sanat ve tica
ret şubelerinden ne miktar zümre
ler bulunduğunun sorulmasına ka 
tar vermi,tir. 

İtalyan yumurtalan 
Gelen malumata göre, İtalya 

hükumeti ltalya yumurta ticareti 
vaziyeti hRkkmda Parlamentoya 
hir kanun layihası vermiştir. Mü
dafaasının bizzat M. Mussolini ta
rafından yapılacağı söylenen bu 
layihada balyanın yeniden yumur 
ta ithalatçısı mevkiinden çıkarak 
İhracatçı mevkiine girebilmesi i
çin tetbirler gösterilmektedir. 

Milano sergisi 

Beynelmilel Milanao sergisine 

1 
tütün, müşkirat idarelerile, lt !imi 
ted ::ianayi ve Maadin bankası, 1-
peki~, Zingal orman tirketi ittira-
ke karar verınitlerdir. 

Başlıca memleketlerin üç 
senelik ticareti 

İhracat Ofisi bllflıca memleket
lerin 1930 ve 1931 ve 1932 senele
rinde ihracat ticaretlerinin bir 
sene evveline nisbetle yüzde ne 
ınikdar tenezzül ettiğini gösteren 
hir istatistik hazırlamıttır. 

İstatistik tudur: 
Yüzde tenezzül dereceııi 

1930 1931 1932 

Fransa 14,5 29 35 
Almanya 11 19 38 
Holanda 14 24 35 
Belçika 17 12 36 
İtalya 20 17 32 
İsviçre 16 24 41 
Çekoslovakya 15 25 45 
Tü~·~ye 2.4 16.t 20.S 

c u ~-~oda görüldüğü veçhile 
ihracatta en fazla tenezzül 1932 
senesinde kaydedilmittir. İhracat
ta en fazla tenezzül görülen mem
leketler Çekoslovakya, İsviçre, At 
manya ve Belçikadır. 

Ticaret odaları asrileştirilecek 
Dünyanın her yerinde Ticaret 

Odalarına yeni bir çalıtma tekli 
vermek için faaliyette bulunul
tnaktadır. Harpten evvelkine gö
re çok değitmit olan iktıaat itleri
ne uygun bir yol vermek içlıı uğ
ratılmaktadır. 

Fransa bu yolda ilk yürüyen. 

1 BORSA 1 
(l ı Bankasmdan alman celYeldir) 

14 MART 1933 
AkfUl'I Fiatlan 

istikrazlar S TahYillt 
J.ti"-raxı d•hili 96,- Elektrik 
~ark d. yollan 6.20 Tram~•7 
D. Mu•ahhide 80.25 Tiinel 
~ . ... u r u kler 5,75 Rıh 
Saydi mabi 7, bm 1L-
8aid•t 11.75 Anadolu 1 42..85 
T .• ,kerir• 7,75 111 42,40 
İ:tmir B elediye .. MI· 
l•tiL.razı 99 m .. aill 48,., 

ESHAM 

1,, Ba. Nama 10,15 $ Bomontl 
H ·ı· )1.- Terko• 

11 ,. amı ıae 

., " Müe••İ• 119.- Çimento Al. 
Anadolu. 23,.50 ittiltıat dey. 
R.eji 4,25 Şark d.,.. 
$ir. bariye 15.- Ba..lya 

24.-
37,50 
11,20 
27~ 

'frun••1' 54,- Şark m. ec.aa 
Unıurni Sicorta 11.- Telefon 

1,70 
2..50 
U5 

ÇEK FIATLARI 
Pari• 
londro. 
Nüyork 
Milano 
Brük•el 

12,03 İ Prai 
727 J Viyana 

<47 ı-50 Madrit 
9.26 Bertin 

Ati na 
Cenevre 
Soria 
Anıaterdam 

3.39 
83,24 

2.44.28 
66.73 

1,17,28 

NUKUT 
Kurut 

20 f. Franııa 171 1-

1 laterlin 732 
1 Dolar 

20 Liret 217,-
20 1. Belçika 117 ~ 
20 Drahmi 23,-
20 i. İa"İçre 820.--
20 L..,.a 26.-
1 Florio 85,-

21 Kur. Çek 122~ 

Varto•• 
,. .. t. 
Bükr .. 
Belsrat 
Mo•lıı.o•a 

(Satq) 

l Şilin, A~. 
1 Pe:ıeta 
1 Mark 
1 Zeloti 
1 Penp 

20 Ley 
10 Dinar 

1 C•rno•eç 
1 Altın 
1 Mecidiye 

Hanlı.not 

14.-

16,03 
4,29 
5,61 

1,98,75 
4,26,SO 

3,92 
80,49,25 

35,15 
10,87 

kuruı 

27,-
17.-
50,-
24,-
33.-
23,-
55,.-

9,37 
34.-
2• 

Ticaret Odasının bal ve arıcı
lığımız hakkında yapbğı araştır
malara göre tehrimiz ve civann
da 105 eski ve 1179 yeni sistem 
ankovrını vardır. Senede 48 bin 
kilo bal ve 6 bin kilo balmumu el
le edilmektedir. 

İran Berutu tercih ediyor 

lran bir müddettenberi ithalat 
ve ihracatını Berut limanından 
yapmağa ba~lamıştır. Bu yüzden 
İranın evvelce ticaret işlerini yap
bğı Trabzon· Jimanmm bu yolda
ki faaliyeti azalmaktadır. 

Çekoslovakyaya Karadeniz-
de mahreç 

Romanya hükfuneti sonunda 
Çekoslovakyaya Kar.~denizde bi.r 
serbest liman vennegı kabul etti. 
Kalas limanı yakında Çekoslovak
ya etyasmm girip çıktığı ııeniş bir 
iktısadi liman olacaktır. Çekoslo
vakya artık Karadeniz ve Akde
nizle büyük bir kısmı ticaretini bu 
yolla yapacaktır. 

Bu yeni şekilden İstanbul li
manının da bir çok istifadeleri o
lacağı muhakkaktır. Eğer iyi bir 
fekilde üzerinde uğratdırsa bu is
tifade çoğalabilir. 

Ticaret Odası tetkikat şubesi 
müdürü hakkı Nezihi Bey bu yol
da yaptığı tetkikat neticesinde bir 
rapor hazırlamıttır. 

Antalya !eker kaını,Iarı 

Antalyada teker kamışından 
teker çıkarmak için ötedenberi 
bir teşebbüs vardır. 

Antalyada yetifen teker kamıt
larmın tahlili için bir kısmı tahli-
18.tı ticariye laboratuvarına gönde 
rilmitti. Yapılan tahlil neticesin
de Antalya suları kireçli olduğun
dan bu kakıtlardan teker çıkar
manın çok pahalı olacağı anlafıl
mı•tır. 

Odalar kanununda tadilat 
yapılacak 

ANKARA, 13 - lktısat Veka
leti Ticaret Odalan ve ticaret bor
saları kanun ve nizamnamelerin
de tadilat yapacaktır. Mevcut ka
nunlar, bundan altı yedi sene ev
vel yapılmı •• o zamanın ihtiyaçla. 
rma göre tanzim edilmitti. Bilhas
sa ticaret borsalan hİlkkında ni
zamname, bir zahire borsasına glS
re yapılmıttı. Halbuki o zaman
dan beri zahire borsalan inkitaf 
etmittir. İstanbul, lzmir borsaları 
zahireden başka diğer mallar üze
rinde it yapmak itibarile daha 
uınuıni mahiyette bir ticaret bor
sası tekline ginnittir. 

Yeni yapılacak nizamnamede, 
İstanbul ve İzmir ticaret bonala
nnın son senelerde aldığı tekiller 
nazarı dikkate alınacaktır. 

«=»----
vııayette 

Yeni Baytar müdürtı 
Vilayet Baytar Müdürlüğüne 

tayin edilen Etem Bey ifine bat
lam1ftır. Etem Bey ite batlama
dan evvel Vali Muhiddin ve Mua
vin Ali Rıza Beyleri ziyaret et
mittir. 

Vilayet Sergisi 
Vilayet bahçesinde açılacak o

lan sergi iıtihzaratına batlanını,_ 
tır. Sergiye köylerin de ittiraki i
lin edilecektir. 

ikramiyeli çikolatalar 
. ANKARA, 14. - Dahiliye encümeni 

çıkolataların içine ikramiyeli kart ve re
simler konulmama11 hakkındaki teklifi 
kabul ebniıtir . 

Büyük Behzat'm 25 inci 
yıl dönümü • 

En kuvvetli Türk artisti Büyük 
Behzadm sanat hayatının 25 inci 
yıldönümü münasebetile bir jubile 
tertibine karar verilmiftir. Bu mü
nasebetle tertip edilecek müsame
renin hasılatı sanatkara terkedile
cektir. Kıymetli san'atkirı tebrik 
ederiz. 

. . . : . . . 
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16 Mart Gençler 
Yarın Eyüpte bir 
ihtifal yapılıyor 1 

Halkeviıide 
Yeni müzakere 
Bulgaristanla yeni bir 
mukave1e yapılacak 

Yarın 16 mart ,ehitleri için Eyüpte
ki §"bitlikte büyük bir ihtifal . merasi· 
mi yapılacaktır. Bu hususa aıt prog
ram ikmal edilmittir. Merasime işti
rak edecekleri saat 13 te Köprünün 
Eyüp iskelesinden kalkan bir vapur 
tehitliğe götürecektir. Şehrimizde hD;
lunan bütün meb'ualar, hayır cemı
yetleri, içtimai ve mesleki tetekkül
ler mümeııilleri bu merasime davetli
dirler. Hazırlanan progr,.ma göre sa
at 14 te evvela müfti ef. türkçe bir 
dua ve fatiha okuyacaktır. Bundan 
aonra fırka ve Halkevi namına Halk
evinden bir zat, şehir namına beledi
ye meclisinden bir zat, gençlik namı
na da M. T. Talebe Birliğinden bir 
zat nutuk irat edeceklerdir. Bundan 
sonra muzika matem havası çalacak, 
bir zabit kumandasında bir müfreze 
manevra fiteğile havaya üç defa ate§ 
edecektir. Müteakıben askeri kıt'alar 
geçit resmi yapacakbr. Y ann öğleyin 
Eyüp camisinde tehitlerin nıhu için 
bir mevliit okunacaktır. 

"' "' . 
lstanbul Halkeııi Reisliğinden: 

Dün akıam samimi bir 
hasbühal yapıldı 

Dün akşam saat 17 de Halke
vinde bütün yüksek mektepler ve 
Darülfünun fakülte talebe murah
haslarının iştirakile büyük bir to1> 
lantı yapılmıttır. Bu toplantıya 
her talebe cemiyetinden dört mu
rahhas iRtirak etmiştir. Toplantıda 
Halkevi ' idare heyeti azaları, fır
ka idare heyeti reisi Cevdet Ke
rim B. Darülfünun profe•örlerin
den bazıları hazır bulunmuştur. 

Bu toplantı samimi bir hasbü
hal •eklinde iki saat kadar sür
müştür. Halkevi, talebe şerefine 
haabühal sonunda bir çay ziyafe
ti vermittir. 

Dünkü toplantıda Darülfünun 
ve yüksek mektepler talebesinin 
daha yakından Halkevile alaka
dar olmaları, muhtelif hars şube
leri içinde muntazam bir ~kilde 
çalışmalan için hazırlanan pro
gram üzerinde görüşülmüş, bazı 

Gelen haberlere göre, Bulgar 
lktısadi mehafili, Bulgaristanla 
Türkiye arasındaki lktısadi müna 
sebatın seneden seneye Bulgaris
tan aleyhine gerilemekte olduğun
dan bahisle Bulgar hükumetine, 
iktısadi anlaşması için müza.lı:era
ta başlanması hususunda müraca
atta bulunmuştur. 

Aldığımız haberlere göre, ibra 
cat ofisi müdürü Cemal ve Tica
ret Odası umumi katibi Vehbi 
Beyler Bulga:ristanla iktısadi mü
zakereye batlamak üzere bu ya
kınlarda Sofyaya gideceklerdir. 

932 de Bulgaristana sattığımız 
mal 75 milyon Levalıktır. Buna 
mukabil Bulgaristan ayni senede 
bize 48 milyon Levalık mal ver
miştir. 930 da Türk - Bulgar tica
ri münasebatı Bulgaristan aleyhi
ne 14 milyon Levalık bir fark 
gösteriyordu. Bu fark 932 de 27 
milyonu bulmuştur. 
----~·=•o-----

Cemlyetlerde 

16 Martta yapılacak ıehitler ihtifa
line lstanbulda bulunan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi aazlan beyefendi
lerden te,riflerini ve adresleri maliim 
olmadığı için bu iliuumızın davetiye 
yerine kabul buyurulmaaıru rica ede
riz. Vapur köprü Haliç iskelesinden 
saat 13 te kalkacaktır. 

• * • 
ı 

kararlar verilmiştir. Tal ebeye 
Halkevinin muhtelif şubelerinde 
fili vazifeler verilecektir. Halke-

Glikozlu helvalar 
Helvacılar cemiyeti idare heyeti, hel

valann fazla parlak görünmesi için hel
vacılann lüzumundan ziyade gilikoz 
kullandıklarını ve bunun helvalara rağ
beti kırdığını görmüıtür. Cemiyet, bu 
maddenin lüzumundan fazla kullanılma
malJ için helvacılara vasayacla ve bu 
maksadın temini için icap eden mek•m
lar nezdinde teşebbüsata karar vennİf
ÜI'. 

lstanbul Halkeııi Reialiğinden: 
16 Martta yapılacak Şehitler ihtifa 

!ine lstanbulda mevcut.Hayır Çemiyet 
!eri ile Mesleki ve içtimai cemiyetler 
idare heyetleri azalannın teıriflerini 
rica ederiz. 

Talebeyi davet 
M. T. T. B. den: 
16-3-933 perıembo gÜ'.nÜ 16 mart lh

tilalma iştirak edecek arkaclaşlann Ey
yÜp iıkeleıinde birlik bayrağı altında 
toplanmalan ilan olunur. 
-~--« ------

Maarifte 

Kıdem zammı 

Altı yüz muallime ait 
evrak geldi 

Istanbul ilk tedrisat muallimlerinden 
bu sene kıdem zammı götteeklerden 
600 muallime ait tasdik edilmiı evrak 
maarif müdürlüğÜne ırelıniftir. Daha 
150 kadar muallimin kıdem zammı ırör
meai için Veki.letten müsaade gelmesi 
beklenmektoclir. Bu sene lstanbul ilk 
mektep muallimlerinden 750 kadar 
muallim kıdem zammı görecektir. lo
tanbuldaki ilk tedrisat muallimlerinin 
adedi 1764 tür. Geri kalan ilkmektep 
hocalan da ırelecek sene kıdem zamnu 
alacaklardır. Bu seneki zamlar için h
tanbul hususi idaresi 25 bin lira tahai
sat kabul etmiıtir. 

Kitapçılar kooperatifi 

Kitapçılık lirmted ıirketi ~cind_e 
kalan kitapçılarla bir kooperatif teşkil 
eden kitapçılar anısmdaki ihtilaf uzlq
mak imkinı olmayan bir aafbaya ginnit 
tir. 

Kooperatif kuran kitapçılar namına 
Maarif kitaphaneal sahibi Naci Kasım 
Bey, " Mektep kitap lan meselesi " is
mi albnda bir risale nqretmi,tir. Bu 
risalede limitet tlrketfn mektep kitapço
lığmı inhisar altına almumdan tikiyet 
edilmekte ye mektep kitabı basmak hak 
kının kooperatife ait olduğuna ipret o
lunmaktadır. 

Kooperatifin tqkıli Maarif Vekili 
Reşit Calip Beye bir mektupla uudil
mitti. 

Vekil Beyden gelen cevapta kitaı>ÇI• 
lar bu tesebbüslerinden dolayı tebrik ,.. 
clilmektedir. 

Kooperatife arzu eden muharrirler ı 
clahil olabileceklerdir. Muhıu:Tirler, koo 
peratife mesailerini para mukabolinde ar 
:ııedererlerse aza olarak kayıtlan yapı
lacaktır. 

Talebe çayı 
Edebi yat fakültesi talebe cemiyetinden 
Fakültemizin senelı1ıc cayı 17-3-933 Cu 

ma günü saat 16 ela Tokatlıyaııda verile 
lecektir. Bu toplanbya iıtiraklerini arzu 
ettiğimiz mezun arbdatlann c:emivet
ten davetiyelerini perıembo gününe ka
dar alınalarmı rica oclerb. 
---~·=·--~~ 

Beledlyed• 

Şehremaneti de 
Kaldı mı ya? 

Bazı husıul müesseseler Bele
diyeye yazdıklan tezkerelerde 
h8.la Şehremaneti tabirini kullan
maktadırlar. Belediye bütün ali· 
kadar müesseselere bir tamim ya
parak bundan sonra tezkerelerin 
"İstanbul Belediye reisliğine" di
ye yazılmasını bildinnittir. 

Tanzifiye 
Bazı kimseler evlerini bot bı

rakarak, batka bir tarafa lafmı
yorlar, fakat efyalarını beraberle
rinde götürmüyorlar. 

Bu suretle evlerinden etyaları
nı çıkarmadan nakledenler, çıktık 
!arı evin de tanzifiye vergisini ve
receklerdir 

vi talebenin her zaman toplandığı, 
çalıştığı, eğlenceler, müsamereler, 
tertip ettiği hakiki bir gençlik ve 
hars merkezi olacaktır. Dünkü 
hasbühalde bir çok hususlarda 
gençliğin noktayı nazarları öğre

nilmit, bazı meseleler hakkında 
kendileri tenvir edilmittir. Bu haı 
bühal çok istifadeli olmut ve ıa
minıi bir hava içinde nihayet bul
muttur. 

----~·="<>--~--
Mahkemelerde 

Bir arkı menedildi 
Bir harbiyeli fMkısının piyasa 

dan toplattırılması için mahkeme
den kar~ almmıttır. 

Nümayiş tahkikatı 

Vagon - Lit'nin tatlanmaaına 

ait tahkikat ilerilemektedir. Ha
karet itini Vakit gazetesine ihbar 
eden zata bu iti söyliyen adam 
da vakayı batka birinden duydu
ğunu söylemiş, o zat ta tramvayda 
tanımadığı iki kiti konuturken 
duyduğunu söylemittir. Henüz 
tahkikat bitmemiştir. 

Mabkfun olanlar 

Jandarmaların teslim etti~ 
bir kaçakçıyı dikkauizlikle kaçır
maktan suçlu Muharrem isminde-. 
ki korucu bir hafta hapse, 30 lira 
ağır para cezasına, Gebzeden ls
tanbula 39 kilo tütün getiren Tav
tancıl köylü polis Ahmet te 6 ay 
hapse 195 lira para cezasına mah 
kiim olmutlardır. 

Poliste 

Bakkallar cemiyetinin 
hesapları 

Bakkallar cemiyetinin oon zamana ka 
dar tahriliit işleri pek iyi ıritmemittir. 

Bu pürüzlü hesaplar temizlenmekle 
beraber, cemiyet umumi katibi semt 
semt bakkal cfükkanlarını dolatarak es
nafın arzularmı, ıikiyetlerini teabit et
mektedir. Cemiyet idare heyeti bu te
menni ve ,ikiyetleri, tasnif Ye İcap eden 
ler nezdinde tetebbüste bulunacakbr. 

Cikulatalardan §İkayet 
Şekerciler cemiyeti, esnafın çikulata 

fabrikatörlerinden bazı şikayetleri üze
rine bu işle meşgul olmaktadır. 

Bilhassa Türk esnaf, çikolata fabrika
törlerinin kendilerine, diğer bir kısım 
esnafa verdikleri jskontodan A2 kir br
rakt. klarından müştekidirler. Bunlar, e
ğer çikolata fabrikatörleri bütün esnafa 
ayni nisbette iskonto yapmazlarsa, on
lann çikulatalarım alıp sabnamaya ka
rar 'Vermişlerdir. Tarafeyn araaıncla bu 
iş için müzakerat cereyan etmekte ve 
bir itilaf zemini bulunacağı ümit edil
mektedir. 
Müşterek büro katiplikleri 
Mütterek bir büro teşkil ebniı olan 

15 esnaf cemiyetinin, birbirlerile müna
sebetlerine göre aynldıklan dört l"IP 
umumi katiplerinin vazaifine iit bir tali
matname hazırlanmaktachr. 

Eyüp fukaraperverlerinin 
kongresi 

Eyüp fukarapener cemiyetinden: E
yüp fukarııieprv...- cemiyetinin 1933 sene 
si kongraaı 31-3-933 tarihine müsadil 
Cuma günü yapılacağından azayı muh
teremenin yevmü mezkiirde Eyüp Re
f&diye mektebine tqrifleri rica olunur. 

İki büyük şebeke tutuldu 
Mücevher hırsızları ve cıgara 
kağıdı kaçakçılan tutuldu 

Zabıta, mühim bir aigara ki.ğıdı ka- mİftİr. -
çakçılığını meydana çıkarmıt ve kaçak- Kıymeti 30-40 bin lirayi yalan befl-
çıları tevkif etmiıtir. Yaka ıudur: bir yerde, yüzük, pantantif küpe ve 

Bayburtlu Mehmet isminde biri dün aaireyi çalıp ortadan aıvıpıı bu hınız 
Kwnbpuda sigara kağıdı satarken ya- ıebekesi zabitamızm çok mahirane ta· 
kayı ele venniı ve üzerinde yapılan a- kipleri. netict;~inde. ele g~.ıtir. . 
rattırmada 84 defter si.gara kiğıdı ele Takibeb guçleıhnnemek ıçın polis 
geÇirilmiıtir. müd'iriyeti alakadar ıubesi bu hususta 

Za)Mta memurları, Bayburtlu Mebme- çok ketum clavranmalrtadır. Mamafih 
di ııkıtbrarak bu kiğıtlan nereden bul- sirkatıa çok ıumullu olduğu ve malıira-
duklarmı aomıuflardır. ne bir surette tertip edilcliji anlqd-

Mebmet sıkqbnlmca bunları Hacı fa- maktadır. 
mail isminclo gene Kumkapıcla oturan Hınızlarm bir kıamı Gebzede yaka-
bir kaçakçıdan aldığını aöylemeie moc- lanmış, bir kısmının da lstanbula firar 
bur olnıuttur. ettikleri anla,ılarak burada tevkif edil. 
Zabıta bunun üzerine, Hacı lsmaili e- mitlerdir. 

...inde aramıı, fakat bulamam~ı!"'· Piçakla yaraladı 
Fakat bu esnasında lımailın kansı fstimat ve Yani isminde iki balıkçı 

Hanife H. m bazı ıüpheli hareketi~ dün biribirlerile hemen bir hiç yüzilı>. 
görülerek, eve ıririlmit, ve kadının bir den kavgaya tutupnuılardır. Yani, ne-
bohçaya doldurarak bahçedeki kuyuya ticede lstimab hıçalrla kaaıfmdan ya-
atmak t•bbüsünde bulunduğu kaçak ralamııtır. 
11gara kifıtlan meydana çıkarılmıştır. 

Hanife8'n kuyuya atmak istedifi Hakarete uğramış 
bohçada tamam 270,000 varak siganı Feriköyünde, Baıııtbane caddesinde 
k8.ğıdı bulunmuıtur. ]brahim Ef. isminde biri yük arabaaile 

Babıta lsmailin, bu lıiğıtlan kimden Beyoilunda Hamalbaşı civanncla yük 
ele geçirdiğini . tahkik i!e ~etrulclur. beklerken bqka bir yük arabasının aü 
Yapılacak tahkikatın ıenıt bır kaçakçı rücüsü olan Şerifin hakaretine uiramıı-
airnı meydana çıkarması çok muhtemel tır. 
dir. 

Mücevher hırsızları çetesi 
tutuldu 

l ıtanbul zabıtaaı çok mühim bir mü
cevherat ıirkatinin faillerini ele geçir-

yangın çıktı 
Binbqı Muhtar Beyin Bqiktaıtaki 

evinden, baca kurumlannın tutuımaaı 
neticesinde yangın ç.ıkınııaa ela çabucak 
aöndürülmüıtür. 

s 

FIKRA -KAğıttan gümüte 

Eğer makinelerdeki değişiklik 
iti biterse, Meclisten de kanun çı
karsa yakında gümüş paraya kavu
tacağız. 

Kulaklarımız, 20 seneye yakın
dır ki altın sesine hasrettir. Ve 
parmaklarımızın arasından yalnız 
çeşit çeşit, renk renk, boy boy ka
ğıt paralar geçmi~tir. Bunların 
içinde katı kırılmamış yeni basıl
mıtlarından, yedi sekiz yerinden 
zamkından incir içine kadar muh
telif yapışbrma vasıtalarile sıvalı 
ve yamalılanna kadar ..• 

Biz altını gören ve sesini işiten 
bir nesliz. Fakat dünya 'lnıfıranı 
öyle gösteriyor ki çocuklarımız 
için altın para, ancak kablettarihe 
ait seyredilen bir antika mahiyeti
ni haiz olmaktan kurtulmıyacak ••• 

Altına değilse bile paranın gü
mütüne olsun kavutmaktan, ceket
lerimizin cebindeki protföyü pan
talon cebinde taşman para çanta
sına tahvil etmf'kten nekadar sevi
niyorsak, mühim bir noktaya da 
kalem değinnekten kendimizi ala
mıyoruz: Son 5 liklerle 10 luklar 
da ve hele 25 kuru,luklarda dütü
len ağır fahit hataya bu sefer ol
sun düşülmemesini pek haklı ola
rak isteyebiliriz. 

Herkes bilir ki bugün paranın 

İftira kıymeti çok dü9kündur. O
nun için basılacak paralarda en 
ziyade gözetilmesi İcap eden nok
ta, lafmmanm kolaylığı noktasm
ndan hafif ve küçük olmasıdır. 
Mesela bugün 2 liranın alışverit 
kıymeti hiçtir. Halbuki mevcut 
paralarla 2 liralık bronz ve nikelin 
cepteki ağırlığı, atağı yokan bir 
parabellfun tabancaımm ağırlıği
le ba,abattır. Hele bu yükü birkaç 
ay yırtılmadan taşımak için pan
talon ceplerinin astarlan İçin ame-. 
rikan bezi töyle dursun yelken be
zinden aıtar yalınkat gelmektedir. 

Paranın kıymeti itibari olduktan 
sonra basılacak paralarm ağırlığı, 
lüzumsuz yük taşımaktan ve cep
lerimizin astarlannı yırtmaktan 

başka bir ~ye yaramaz. 
Henüz para basma iti tahakkuk 

sahasına gelmeden evvel bu mü
him noktaya bir balmumu yapı•
tırmayı çok yerinde addettik • 

Sonra bir noktayı da göz önün
de tutmak icap eder ki bugün elde 
dolaşan bronz ve nikel paralar 
eski harflerle basılmı,tır. M,...,ıP.
ketin her sahasında Arap harfleri
nin kullanılmasının memnuiyeti 
önünde o kanunu tatbik ile mükel
lef olan hükiimetin o harflerle ba
sılmıt paraları tedavül sahasından 
bir an evvel kaldırması, yalnız va
zifesi değil hatta mecburiyetidir 
de ... 

"1~ Salilıaddin ENiS 

.. --------········· .. ·----
Hilaliahmer 
Kongreleri 
Ali paıa izahat veriyor 

Hilaliahmer lıtanbul Reisi Dr. , 
Ali Pt. Hi18.liahmere ait itler hak
kında fU izahab vennittir: 

- Hililiahme
rin senelik semt 
kongrelerine ba,
lanmıtbr. Yarın 
Betiklaf kongresi 
toplanacaktır. 

Mülhakat kongre 
)eri bitip netice-
ler alındıktan 
sonra İstanbul 
merkezi kongre
ıin; yapacaktır. 

- Erenköyün
deki verem sa· 
natoryomuna yeni Ali PCZJ!a 
bir pavyon ilavesini ötedenberi 
arzu ediyoruz. llk çıkacak fırsat
ta bu iti batarma~a çalı,acağız. 

San'at evi 
- Hilii.liahmer sanat evinin fa

aliyeti devam ediyor. Sanat e
vinde yapılan eserler, ecnebi aile-. 
ler arasında gün geçtikçe rağbet 
kazanıyor. Bilhassa memleketimi
zi ziyarete gelen seyyahlar, bu es
ki Türk nakışlarını çok beğenmek 
tedirler. 

Eyüp verem dispanseri 
- Eyüpte açılan verem dispan

seri de o muhitte büyük bir boşlu
ğu doldurmuştur. Dispanserden 
iyi neticeler alınmaktadır." 

• 
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15 MART 1933 
idarehane : Ankara caddesi, 100 No. 

T elaraf adresi : lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Bqmuharrir ye Müdür : 24318 
Yazı i,leri Müdürlüiü : 24319 
idare 't'• Matb&a : 24310 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 ayl.f< 4- 8-
8 " 

7 50 14-
12 .. 14- 28-

Celen ••rak ıeri Yerilmez.- Müddeti 
geçen 11.üıbalar 10 lıcuruıtu.r.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mü
racaat edilir. Cu:etemix ilin.lann m"'u· 
liyetini kabul elm•. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y •tillcöy ulr-1 ra .. t ••ked.ad• .-... 

rilen malU.mata tire burb. baYa ek.eri· 
yetle bulu!J.. •• müteban"il olarak riİs· 
airJı S9ÇKelctir. 

14-3-1933 tarilJnde ta.z,.tld 768 mill
mtre, en fa:s.la ııcaklık 4 ... az uca.lcld.: 
da ufırdaıı •ıaiı 2 deTece olarak kayd .. 
rlilmi•tİr. 
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"~I tS:LEKa 

Amerıka!. .. 
M h · ld ?r a v mı o u ..... 

Çabuk inanan ve çabuk karar 
veren insanlarız. Arnerikada son 
günlerde Halk kağıt dolar verip 
bankalardan altın çekrneye bllfla
dı. Bunun için de herkeı parasını 
bankalardan almağa koftu. Bu hü
cum o kadar keaif oldu ki; bir çok 
b:ı-nkalar kapılarını kapadılar ve 
nıhayet hükfunet te bankalara bir 
kaç günlük bir rnoratorium verdi .• 
Vaziyet böyle olunca Londra bor
sa11 ve ona bakarak ta Paris ve 
diğer Avrupa borsaları dolar üze
rine muameleyi kestiler. T abit biz 
de... Bunun üzerine söz gazetele
re, oradan da ayağa düştü: 

- Dolar para etrniyorrnuf .. de
ıniye başladık.. 

Cemal Nadir bile 150 bin doları 
olan bir biçareye acıdı. Arkadan 
Kaliforniya taraflarında bir de 
,iddctli zelzele oldu .. Bu sefer hep 
birden hükmettik. .• 

- Arnerika. ... Mahvoldu .. 
Geçende bir ark!ldllfımla bunu 

münaka,a ederken dev gibi trans
atlantiklerle lstanbula gelen Arne
rikalı seyyahları gösterdirn: 

- Bak ayol! Biz mahvoldu di
yoruz amma, herifler seyahate çık 
mış geziyorlar .. 

O hala fikrinde rnusir idi: 
- Bunlar seyyah olrnasalar ge-

'ek. .. 
-Ya nedir?. 
- Muhakak rnuhacirdirler .. 
Ve biz bu kanaatte iken dün 

~rn~rikada borsalar açıldı, dolar 
uzerıne rnuarnele bllfladı. Bugün 
eski fiatını gene bulrnu,. 
Ne çabuk mahvediyoruz değil rni? 

Tehammülaüz 
Adamlanz! •• 

Medeniyet ve ilrnin insanlara 
verdiği bir haslet vardır· M·· 
h 

• • usarna 
akarlık. Bütün ilirn ve rned . 

0 dd 0 1 enıyet ı ıa arırnıza rağınen bu rnü-
samahakarl~~n biz?e eser yok. 
tur. En bılgıç geçınenlerirnizle 
~~nak~ya g~~eriz. Derhal iti 
kufre doker. Mutefekkir geçinen. 
!erimizin en küçük bir reyine iti
raz edersek rnuğber olur. Ve en 
genit düşünceli zannettiğirniz kirn 
ıelerle latife ederiz, kızarlar .. 

Hep: 
- Evet!. Sözünü ititmek isti

yoruz. Arnrna bu söz o kadar tu
haf ve kıymetli midir bilrnern ki?. 

Birisi muttasıl, benirn her yaptı
ğırna, her aöylediğirne "evet!" de
se ya sarnirni olmadığına, ya ap-

M illiyet'in rdebi romanı: 49 -

Hlklye 

Sadakat 
Şaziye, bu unıulrnaz haberi aldı

ğ~ zaman, ruhunun üzerine çelik 
bır tokrnak yernit gibi oldu. Evet, 
on sekiz sene ayrılıktan sonra Cev 
det Narni geliyordu. 

Senelerce evvel, ne kuvvetli bir 
&fkla sevitmitlerdi. Şazi yirrni 
sekizinde, Cevdet Nami otuz iki
ıindeydiler. Çocuk değillerdi. 
Sevrnenin ne demek olduğunu bi
liyorlardı. Harp, llfklarınm sı
caklığına bir rnart ayazı gibi ka
rıttı. Cevdet Nami cepheye git
rnitti. 

Şaziye, ilk zamanlar Cevdetin 
rnuntazarnan gelen mektuplarını 
defalarca okumakla hasretinin 
acısını dindirrneğe çabalarnıftı. 
Fakat yavllf yavllf rnektupların a
rasında flaıla arttı. Ve nihayet 
uzun zarnan gelrnedi. 

Acaba yaralanmıt mıydı; yoksa 
tehit rni dütrnüttü? Zihne sapla
nan bu cevaplan verilerniyen ıual
ler uzun sükiitu facialattınyorlar
dı. 

Bir gün kaybolduğunu haber al
dılar; bllfka bir gün esir diiftüğü
nü duydular, bir diğer haber bir 
hatasından dolayı hapsedildiğini 
bildiriyordu. 
Acının parlak ve mes'ut bir ati 

ile unutulacağı ümit edilerek uzun 
bir beklernr, batlarnıfb. Seneler 
geçiyordu: Harp bitti, hata Cev
det Narniden haber yoktu. 

Ornit ediyorlardı. Omit azaldı, 
daha azaldı, nihayet bekliyen 
kalpler deliksiz bir ürnitsizliğin 
yeisi sardı: Artık lSldüğ{Jne hük
rnetmitlerdi. 

Yalnız Şaziye, sevdasma bağlı, 
cılız ürnidini aöndilrmemek için 
çabalıyor, bekliyordu. 

Hala esaretten tek ti1k döneni• 
ri duydukça, gördükçe: 

- Elbet onun da bir gün sırası 
gelecek. diyordu. Onun yaşadıtm 
dan bir lahza tüphe etmiyordu. 
Onun kalbindeki yerini bir batka 
sına verebilmeyi aklından bile 
geçiremiyordu. Mazlılne ve atkı· 
na daima sadıktı. 

Fakat! Bir sabah; bir haber, o
nu, azgın bir yangın ale..-1 gibi sar 
dı: Cevdet Narni ölrnilttü 1 •• 

Şaziye, bu haberle bütün varlı
tmın manasını kaybettiğini hi .. 
setti. Haftadan kıt bir zamanda 
bütün saçları 11tırapla ağardı. Giin 
cükler içinde uzun dertli seneler 
geçirmit gibi yüzü krrıfb, buruf
tu, ihtiyarladı. 

Aynaya baktığı zarnan, yirrnl 
sekiz yatındaki halile o vaziyeti a.. 
raaında tarunarnıyacak kadar de
rin farkla buluyordu: Şaziye öl
rnüttü: 

- Artık Madern ki Cevdet Na
mi yok, güzel olrnak için tnvalete 
itina etrnekte ne rnana var ki! Di
yordu. 
Atkı iptizale u~atan kadmla:ra 

fe.fıyordu. Bir kadının kadını, 
aık bezirgA.nlarına yahuthane • 
dinebilmesine bir türlü akıl erdlre
rniyordu. Onun için llfk, bir tek 

tallığına hükrnederdirn. 

Avukattan muharrir 
Şirndi imzası altında yazı yu

rnıyan bir rnuharrir geçen sene bir 
spor rnünakatası münasebetile ba
na verdiği bir cevapta, avukatla.. 
rın edebiyatla rnetgul olrnalarmı 
eser yazıp, tercüme etmelerini a
~s ve edebiyat için sakat görmüt
tü. ~on günlerde (Haydar Rifat) 
Beyın (Versayl isrninde Ernil Lud
wig'ten tercüme ettiği eseri görün
ce. !L_u. iddiı. aklırna geldi. O zatın 
0 1ddıasına bir sene zarfında bet 
altı eser tercürne edip ortaya atan 
avukat (Haydar Rifat) Beyin tah 
11 kadar kuvvetli cevap olur rnu?. 

FELEK 

MAKEDONYA 
Aşk, 

Yerde, yanı batında tahtadan yapıl
mış, kapı mandalına benzeyen bir cismi 
okşayarak gelifi güzel açtığı aalıifeler
den birine gözlerini daldırdı. 

Ne tül perdeli pencereler, yumuf&k 
yastıklarla dolu divan, ne !'~ :ı:ığınlan 
veya bir keman... Ne de ıçı krizantem 
dolu bir saksı .. 

Odada lamba bile yoktu. 
Yalnız bir yığın pırnar, kötü bir ma

sa ve duvarda karanlığa mıhlanmıı gi
bi duran bir gıra tüfeği .. itte dekor. 

Kara bakraçla lahana çorbası kaynı
yor ve Bulgar kızı tiir okuyordu. 

Hem de Veliçkof'un ıiirlerini .. 
Sisli Balkanlar oğulduyordu .. Dışan

da rüzı:Sr esiyordu. 

Kin, Politika ve Kan •• 

Müellifi: Nizamettin Nazif ....... ,., .. ,,,,,,,, .,,, ····· 
. V eliçk'!4' .memleket ve insan sevgisi

run hasretim ve tadını tatmıı bir tairdi.. 
Hayatı ihtilaller, kıyamlar, gizli çalıı
malar araaında geçmitti. Mahpealerin 
bütün azabını duymuf, kih kanlı baskın
lara uğrayan, kih kanlı baskınlar ya
pan çetelerin içil>de yıllarca uğraşmıı
tı. Buna rağmen V eliçkof içli bir adam 
kalmıı; kalemi, en ince duygularla cilt
lı;r doldurmuııu. Tıpkı bu kız gibi .. Lii
bınıka naul burada otunnu! onu oku
yordıyıo, o da buralara benzer yerlerde 
dola4mıt ve bunu yazmıştı. 

Dinamit gibi bir gayz ve dık bir md
tı;m gibi insanı gevfeterek &aran bir aev-
gı .. 

1 ıte Makedon yanın dııı ve iıte Ma
kedonyalının içi .. 
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erkek demekti. Bir tek Cevdet Na
rni. 

Atk hakkındaki bu telakiıi 
değitrnedi. Aradan üç uzun yıl 
daha sürüdü gitti. Bu seneler, Şa
ziyenin gençliğini, güzelliğini, ca
zibesini de sürükleyip götürdüler. 

Yüzüne feci bir dert maskesi in. 
mitti ki bir türlü kalkmıyordu. 

O artık eski genç ve güzel Şa
ziye olmaktan çok uzaktı, cazibe
den ve güzellikten mahrum bir za 
vallı dul, ihtiyar, aksaçlı bir dul 
olrnuştu. 

T arn bu sırada, bu inanılrnaz ha 
beri almıştı. Cevdet Nami geliyor 
du. Geliyordu o. Hayatta idi sev
gili. Kavusrnalarına çok az zarnan 
kalmıttı. Onu bir daha görecekti. 

Kadınlığının bütün canlanan 
zevklerini bir araya topladı. Hiç 
değittirrnediği apartımanının e
peydir ihmal ettiği süsüne, döşe
nitine itina etti. 

Aradan geçen on sekiz seneden 
dudaklarında yalnız sevgilisini 
hatırladığı zarnanlarda canlanan 
bedbin bir tebessüm kalmıştı. Her 
yıl bu. Hern de sefaletle, hasta. 
!ıkla, ıstırap ve hasretle sürükle
nip geçirilen on sekiz yıl! 

Şirndi canlanıyor, tirndi ncyele
niyor, ummadığı saadete kavut
mut bir insan gibi keyfin sarhot
luğuyla çıldırıyo_ldu. 

Güzellefrnek için tehre inecek. 
ti bugün Cevdetinin kendisini bu 
halde görmesini isterniyordu. Ta. 
biatin ıtıkların1 üzerine cezbeden 
bir elbiae yaptıracak, bu hırpani 
kıyafetten sıynlacaktı. Güzel bir 
,apka, tık bir pabuç alacak~ı. A
caba uzamıt saç).umı da yeni çı
kan rnodaya uyup ta kestirse daha 
iyi rni yapar'4 7 

Aynaya baktı, uzun uzun dütün. 
dü. Saçları da ne kadar ağarrnıt
tı yarabbirn. Fakat biraz rnaki. 
yaj, her halde senelerin aldığı gü. 
zelliğinin bir nebzeeini olsun rnut
laka iade edecekti. 

Bu dütilnceyle apartımanm ka. 
pıaını çekti çıktı. Gitmeden evvet 
kapıcı kadını bulup yukarı gönde. 
rerek apartırnanm her kötesinde 
temizlik yaptıracaktı. 

Kapıcı kadın yerinde yoktu. O. 
na seslendi, aradı. Tarn o sırada 
sokaktan gelen birisile kartıl14b 
ki, gözlerine inanamıyordu. Ah, 
buna imkan yoktu. O idi, o, Cev. 
deti. Dudaklarındaki canayakın 
tebessümü, gözlerindeki; güsel 
gözlerindeki değİfmemit rnuniı 
bakrfıye Cevdet Narnl. 

Gırtlağını tıkayan feryadı çıka· 
rarnadı, kucaklamak istediği sev· 
gilisine ablarnadı: Sevinç onu b· 
kamıf, bağlarnqtı. 

Cevdet Narni durdu. Sakin ve 
kibar bir selam verdi. O, zaten da· 
irna kibardıı 

- Affederaini, dedi, Şaziye Ha· 
nımefendi burada oturrnuyorlar 
mı? . 

Ah, Cevdet onu kapıcı kadın di· 
ye almrttı. Tanıyarnanııttı. Şaziye, 
yıkılrnamak için sırtmı duvara da· 
yadı, botulur gibi ı 

- Hayır beyefendi, kendileri 
arbk burada oturmuyorlar! dedi. 

- Yeni adresini bilnıiyor mu· 
ıunuz? 

- Ben, • • • ben artık kendileri· 
ni tanımıyorum beyefendi ! 

Cevdet Nami onu seli.miadı, te
tekldır etti, ve aarfıot gibi aallana· 
rak uz.aklllfb. 

Şasiye bitmlftİ. Merdivenler• 
den bir cenaze gibi çıktı. Apartı· 
manma glrdL ilk Önilne geçen ay· 
nanm annnde uzun uzun yilzilne 
baktı, Yllflı gözleri bu hain camda· 
ki akiste on sekiz sene evvelki 
genç ve güzel kadım beyhude arr· 
yordu. Kendisini tanıyarnadı, ne 
kadar, ne kadar ihtiyarlamıtb· 

Hıçkınkla boğula botula: 
- Hakir, dedi, beni tanıyama· 

rnakta haklı ! .. 

Sisli Balkanlar oğulduyor ve gece 
ilerliyordu. Liibinska ıü~ri, gözlerile 
e?'erek bitiriyor, çok acıkmıı bir obur 
bır tabaiı sümürdükten oonra naad bir 
baıka tabağa aaldınrsa sabifeleri öyle 
açıyor ve ıehvetten daha kuvvetli bir he
Yecanla bir başka türe aaldınyorda. 

. ~an kim bilir ne kadar zaman geç· 
""!ti. Pırnarlarm alevi ıızalıruı karan· 
lık aııtırlar arasındaki beyaz y;..leri de 
~ol~~a f>atlamıftı. Güzel kız elin
i e tabt yav&fça yanma bıraktı kaf
b~.;'1 çatarak kulak kabarttı. Sonra 
t .~rf ~? bire yerinden fırladı, elini gıra 
u egıne attı. 

- 'idcaba ne olmuftu? Dıtarıda rüzgar 
0 !1"u .~:ı:.or~u. Ba§ka ne bir haykırı9, ne 
bır gurul~u. .. Hiç .. Bir çıt bile yoktu. 
Fa.kat. dag başlannda Y•ıayanlar çifte 
a~z~ı radro makinelerine benzerler ve 
ruz gar san atında mahir b ·1 .b. 
h r casus gı ı 

er ınn onlaı·a ulaştınr. 
. Net~kim az sonra, tattan taşa atlayan 

çızırıelı. ay~~l.ar~.a~ ye mahmuzlardan çı
k.a~ bır ~u~ultu, ışıtilir gibi oldu. Nefe
sını kesmıştı. Ayaklarının ucuna basa 
bas '<apıya yaklaştı. 

Gürültü artıyordu. Heyecan içinde, 

..,,, 

( Spor itleri ) 

latan bul Belediye Reisi 
Muhiddin Beyefendiye 

Sayğılarnnla 

iki gün evvelki Aktarn gazete
sinde ileride olacak bir Ankara 
seyahatinizin sebeplerini anlatır
ken sözü fehir stadyornuna nakle
derek bütün mümaneatlere rağ
rnen tehir stadyomunun Y enibah
çede yapılacağını ve bu itin ileri
lernekte olduğunu ve zaten herke
si memnun etmenin de rnürnkün o
larnıyacağını söylemektesiniz .. 

İstanbul stadyornunun Yeni-
bahçeö,e yapılmasını istemiyenle
rin hemen hernen batında oldu
ğum için zatıalinizin bu sözlerini 
üzerirne alındırn ve bu cevabı ver
miye lüzum gördüm. 

- Hatırlıyor.um ki; geçen sene 
gene zatıaliniz Şehir Meclisi hu
zurunda Yenibahçede 40.000 lira
ya yapılacak stadyornun tehir 
stadyornu değil ı>ir semt spor sa
hası olacağını söylemittiniz. Bu
gün de Y enibahçedeki stadyornun 
tehir stadyornu olduğunu ifade 
buyuruyorsunuz? Bunun hangisi 
doğru? 

- V aktile gene emrialinizle ve 
lstanbuldaki bazı tanınmıt spor 
itleri mütehassısları (it Bankası 
Müdürü Yusuf Ziya, Güret Fede
rasyonu Reisi Ahrnet, Futbol Fe
derasyonu Umumf Katibi Şeref, 
Şehir Meclisi azasından Betiktllf· 
lı Abdülkadir Beyler) ile birlikte 
lstanbulu gezip stadyorn yeri ola
rak birlikte seçtiğirniz Harbiyede
ki Y organcıbahçesini 55 bin linı,. 
ya alabileceğimiz anlatıldığı za
rnan pahalı bulrnuttunuz. Şirndi 
Yenibahçede 140.000 liralık is
tioılAk yapıldığını görüyoruz. 55 
bin lira rnı, 140.000 lira mı çok
tur? 

- latanbul stadyomunun Yeni
bahçede yapılrnasına hiç bir apor
cu ve bu iti anlıyanlardan hiçkirn
se rnuvafık rey vermemittir. Fakat 
Heyeti fenniye mfJdürUnllz Ziya 
Bey zabalinizi de reyinizden dön
dürerek bu iti gene Y enibahçeye 
çevirrnittir. 

Şimdi bundan rnenınun olanlar 
ve olrnıyanlan ar14tırıraak, rnern
nun olanların bqmda Fen heyeti 
müdürü Ziya Bey ve andan sonra 
zatıaliniz ııelirsiniz. Memnun ol
nuyanların batında da geçen se
ne kendisine Y enibahçede tehir 
stadyornu yapılınıyacağı söylenen 
Şehir Meclisi azalan gelrnelidir. 
Bendeniz sadece tehrin yüz bin
lerce lirasının heder edileceğine 
acırırn ve elirnden geldiği kadar 
olrnamasına uğrafınm .. Ama zatı
i.llniz Belediye Reisi oldulunuz 
ve tehir bütçesinin ita Amiri bu
lunduğunuz için orayı istirnlak e
decek ve belki stadyornu da yap· 
bracakaınız. 

Stadyorn iti, bazı belediye me
murlarının gayretile zatıalinizle, 
TUrk sporculufu arasında rnaale
aef bir inat meaelesi oldutu için 
onda artık fenni bir kıymet ara
mak ne mfJmktin ne de lüzurnlu
dur. Böyle olmasaydı bütün bele
diye rUkünleri içinde hiç kirnse 
Y enibahçede tehir ıtadyomu ya. 
pılması hakkındaki babl davayı 
en zayıf sporcuya kartı bile rnü
dafaa edemezlerdi. 

Aktam'da itaret buyurduğunuz 
gibi Y enibahçede ıtadyorn yapı
lır. Yilz binlerce lira da sarfolu
nur, lakin buraaı lstanbulun ve 
latanbul sporcularının istediği 
ıtadyorn olrnaz. Zatıalinizin Fen 
_Müdüril Ziya Beyin tesiri altında 1 
ınadma yapbrdıtmız bir lüzum
suz rnüeaaese olur. 

Tekrar bu hususta sizi hiddet-

--~ 

parmağı tetikte bekledi. Bir kaç daki
ka daba geçti. Şimdi bir takım adamla. 
rm kayalıklarda kotuıtuklan adam akıl
lı duyuluyordu. 

Rüzgar oğulduyor ve gürültü yak
laııyor~~· Kapının üstünde bir §İte man
tan gıbı duran, yerinden OYJUltDlf bir 
budak parçasını çekti. Açılan deliğe 
gözünü uydul'du. Gece çok karanlıktı, 
bir ıey göremedi. Fakat o ande küfür 
etmeğe çok alıtkın, bir adamın bıçak gi
bi keskin sesini it itti: 

- ltık yok anıma duman tütüyor 
Kırm! •· 

\'. e ~ir ~aniye geçti geçmedi, sekiz 
on dıpçık birden kapıyı dövmeğe tıaşla
dL 

Liibinska evveli!. gerigerl çekildi 
sonra bir aekitte yandaki odaya daİ
dı. Yatakta yatan adam ayağa kalk
mış, mavzeri kavramııtı. -Cöğsiiyle 
ona yaslanarak sokuldu: 

- Sanldık. . - diye fıaddadı -
kaçalım. 

- Sanldıysak nasıl kaçarız 7 
- Sen bilmezsin. Kan,ma, çabuk 

ol, aua! 
- Adamın sırtında beyaz bir göm-

Bu akt'm ı He1'kes 
Milyonlar sarfile vlkuda getirilen 

NE R ON 
? QUO VA D IS •••••• 

Sesli ve farkıh muazzam eseri görmek Ozre 

Opera sinemasına 
Ko,acaktıt'. Bat rolde : 

EMİL JANNİNGS 
Ye 20. OOlJ figüran 

..---.. Bu akşam EL HAMRA sinemasında 411 __ _.. 
Eğlenceli varyete numerolan - Zevkli - Neıeli aalınelerle, nefis farkılarla 

dolu güzel bir operet göreceksiniz. 

Telefoncu Kız 
Mümeaailleri: 

__ M_A_G_DA SCHNEIDER • TRUDE BERL1NER 
Bugün saat 2~30. 4,30. 6;30 seanslarında son defa olarak-----• 

Marlene Dietrich : S A R I Ş I N V E N O S 
Film yann IZMIR'e gideceğinden görmeyenlerin oon seanılardan 

·-------istifade etmeleri tavıiye olunur. 

Sigortalarınızı Gal•tada Ünyon Hanında Kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tiirkiyede bilafaııla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyuına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınıı. 

Telefon: Beyoğlu 4886. 479 

YARIN AKŞAM 

A R T l S T l K ' te 
Talebi umumi üzerine 

Sehhar yıldız 

FRANZISKA GAAL 
I tarafından temsil edilen Macar muai-

1 kisi ve ıarkı::"le 

1 PAPR KA 
(A TEŞlN GENÇLiK) 

lPEKFlLM 

15 Mart Çarşamba 
Atina'da 1400 kişilik Pantheon ve 
1200 kiıilik Atikon ıineoıalannda : 

birden : 

Türkçe: 
KARIM BENi 

ALDATIRSA 
lstanbul'da MELEK ainemaamda 

Rumca sözlü - Şarkılı ilk film ı 

FENA OL 
Dikkat : Bu film pek yakında Atina-

J 

Pek fen ve eğlenceli komediıinin tek
rar iraeaine baılanıyor. 

da 4 büyük sinemada birden 
göıtsilecektir. ••ıııii 

llaveten: FOX JURNAL 
Japonlar Cemiyeti Akvamdan çekili

yorlar. ltalyıı Kral ve Kraliçea.I Mı

aır' dıı. Reichıtag sarayındaki 

.._. büyük yangın. --· 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Buglin ıuvarı 

18at 21,30 

Büyük 
İkramiye 
Opereti 

Umuma 
826 

lendirdiğirnden dolayı özürler di· 
lerim efendim. . . 

Atletizm Federasyona Reı•ı 
BURHANEDDiN 

lek vardı· üstüne Ü•tlük yalmayaktı 
da. . Ka~ı, vunılan dipçiklere artık 
zorlukla dayanabiliyordu. Hemen 
kunduralanru ayaklanna geçirdi. Kız 
acele acele elbiselerini topluyordu: 

_ Eeeey .. böyle mi çıkacağım 

dağ batına?. . . . . 
- Suıas. . Gıdeceğımız yen b!I. 

miyoraun. . Gel. 
Meryemana tasvirinin önünde ya

nan mumu aöndürdü. Delikanlıyı ko
lundan çekerek tekrar ocaklı odaya 
girdi. 

Kimbilir burada ne yapacaktı? Fa
kat henüz ya i_ki adım atmıılar, ya 
atmamışlardı kı yan parçalanan kapı 

·ı ' müthit bir çatırtı ı e, rezelerini kopa· 
rarak yere düıtü, paldır küldür içeri
ye dalan bet kiti silahlarını çevirdi
ler: 

- Davranmayın! 
- Gebertiriz .. 
Ve gene o anda oda birdenbide ay. 

dınlandı. Kocaman iki fener ta§ıyan 
bir adam kapıda belinniıti. iki taraf 
biribirini gördü. 

Gelenlerin Üstünde jandarma üni-

Yani ne,rlyat 

Antolojisi 
Yusuf Ziya Bey, Türk edebiyatına gll 

zel, kıymetli bir eoer daha laızandınlı. 
Bu kitap (Halk edebiyatı antolojisidir .. ) 

Xlll üncü uırdan bugüne kadr ge
lip geçıniı en değerli Halk ,.Urlerinin e
serlerinden seçme örnekler ve bayatla· 
rma, aıın'atlerine dair kıaıı malumat ve
ren bu eıeri bütün edebiyatı seven kari 
!erimize taYaiye ederiz. 

Naıiri: Kanaat kütüpban.eeidlr. 
Holivut 

Holivutun 3 llncü •ene on b4rlnd aa• 
yıaı zengin münderecat resimlerle lnti
er etmiıtir. 

Ölüm 
lsveç cimnastik rnualllmi M. 

Sven Alexandersen diin vefat et· 
mittir. Cenazesi bugünkü çarşam· 
ba gün{J saat ikide F eriköyde Pro
testan mezarlı~ı klisesinden kal· 
dırdarak rnezkfir rnezarlığa defne 
dilecektlr. 

,,, 
formalan vardı. Palabıyıklı bir çaY111t 
vaziyetin ciddiyetine rağmen gülmek• 
ten kendini alamadı. Elbiseleri bir 
kadın tarafından tatman entarili bir 
erkeğin elinde mavzer bulunmall 
galiba tuhafına gitınitti. Maamafih 
derhal kendini topladı ve homurdan• 
dı: 

- Ellerinizdekileri bırakın. 
Liibinaka arkadatının ailahını çek• 

ti ve kendi tüfengi ile beraber gö
türdü, masanın üstüne koydu. Bu sı· 
rada mahmuzlannı tıngırdatarak içe
riye bir zabit ginnitti. Nira atar gibi: 

- Bunlar mı onlar? - diye ha1• 
kırdı - Ben timdi göateririm size .. 

Fakat gene o anda; hayretle dura-
kaldı: 

-Aaal 
-Aa! 
Bir baıka hayreti ifade eden bu İ• 

kinci ses entarili adamın gırtlağın'" 
dan çıkmıştı. Şaıkın şatkın; 

- Ağabeyim .. - diye mırıldan• 
dı-

Jandarmalar ne olduğunu anlı:r~· 
mamışlardı. Zabit çavuıa emir verdı• 

(Devamı var) 



? 

Çay ve Kadın 
Bir Rua kadını çaydan bahse

derken: "ltte Ruı milletinin çarla
~ı yürüten yağ" derdi. Hakikat, 
1Daan çayın faziletini dütiinünce 
hak veriyor. Şu dakika kimbilir 
kaç yüz bin hasta doktorların em· 
riyle çay içiyor?. Gene yer yüziin
de yüz milyonlarca insan çayı mu 
tat metrubab meyanına ithal et.
ınittir. Çay mutedil kullanmak fili' 
tiyle hazmi daima teıhil eder. Ka
dının beden tetekkülü çayla pek 
ıüzel üıuiyet hi.aıl eder. 

120 • 150 santimetre miklplık 
bir fincan çayda 0,025 JI'• kadar 
tein vardır. Teinin cllmlei 
asabiye üzerindeki münebbih 
teairi kafeine benzer. Fakat 
idrarı teshil etmek kabiliye 
ti daha fazladır. Çay hazim ciha
zının ve böbreklerin itlemeainde 
bir nevi münebbih vazifesini gö
rür. Kalp ve adaleler için mukav 
'Vİ bir menkudur. Ayrıca titmanla • 
nıak rejiminde çayın yeri vardır .. 
Gerçi çok kimseler çayın mazar
ratlarından da bahsederler. İnsan 
bengi teye ifrata gider de mazar· 
tatını görmez? Herkes biliyor ki 
tein bir zehirdir. Ratta kafeinden 
kuvvetli bir zehirdir. İptila halin
de alınan çay, evvela beyne tesir 
eder. Hatta hafızayı zayıflatır, 
dikkati keser. Uzak Şarkta çaydan 
~inirleri peripn hale gelmit öyle 
ınsanlar vardır ki, bunlar hususi 
~ayhanelerde daimi bir baygınlık 
ıçinde gibidirler. Zaman mefhu
ınunu kaybetmitlerdir. Geceyi gün 
düzden, ıztırabı zevkten ayırt ede 
ınezler. Fakat buna da çay içmek 
denir mi?. Biz burada gayet ha
fif mlkdarda alınmıt çaydan bah
ıediyoruz. içimizde koyu ve sık 
•ık çay içenlere de tesadüf etmi
Yor değiliz. Bu suretle içilen çay 
hazmi teshil edecek yerde bozar 
ve insanı sinirli yapar. lki Uç fin
can çayın zaran yoktur. Fakat se
kiz on fincan çay sinirlerin hudu
dunu geçer. 
~~~~«=»~~~~ 

Havuç 
Havuç yemeklerimizde kullan

dığımız en iyi muavinlerden biri
dir. Eğer her zaman masamızda, 
görmeyorsak bile, ihmalimizden
dir. Yoksa yemeklerimizin çefnİ

aini ve manzarasını deği,tirir. Bir 
defa besleyicidir. F osfatları, ka
levi emlihası, yüzde on miktarın
da tekeri ve kendisine kokusunu 
Veren hususi bir yağı vardır. Ses 
kısılmalarında ve öksürükte ezip 
•uyunu kullananlar vardır. 

t'1ej Yllnliiden mevsimlik man
o ' ' sırttaki kap istenildiği za-

man alının bırakılabilir 

MiLLiYET 

·. ' .. 

Çayda briç oynamak için orijinal bir lJrtD: Orta mavi, 
yeşil veya penbe tuvaldendlr, Dzerlndeki iskambil llil{jıt
ları da beyaz tuvalden brode olarak iJrlilye dikilmiştir .. 

Soğuklarda 
Çocuklar 

YDnden lJrillmDş bir yastık 
yilzD modeli: Güller 

insan vücudünün normal hara
ret dereceai 37 ,5 dir. Cümlei aaa
biye harikulade bir nazım sıfatile 
bu hararet derecesini muhafazaya 
~":lıtır. Fakat iyi giyinilmediği için 
ıyı muhafaza edilmemit bir vücut 
soğuğa maruz kalınca, hararet de
recesi azalır. Bu tenezzül onda bir 
derecede olsa bile, insan vücudü 
mikropların kaynafmaaı için en 
müsait bir muhit haline girer. Ale 
iade zamanlarda ağzımızda, bur
numuzda, ciğerlerimizde zararsız 
bir halde uyuklayan mikroplar 
muhiti müaait bulunca hemen u
yanırlar, öyle bir faaliyete geçer
le~ ki, '.'-njine mi yakalanmayız, 
grıpe mı tutulmayız, brontit mi 
hatta vereme bile yol mu açmayız'. 
Bir küçük ihmalin ne büyük za
rarları olur. Onun için anneler 
manasız bir moda mefhumuna ka
pılarak soğuk havada hafif tuva
let giymemeli ve bittabi çocukları
nı da hafif geyindirmemelidirler. 

Bir çok anneler vardır ki, ço· 
cukları.ıı soğuğa alıttırmak iste
dikleri iddiasıyla, bililtizam yav
r~ları hafif giyindirirler. Gerçi 
vucudun soğuğa kartı mukaveme
tini artırmak iyi bir feydir. Fakat 
bu metotla, bilgi ile olur. Yoksa 
soğuk havada çocuğu hafif giyin
dirmek verem yatağını açmak de
mektir. Annelerinin bilgisizlikle
ri yüzünden kurban gitmit çocuk
lar sayısızdır. 

Bir sıhhat sistemi de hic bir 
zaman tabiat kanunlarının "hari
cine çıkamaz. 

Sonra büyüğün soğuğa muka
vemeti ayni tarzda küçüğün de 
mukavemet edebileceğini ifade 
etmez. Çocuk büyüğe nazaran, so
ğuğa kartı daha hassashr, daha 
çabuk Üfür. Vücutlarının muka
ye~eti tıpkı kıtın soğuktan kaçan 
ıhtıyarlar gibidir. Bu kıt soğuğu
nun da ihtiyarların ne büyük düt
ma~ı. olduğunu biliriz. Ayni te~ait 
~ahılınd? çocuk için de neye teb
lıke tetkil etmesin? 

Burada Paateu •·· .. "ttü" ... . • r un UtU gu 
tavuk hır mısal teşkil eder. Ta
vuk şarbon hastalığına son dere
ce mukavimdir. Bir öküzü öldüre
cek şarbon virüslerini tavuğa ası
lasanız gene bir •ey olmaz. Fak~t 
Pasteur soğuk suda yıkadıktan 
sonra virüsü aşılamış, tavuk gitti 

'd , 
gı er. 

Bu miİal de 2österiyor ki, ü-

Aynalar 
Evvelce ayna pahalı bir meta' 

olduğu için filditi veya altın yal
dızlı bronz çerçiveler içinde nadi
rattan bir kıymette kullanılırdı. 
Halbuki ayna ucuza mal edilince, 
timdi bir çok lokantalarda otel-

' 
!erde, sinemalarda, hatta hususi 
evlerde bütün duvarları ayna ile 
kaplı görüyoruz. Bu aynalar bir 
odayı adeta genitletiyorlar ve içe
riye bir tenlik veriyorlar. 

Fakat aynalar fazla olursa, o
danın mahremiyeti kaçar. Fazla 
ayna kullanmamak ve yerini iyi 
intihap etmek prbyla ayna da 
oda ve salonlarımızın bathca de

k!>rlarından birini teşkil eder. M~ 

sela ayna bir yemek ·odasından 

ziyade budvara, bir yazıhaneden 

ziyade salona yakıfır. istirahat 
ve kafa itine yarayan odalarda 
aynanın o kadar yeri yoktur. 

Fakat tuvaletlerinin en küçük 
~~vrımlarına, saçlarının duruşma 
ıtına eden kadınlar için ayna bir 
zaruret halindedir. Kadının oldu
ğu yerde ayna olmasın, itte bu 
mümkün değildir. Yalnız yukarı
da yazdığımız gibi turaya bura
ya konulacak aynalar, evi süsle
dikleri kadar, vazifelerini kolay
lık verici bir tarzda yapabilmele
ri için, yerleriniq İsabetli bir tarz
da intihabına ihtiyaç vardır. Me
sela tuvalet masasında üç kanatlı 
bir ayna lüzumlu bir lükstür. Tu
valet aynaları için de böyle ... Çok 
defa bizler tuvaletlerimizin sakat 
taraflarını görmeyiz. Mesela ön 
taraftan İyi görünen bir kıvrım 
yandan o kadar iyi değildir. Hal
buki üç kanatlı aynadan tuvaleti
mizin bütün kusurlarını görebili-
rız. 

~~~~«- •~-~~ 

Lahana 
Çok kimselerin zamları hiliifı

na lahana hazmı güç bir sebze 
değildir. Ancak tazesini intihap 
etmek ve iyi pitirmek lazımdır. 
Mürekkebatında arsenik bulundu
ğü için kansızlara ve veremlilere 
tavsiye edilir. Arseniği ilaç ola
rak değil, fakat lahana yemek su
retile böyle en tabii yoldan almak 
daha muvafık değil mi? 

şüyen bir vücudun mikroba karşı 
mukavemeti son derece azalıyor. 
Çocuk ve daha büyük yaştakiler 
ü!üy~nce hastalanırlar. Onun için 
d~r. kı,. hava soğuyunca çocuğu iyi 
gıyındırmek lazımdır. 

MART 

Bereye 
Veda 

Kadının fiziyc.::ıomisi mevsim
le beraber değitiyor. Büyük terzi
ler ve modiatralar aaha şimdiden 
bahar ve yaz modelleri getirtiyor
lar. 

Moda biç bir zaman yeknesak
lığa tahammül edemeyeceğine t;ö
re, önümüzdeki menim için d~ 
bazı yenilikler hazırlayacağına 
füphe yoktu. 

Acaba bir kaç ay sonra nasıl 
tapka giyecdğiz? Gerçi timdi<lcn 
~t'f bir feY aöylenemezae de, sc
zıtlere göre, galiba bu yaz kısa 
kenarlı, yllkeek haaır ppkalar gi
yilecek. 

Bu ince hasırdan örme ppka
ların renk ve aüa itibarile çok te
nevvüü olacağı anla,ılıyor. Siyah • 
beyaz, aiyah - kırmızı en münt~ 
bap renkler olarak göateriliyor. 

Havalar düzelain ve ıaınmağı 
hatlasın, yer yer kadın baflarındı 

-

bu ppkalar peyda olacaktır. Be
reye vecJal 

-----«=»·----

aşka 

M mleketlerde 
"' Kora'lı bir kadın evlendi~i

nin birinci günü, hatta kocası ile 
bile bir tek kelime konu,mamak 
mecburiyetindedir. 

"' Tibet yayli.larında kadın o 
kadar azalmıt ki, bir kadın bir 
kaç erkeğin metru zevcesi olabi
liyormUf. 

"' Kanarya adalarında bir deli
kanlı evlenmeden evvel nitanlıaı
nın evine girmeğe mezun değil-

Kadlf eden çiçekler 

dir. Kızla pencereden konupbi
lir, fakat eve girmek yasak .. 

"' Genç Çinli kız evlendiği za
man akrabasından olan ihtiyar 
kadınlar tahitlik ederler. 

"FT · ı ıstınde Musevi düğününde 
kadın, kocasının solunda bulu
nur. Diğer bütün memleketlerde 
ise vaziyet berakistir. 

"' Somatrada her dul kadın ko
casının öldüğü gün evine bay
rak asmak mecbuiryetindedir. Bu 
bayrak yıpranıp yırtılmadıkça, 
kadın tekrar evlenemez. 

"' Radosta evlenen bir adam 
evinin kapısına baldan bir haç 
çizer. Bu da gelinin bal gibi tat
lı bir huyu olduğunu gösterirmİf. 

"' izdivaç bir hüner, bir fen ha
line girmittir. 

"" Kadın, musiki aleti gibidir. 
Çalmasını bilenler istifade eder
ler. 

Şişmanlığa 
Karşı .. 

Zaif ve zarif olmak.... Bugün
kü kadınlarımızın her feyden ev
vel İstedikleri iki fey ... Bir çokla
rımız var ki, zayıflamak için yi
yip İçmekten keailiyorlar ve vü
cutlarını yormağa çalıtıyorlar. 
Halbuki çokları bu zoraki teteb
büsün faydalarım da görmiyorlar. 
iyi yemeğe alıtmıt bir kadının 
zayıflamak için birdenbire yeme
ği kesmesi pek o kadar tehlikesiz 
d~:il<lir. Hatta vücudu yormak, 
b:r en!: şıklarda kadını zayıflat
ma!< şöyle dursun, bilakis titman
l:ıtıyor. 

Ne yapmalı? Yapılacak tey, 
iyice tedkik edilmit phst bir re
jim takip etmektir. Kadın umumi
yetle otuz betine doğru veya da· 
ha evvel sitmanlar. Rejimi tayin 
etmek için hiç füphesiz evvela 
doktoru görmek icap eder. Hatta 
sıhhatı temamen yerinde olsa bi
le, rejim tarzını doktorla beraber 
tesbit etmek lazımdır. 

Yemek yemesini bilmek vücu
du anform bulundurmak için en 
birinci prttir. 

Her vücut biribirine benzemez. 
Apatik kadınlar vardır. Sinirlisi 
vardır, kanlııı, kansızı vardır. O
nun içindir ki herkes bünyelerinin 
te,ekküllerine en muvafık gelecek 
bir rejim tanzim etmek mecburi
yetindedirler. Onun için doktoru 
görmeden uluorta kendimizi aç 
bır~mıyalım. Faydasını değil, 
belkı zararını görürüz. 

Fakat umumi olarak titmanla.
yan kadın iiç esaslı noktaya dik
kat etmelidir. 1 - Ekmek ve faz
la hamur iti yememek. 2 - Ye
mek esnasında fazla su içmemek, 
3 - Fazla tuz ve teker kullanma· 
mak. Bunlann her ikisi de ,i,man 
latır. Tuz belki tekerden fazla. .. 

Yajtaız ıskara et ve salçasız 
yağsız balık bol bol kullanılabilir. 
Bunlarda fİtmanlatmak korkusu 
yoktur. Keza yefil sebzeler. Ispa
nak, kuzu kulağı, havuç, ,algam, 
taze bezelya, salata vesaire. 

Muzdan başka meyvalar da ta
yanı tavsiyedir. Yeter ki meyva· 
lar taze olsun. Fakat komposto, 
reçel, kuru meyva şekeri çok oldu 
ğu için •İtmanlatır. 

Salata içinde sirke olduğu ıçın 
daha makbuldür. Eğer ekti mide
nize dokunmazsa bol bol salata 
yeyiniz. 

Hamur işleri, makarna vesaire 
tit~a~ kadının yiyeceği feylerden 
degıldır. Maamafih az miktarda 
patates alınabilir. 

Ekmek zayıflamak isteyen ka
dının sofrasından hemen hemen 
k'.'-ldırılmahdır. Fakat bu, çok acı 
b~r mahrumiyet olacağına, çok 
kımaeler ekmeksiz yemek yiyemi
yeceklerine göre, hususi ekmek 
yaptırmak, 'yahut çdk az ekmek 
kullanmaktan batka çare yoktur. 

içilecek teylere gelince, bir de
fa ispirtolu içkiler katiyen mem
nudur. Sonra yemek arasında su 
içmek itiyadını da kaldırmalıdır. 
Yalnız sudan insan mahrum ka
lamıyacağına göre, öğle ve aktam 
yemekleri arasında, mesela saat 
dörtte, bette, akşam onda (yat· 
mazdan evvel) hafif çay, kamo
mil, ıhlamur gibi sıcak •eyler, so
ğuk meşruplara müracahtır. 

Y eıH Hilal merkez 
heyeti toplandl 

Yeıil Hilal merkez heyeti evelô. Dr 
lbrahim zatı, bilô.lıara Dr. Mazhar o.: 
rnan Beyin riyaseti altında toplanarak 
fU karanarl vermiştir: 
1- İçki aleyhtarlığı için parasız olarak 
yapılan 1500 Türk münevverinin hazır 
bulunduğu 6 Mart ta T epebaımda veri· 
len müıamereye müzaherette bulunan 
htanbul Valisi Muhittin Bey ile Darül
bedayi ve konservatuarın heyetlerine te 
ıekkür edilmesi. 

2 - Cemiyet azalan ve aileleri için 
30 Martta T okatliyanda bir çay top
lantısı yapılma11. 

3 - Ayda bir muntazaman çıkan 
Sağlık bilgilerinden bahseden içki düt
manı gazeteainin memleketin her tara
fına gönderilmesi. 

---<>-

lngillz sefiri me
zunen gitti 

1 ngiliz ıefiri Sir Georıes Clark düıı 
ak'iam mezunen Paris'e gitmittir, ıefir 
iki gün Pariste kaldıktan sonra Londra 
ya gidecek, bir ay sonra lıtanbul'a dö
necektir. 

Evde dirlik 
Düzenlik 

5 

Bir Amerikan gazetesi karı 
koca arasında iyi geçinmek ıçın 
neler lazım geldiğini okuyucula
rından aormuf. Gelen binlerce ce
vap tasnif edildikten sonra fU ne. 
tice çıkmıt: 

1 - Erkeğin en ehemmiyet 
verdiği teY midesidir. Kocalarım 
zın zevkine göre yemek hazırlayı
nız. 

2 - Ay nihayetine doğru: "Ba
na tunu veYll bunu al" demeyiniz. 
Bir defa aylığım alsın, ondan son 
ra. 

3 -Kocanızın konuturken hak
lı gördüğü ,eyler haklıdır. Tefer
ruatta itirazınız olsa da esasta be
raber olacaksınız. 

4 - Elbise dolabınızın dörtte 
birini kocanıza veriniz. 

5 - Şikayet yok. Geç mi gel
di, o kendisini affettirmeğe, hat
ta geç gelmeği itiyat etmit olsa 
bile, bu itiyadını düzeltmeğe mec
bur kalır. 

6 - Fazla kıskançlık yok. An
cak kocanızın gururunu ok,aya
cak kadar hafif kıskançlık .... 

7 - Daima her tey yerli yerin
de ve kocanızın zevki dahilinde ... 
Çünkü aiz ancak onun hoşuna git
meğe mecbursunuz, batkalarının 
değil ... 

8 - itte bu kadar ... 
Acaba evlerimizde bu tartların 

kaç tanesine uyabiliyoruz. 
Belki bu tartları okuyan bir 

çok hanımlar soracaklar: "Erke
ğe de hiç vazife yok mu?" 

Orası ayrı ... Biz ancak anketin 
neticesini yazdık. ___________ , __ _ 
MI. Şor Pariste 

Papa• kızdan da oldu, 
paralardan da •. 

Yunan artisti Papasla Atinaya 
kaçan ve Atinaya giden babasına 
dönen Matmazel Şor'un macerası 
artık kapa~ma,ya yüz tutmuttur. 
M. Şor, Atına ya gderek Büyük 
Britanya oteline inmit, Papas'la 
temas etmit ve fayet kızından 
ayrılmıya razı olmazsa onu mira
sından mahrum edeceğini ıöyle
mittir. Papas, bet parasız bir kız
la YllflllJIİya katlanmayı göze ala
miyarak, kıza babasının yanına 
giderek, onu kandırmasının fena 
olmiyacağım söylemittir. Bunun 
neticesi olacak Matmazel Şor, o
telde babasının yanına gitmif, 
Papas'la evlenmelerine riza gös
termesini rica etmif, muvafakat 
etmezse açlık grevi yapacağını 
söylemi,tir. M. Şor, bu izdivaca 
katiyen razı olamiyacağını söyle
mif, genç kız neticede babasının 
yanında kalmıştır. Hatta Papas, 
kızı görmek üzere otele gitmitı 
fakat kız yanına gitmemi~tir. 

Kızın yanına avdeti üzerine 
M. Şor, Papas aleyhinde takibat 
icrası için Atina Müddeiumumili
ğine verdiği istidayı geriye almıt
br. 

M. Şor ve kızı, dün de lstan
bul'a gelmemi,lerdir. Ticaret •e
riki, kendisinden yeni hiç mahi
mat almadığını söylemi~tir. M. 
Sor' un kızile birlikte Atina' dan 
r .ıris' e gittiği ve lstanbul' a üç ay 
için avdet edemiyeceğini söyledi
ği Atina' dan bildirilmektedir. 
~~~~·« »~~~~ 

Erzurumlu arın tazjm 
tel{(raflarına cevaplar 

Er:ı:urumun Kurtuluı bayramında 
lıtanbuldaki tr.zurumlular Halkevinde 
toplanarak bayramlarını kutlulamışla"" 
dı. O ıünkü merasimde yükıek makam
lara çdôlen tazimat telgraflarına ıu c•· 
vaplar gelmiştir: 

lstanbul Halk evinde Erzurum 
Gençlerine 

Er.zuru!". kurtuluşunun yıl dönümünü 
ben de sı:ı:ınle beraber kutlular saygılı 
halka hakkımda gösterdikleri ıevııiden 
dolayı teşekkür ederim. 

GAZI M. KEMAL 
İstanbul Halkevinde Erzurum 

Gençlerine 
Erzurum kurtuluş yıl dönümünü kut 

!ular hakkımdaki duygularınıza teşek 
kür ederim. , 

Başvekil: 1 SMET 
lıtanbul H. evinde Erzurum ııençlerine 
Şimdi sevinç ve heyecan İçin<le bay

ram yaoma.kta bulunan ve a1ikan1zdan 
fevkalade mütehaıf'İs olan h~mtPr11erin 
teşekkürlerimi bildirerek gözlerinizden 
öperiz. 

Erzurum Bt"-1P'1İve reisi 
DURAK 
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Baro heyeti niçin çekildi? Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Reis vaziyeti izah, fakat bazı 
avukatlar da hayret ediyor 

reni heyetin yapacağı mes'uliyetli itler mi var 
latanbul boraa

ıı birinci ve ikinci 
reialerile inzıbat 

meclisinden kanu

ni müddetleri bi
ten 8 aza hep bir
den iıtifa etmiıler 

ve bir tamimle is
tif alarmı bütün a
vukatlara bildire
rek heyeti umumi

yeyi yeni intihap 
için 30 martta içti
ınaa davet etmiı
lerdir. lıtifa eden H. Hilmi, K. Om~, /. /uz Beyler 

Hilmi 1 - Meslek mektebi 
hakkınd" 'ta 
müzakereli, 

heyet namına Baro reiıi Halil 
Bey fU tamimi neıretmiftir: 

1933 ımui leuhaamın ihzar oe tan
ııimi H rüfeka adedinin tabiti %011· 

nmda bazı tetkikata liiıam olduğu "" 
b!' tetkikahn icran ile leohamız.ın tan 
aım "" tab'ı heyetimizin müddeti ka
n~i.ı:•!.tİnin hitamı olan 11 Mayu 933 
t~ınd..n euuel ikmal edilemiyeceği 
11orul."!eltte olduğu gibi Büyük Millet 
Mecluınde müzakerui derdest olan 
"" önümüzdeki ıme tatbikı mukarrer 
bulunan Kazanç Kanununda aııukat
ların kazanç nokt08Uldan beı sınıfa 
ayrılman mevzuu bahsolduiandan bu 
hunuta da bir çak tetkikat "" ihza
rata lüzum hıUıl olacağı anl'lfılmakta 
dır. 

mezunlan 

.. Halbuki heyetimizi teıkil eden re
uı •uuel .,., acıni ilır ıeki.z azanın "d d-" L • • mu 
... ".'anunıyen 11 Mayu 933 tarihin-

d'! hıt°!" bolacağından tarihi me:ıı
hürda ifa baflamaaı lôzım gelen ymi 
h~yetin tahkikat V<r tetkihah lôzime
)'ı Yf!pmaia 11akti kabmyacakhr. 

Bınaenaleyh Baromuza mukayyet 
"!fekanın hakak "" mmafiini muhil 
bır hal .,., oaziyete ıebebiyet oenne
~k "" kanunun hümü tatbikını te
m_ın •tmek makaadile müddetimiz.in 
hıtamına intizar etmiyerek yeni gele
cek heyete tetkikat ue ihzarata uakit 
bır~k'!'ah Ü.zere heyetimi:z miiçtemi
an utilaya "" intihabın İcran ue ruz
narn.ede münderiç meuaddı aairenin 
mü~k~ :ıamnmda heyeti umami
yenın 30 Mart 933 tarihine miUadil 
~pmbe. ırü.nü leukalôde içtimaına 
lraror oerılm'f olduğundan yeumi me.:r 
k_urd". aaot 15 ~e rülekanın Baroya tef 
riflrn eltemmıyetle rica olunur. 

H. Hilmi 8. ne diyor? 
Baro reiıi Halil Hilmi Bey bu i. tifa 

etrafmda kendisiyle görüıen uuharı-i
rimize demqtir ki: 

- Her aene baro levhaaı tanzim e
d~lir. Bu aene levhamn daha mazbut 
hır tekilde tanzimi ve baroya mukay
yet azanm meıleklerine ait mafüma. 
tm k&ffeainin lavhaya den:i için bir 
takım yenilikler yapbk. Bu yenilik
ler meyanında bir de beyanname me
aeleai Yardır. Arkadatlar blll"Oya bi
~ !'eYanname ile iıtenilen malfunab 
bildıreceklerdir. Bu beyannamelerin 
~nifi ve tetkiki bir zaman meselesi
dır. Sonra yeni kazanç Jayihaaı da ba
rolara avukatlann ımıflara taksimi 
~ınıflannm tayini gibi bir takım vez~
ıf tahmil t-: .• :. H · · b . e~u.-. eyetimız u vazı-
~elerin ifaama b&flıyacak ve fakat 
1~ına muvaffak olmadan müdde
ti bitecektir. 

Yeni gelen heyet te evvelce bu aa
had~ .tetkikatı olmadığı için itlerin a
cemuı olacak, mütkülatla k&l"fılaşa
cakbr •. 

Müddet hitam bulduktan sonra bu 
!!'":'kü beyetten bir kıammın tekrar 
ıntıhap edilmeai ve yeni gelen arkadaı 
lann itlerini bu itlerle evvelce met· 
ı_ul o!duklan için kolaylattırmalan ih 
tinıalı yoktur. Çünkü bizde müddeti 
biten Üzerinden bir aene geçmeden 
tekrar intihap edilemez. Bütün bun
lardan dolayı bir buçuk ay evvel iati
!a ederek yeni seçilecek heyetin bu 
ıtler Üzerinde çalışabilmek için ken· 
diaine bir zemin hazırlayabilmesi fır
aat Yermeyi muvafık bulduk. lati
fanın aebebi budur. Yokoa denildiği 
gibi Kazanç vera:i&i mcseleıioden, 
meılek mektebinden mezun o!anların 
avukatlık yapmaaından dolayı beyeti
mjze kongremizde hücum edildiğin
den münbaiı değildir. Esasen böl·le 
bir hücum ve muahaze de viki olr.ıuş 
değildir. 

Kazanç vergisi meselesi üzerinde 
temaslarda bulunmak Üzere An.kara
ya heyetten Mekki ve Hasan Ferit 
beyler ıitmiılerdir. 

Avukatlar araaında bir tahdit mev 
zuu bahis değildir. 

Meılek mektebinden mezun olanla 
nn avukatlığı meılefine ırelince avu. 
katla~ kanununda bu cihet "be§ ae
ne '.1'uddetle hakimlik smıfmda hiz
metı mesbuk olanlar avukatlık hak
kını hai .. dir.,. diye yazar. Hakimler 
kanununda da müatantiklerin bi.kim. 
oınıfma dahil olduktan taarih edilmiı 
tir .• Binaenaleyh bet aene miiatantik
lik yapmış olan meslek mektebi me
zunları avukntlık yapmaktadırlar .. 
Halbuki arkadaılar bu ciheti yanlıt 
anlamııla r, alelümum meılek mekte
bi mezunlarının avukatlık yapbğım 
zannetmiılerdir. Meaele kendilerine 
izah edildi ve bu baptaki müzakere
nin devamı 30 mart içtimaına bırakıl
dı. 30 Martta yeni heyet intihap edi
linceye hadar heyetimiz vazifesine 
devam edecek, bugiin de inzıbat mec 
li•İ içtima ederek mutat vazifelerini 
yapacaktır. 30 Mart içtimaının ruzna 
meıi sudur: 

2 - 93:.ı seneaine ait heaabat rapo
runon ve heaap müfettiılerinin rapo
runun kıraat ve müzakeresi. 

3 - 933 seneai he1abat müfettifle
lerinin intihabı. 

4 - istifa eden lnzıbat heyeti yeri 
ne birinci ve iknci reia\erle on azan.m 
intihabı. 

Hayretle karftlanıyor 
Baro inzibat meclisinin bu istifası 

avukatlar tarafmdan haynotle kaqı
lanmııtır. Kendisiyle görii§en mubar
ririmize Kenan Omer Bey demiıtir ki: 

- Sanıyorum ki arkad&Jlar bizim
le bir latife yapmak istiyorlar. Çün
kü gelen heyet g;den heyetin vazife
ıini tamamlar ve yeni heyetin vazifo
ıi de 11 Mayısta biter .. Şu halde isti
f ada istihdaf edilen gaye hasıl olmı
yacak demektir. Bu böyle olduğu hal
de heyet neden istifa etm.itşir, bu ıua
lin cevabını ancak heyette bulunan 
ve iatifa eden arkadaılar verebilir. 

Necati B. ne eliyor? 
Heyette bulunan ve iatifa edenler 

ise bu huauata hiç bir ıey söyleme
mekte ısrar etmitlerdir. Bu meyanda 
Necati Bey: 

- Reia beye aonınu2. Ben gelen he 
yetin giden heyetin vazifesini tamam 
layacağını 11 Mayısta vazifesi hitam 
bulacağını da bilmiyorum demiştir. 

istilanın b~lıca sebebi 
Avukat lamail laa Bey de: 
- 1-leyetin t a mimde iatifa içi.n gÖS' 

tenliği esbabı mucibe çok samimidir. 
Bara l evhası tanzir.ı edilecek tir. Ta
ahhüdabnı ifa etmemif aza vardır •• 
Bunlar hakkında kazai hükümler ver 
mek li.zundır ve bu hükümler biraz 
ağır olacaktır. Heyet vazifesi biter
ken böyle ağır hükümler vermek iste
memi, ve bu vazifeyi yeni gelecek. he 
yet tevdi etmek İstemittir. Tamimde de 
taarih edildiği veçhile iıtifarun başlıca 
aebebi bu olsa gerektir. 

irtica maznunları -
Hapishanede birbirle
rinin falına bakıyorlar 

ÇORUM 14 - Trabzondan üç, 
Edirneden bir, lzmirden bir, Bar
lından iki irtica maznunu getiril
di ve T 3.fhana yerleştirildiler. 

Hapisaneyi teftit eden müddei
umumi Tabain Bey Bursa'lı irtica 
maznunları arasın<'.a hazı ı.arıklı 
görerek re&mi aıfatları kalmıyan 
bu adamlara ı.arıklarını çıkart
mı• ppka giydirmittir. 

Maznunların hapisanede biri
birlerinin falına bakmakla met
gul oldukları anl .. ıldığından bu
nun da önüne geçilmittir. 

-----· ··-----
Rusyada tevkif at 

MOSKOVA, 14. A. A. - Taas ajansın 
dan: 

Hökümet a,ağıdaki tebliği netretmiı
tir 

Siyasi daire tarafından Moıkovanm 
büyük elektrik merkezlerinde (T ehelid
binık), Zouevo, Yildtoouı aon günlerde 
yapılacak tahripkii.rhklara ait olarak gİ
riıilen tahkikat bu tahriplarin bir talmn 
kargat1hk unıurlanrun eaeri olduğu 
meydana çıkmqbr. Bu unsurlar arasın
da ağır aanayi hallı: komiaerliği memur
larından adamlar da vardır. Bunların va
zifeleri, Sovyet Ruıyadaki elektirik aan
tınJlanru tahrip etmek ve bu aantıral
lar aayeıindc İfleyen devlet fabrikaJan. 
run faaliyetini ıekteye uı}ratmak idi. 

Bu tahkikat tahripçiler araaında akte
dilmİf bir mukavele mücibince telmia
yen sıfatile Ruıyada çalıtan Metropoli
ten Vicken'in bir çok müstahdemini. 
de bulunduğu meydana çıkarmııtır. 

31 kiti tekvif edilmittir. Ba meyanda 
..., bilhaua 'Moakova devlet iatıuyonlan 
elektrik tefi ile Krachemimuko iıtıuyo
nun tefi Manldıuıel MacDonald ..., 
Mordvall vardır. 

Bira içecekler 
VASHlNGTON, 14. A. A. - Mü

meıısiller meclisi maliye encümeninin de 
moknıt azaaı içindeki alkol nİ•beti yiiz
de 3,2 yİ geçmiyecek olan bira aatııına 
mezuniyet verecek bir kanun liyihaaı 
tanzimini kabul etmişlerdir 

•• •• • .ı-, -~':...::·.- f - •. ' • 1 -.J., • """ " • ~ • : • 

fran heyeti geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

ilk çıkhğı gÜnden beri Iran noktai na
zarını müdafaa için yaptıklan neıri
yat biz lranhlan çok memnun bırak. 
mıfbr. Bu sebeple Türk gazetelerine 
bize karşı gösterdikleri bu yardım
dan dolayı teşekkürü kendimize borç 
biliriz. lran ile lngiltere arasındaki 
ihtilafın eaası ne olduğunu biliyorsu
nuz. lran lngiliz petrol tirketinin İm· 
tiyazrnr, l rana verilen hiıaenin azlı
ğından, Ceshetmittik• lngiltere, lra
nm imt '.yazı feshe salahiyeti olmadığı 
nı iddia etmişti. Bu su~ette ~eaele 
Milleti r Cemiyetine intıkal etti. Bu 
meaele ;e bizim tezimiz şu idi: 

lran hükümeti imtiyazı feahe aala
hiyeti olduğundr,, şirketin bir diye
ceği varaa doğrudan doğruya l~an hü
klımetine veya mahkemeye ınuraca•t 
etm,.,ıi lazımdır ve Millstler Cemiyeti
nin bu işe karıımağa asla h'.'~kı yok
tur. Milletler Cemiyeti mecl111 bu me 
selenin müzakeresine başlaaııf, fa .. 
at fİrketin yeni bir imtiyaz _için Iran 

[)ükümetine müracaat etmesi 'takarrür• 
ettiğinden me•eleyi meclisin mayıa 
toplantıama bırakmıtbr• Meıelenin 
bugün aldığı tekle göre, Milletler Ce
miyetinde lran noktai nazan kabul 
edilmiş sayılabilir. Şimdi yakınd~ Tah 
randa şirkete yeni f'lrllarla verilecek 
yeni imtiyaz için müzakereye batlana 
caktır. Bu maksatla tirketi temail et
mekte olan Sir John Cadman, Ya· 
nmda bazı çalııma arkadaıları 'nulun 
duğu halde martın ikisinde Tahrana 
hareket etmiıtir. Sir John Cadman, 
23 martta Abadan'd• bulunacak ve 
ay aonunda Tahr..,,.. 'varacakhr. Pek 
yakında yeni imtiyaz müzakeresine 
baılanacaktır. Şirketin bu defa iyi hiı 
)erle müzakereye l'İrifeceğinden eıni. 
niz. Şirketle yeniden müzakereye gi. 
ripnekle beraber, her iki taraf Mil
letler Cemiyetinde aerdedilen hukuki 
tezlerini muhafaza edeceklerdir. 

- Şirketle yeniden batlryacak olan 
müzakerenin eaa•ı nedir? 

- Evvelki imtiyazda iıletilen ı>et· 
rollenfen lranm hiüeline i1abet eden 
miktar pek az idi. Bu defa hiuemize 
iaabet edecek mikdann makul bir niı . . ... . " bette arttınlmaımı uüyecegız. 

-----«=> 

Bükreşte 
Toplanıyorlar 

(Başı 1 inci sahifede) 
rü,ülecek batlıca mesele, gelece)J Bal 
kan konferanıınm ruznamuini , her 
ıubenin faaliyet ve ihtiyacına göre, 
tıertip etmek ve belli başlı Balkan ce ... 
m iyeti meseleleri etrafınd ai na
zar teati etmektir. Yann, reisim Ha
san Bey ve konsey azasından Retit 
Saffet Beyle birlikte, bu defaki kon
aey toplanmasında bulunmak üzere 
Köıtenceye hareket edeceğiz." 

Yunan heyeti 
Komıeye iıtirak edecek olan Yunan 

heyeti de dün akşam Pireden gelen 
Romanya vapuru ile ıehrimize gel
mittir .. Yunan heyeti, bugün ayni va
purla ve Türk heyeti ile birlikte Köa
tenceye gidecektir. Yunan heyeti Çift· 
çi ve amele fırkası lideri aahık Başve• 
killerden M. Papanastaaiu'nun riya• 
•eti altında aabık hariciye nazırı M. 
Argiropulos, Prf. M. Jvolos ve Yu
nan Balkan Birliği emniyeti umumiye 
katibi M . Papadopuloı'dan ibarettir. 
Yunan heyeti vapurda Türk heyeti 
namına Ruten Eşref, •ehir namına 
belediye reis muavini Hamit Beyler 
Yunan Ba,konsoloau M. Kapsalia ve 
Muhtelit koınisyonunc"h Yunan bapnu 
rahhaaı M. F okaa taraflanndan kar§•· 
lanmııtır .. Yunan heyeti vapurdan çı
karak Vilayette vali Muhittin Beyi zi
yaret etmiıler ve oradan patrikaneye 
giderek Patrik ef. nİn elini öpmü,ıer
dir. M. Papanaıtaıyu ve arkadatlan 
geceyi ,ehirde geçİrmİ§ ve Perapalaa 
oteline giderek, Türk heyeti reiai gi· 
derek, Türk heyeti reisi Haaan Beyle 
görütmütlerdir. 

M. Papanaııtaııyurıun beyanatı 
M. Papanastaıyu dün vapurda ken 

disi ile gÖl'Ülen gazetecilere • Balkan 
konaeyine giderken, eaki ı;:abıma ar· 
kadaslarıyle çalışmaktan çok me111-
nun olduğunu aöylemiıtir. 

Palasliras burada mı? - ·----Yunan murrhhas heyeti reisi 
blJyle bir tahminde bulunuyor 

Dün Bükreıe gitmek Üzere Atina
dan tehriınize gelmit Balkan konfe· 
ramındaki Yunan heyeti murabba•• 
reisi M. Papanutasyu ile konuıurken, 
Y onanistandaki dahil,i vaziyet etrafın 
da da malümat iatemiıtik. M. Papanaı 
taayu aonalan ıuallere ıu cevabı ver
mittir: 

- Yunaniıtanda vaziyet aakin ve 
1ağlamdır. Değiten nokta ıudur: Es
kiden muhalefette bulunan fırka §İm 
di iktidar mevkiinde bulunuyor• eski 
den iktidar mevkiinde bulunan koalia 
yon hükfuneti bugün muhalefet yeri· 
ne geçınİftİr. Bugün Yunaniatandaki 
vaziyet bu ıekilde hülüa edilebilir. 

M. Papanaataayu bundan sonra Je
neral Kondilia'in de bugünkü hükü
mete i,tirak etmekte olduğunu aöyle· 
mit ve aranıp ta bir türlü bulunamı· 
yan aabık diktatör Jeneral Plaatiras
m ne olduğu hakkındaki suale güle
rek ıu ce'· hı vermiıtir: 

- Jeneral Plastiraa burada imit, 
biz böyle biliyoruz: 

M. Papanastasyu acaba bu aözle 
latife mi ediyordu? Filhakika Jene· 
ral Plaaliraı'm lstanbula geldiği ıayi 
olmu,, kendiıi aranınıt iae de buluna-

Dil anketi 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

işinde Halkevi ve Darülfünun ge
nit bir programla çalışmağr. bat
lamıtlardır. Her talebe ayrı ayrı 
Dil itile metguldür." 

Ruşen Sşrel B. anket hdk
kıncla ne diyor r' 

T. D. T. Cemiyeti Umumi ki.b"bi 
Ruşen Efref Bey dün bize dil derleme 
faaliyeti hakkında ıu beyanatta bu
lunmuftur: 

- Dil faaliyeti devam ediyor, ıaze
telerde teferrüatnıı gördüğümüz Üze
re, T. D. T. Cemiyetini kuran hami 
reiı Gazi Hz. nİn huzunında toplanan 
merkez heyeti, bizza~ Gazi Hz .. nin 
yüksek ir§atlanndan tayin buyurduk
ları yeni faaliy..t veçheainde bu an
keti açmakta da. Ba anket 
bir taraftan devam ederken, di
ğer taraftan derleme çalıımalan ea
kiai gibi ayni hız ve ayni kuvvetle yü. 
rüyecektir. Bütün tubeler Üzerlerine 
aldıkları va:Lieleri ileri götürmekte
dirler. Bu yeni anketin huauailiği ve 
yüksek değeri hergün kullarulagel
mekte olan lügat ve tabirlerin bir an 
evvel karşılığını bulmağa, bütün mil
letir.. okuryazarlarını ve dil iı.lerine 
merak edenlerini davet etmektır. Bu 
netice elde edilince Türk dilinin ken
di gÜzelliği ve istiklali yolunda bü
yük bir açıklığa ve. anl .. şılırlığa ka· 
VUfaC&ğmda ıüphe yoktur." 

1 - Cadde: Ge11İ4 Yol . 
2 - Cahil: Toy, Bilgiıiz. 
3 - Caiz: Olabilir, yapılabilir. 
4 - Ca'li: Yapmacık. 
5 - Camit: Donuk, Camız • 
6 - Canip: Yan. 
7 - Caıua: Düımanm gizli kılaYVZU. 
8 - Cazibe: Çekicisi. 

. Çeki . 9 - Cazip: cı. 
10 - Cebir: Zorlama. 
11 - Cephe: On, klll"fı, 
12 - Cerrah: Yancı, yara JIU1Cı. de-

tici. 
Seyriıelaindenı Halit Ziya 

• • * 
Cahil: Bilgi•iz. 
cali: Yapmacık 
Camit: Cansız, donınut. 
Canip: Yan 
Cazibe: yıldızbanııldığı, çekme. 
Cazip: Gönülalıcı. 
Cebir: Zor, cebrehnek , zorlamak: 
Cehpe: alm, yüz, yön 
Kafkaa cehpeai: kafkas sınm 

Yük.ek mühendiı 
mektebi: En•er Arif 
••• 

Cadde : Geni• yol, işlek yol 
Cn.hil: Billt"iz, okumam.it, acemi 
Caiz : Olabilir, yapılabilir 
Cali : Yapmacık. 
Camit : donuk. 
Canip: Yan. 
Cazibe : Çekmegücü. 
Cazip : Gönülalıcı. 
Cebir: Güç. 
Cephe: On, yüz. 
Cerrah : tımarcı. 

Not: 
Süleymaniyeı Şerıl< 

Birinci listedeki (Alayiı) in kartılığı 
göıteri, değildir. (Kurwn) da kibir • 
karııhğı olabilir. Cöaterit, nümayİı cl&
mt>ktir. 

Alayiıin; manaaı zinet ve debdebe ol- • 
duğuna göre; ıüa ve tatafat denebilir. 

*** 
Cadde : Yol. 
Cahil : Bilgisiz. 
C..iz : Yerinde. 
Cali : Yapmacık 
Camit : DonmU§ 
Canip: Yan. 
Cu.ibe : Çekme; alım. 
Cazip : Ç<kici 
C...uı : Gözkollayıcı; 
Cephe: Yüz 
Cebir: Baakı 
Cerrah: Yara kesici. 

Ş. 

Muallim: Sadık 

*** 
Cadde: Doğruyol, Uluyol. 
calıil : Sümlüm, Bilmez. ( Sümlüın 

" Türkçe bilmeyen.Tüıkçe bilme2, Tan.. 
rıdan korkmaz.) (Bilmezlik, Cehalet; 
Bilmezlikten geldi, Tecfilıül etti.) 
Caiz: Yapılabilir. (Bilmek maatarmın 

EK olarak iıtiymii.li ile bu aözün kulla
mlmauna lüzum kalmaz; Görülbilir, ge
zilebilir, gidebilir, alabilir, kullanrlab>. 
lir.) 

cali: Düzuıe, Yapma. 
Cimit: Donuk. (Camicliyyet "Donuk. 

)uk; Cemadat" Taş ve toprak gibi fflY
Jer. 

canip: Yan, Y~. 
Cii.ıua: Caauı. (Casusluk, Caıuala. 

mak, Caıuılanmak, Casuılatmak.) 
cazip, Cazibe: Çekici, (Çekmek, Mu. 

kabili iTMEKTiR) 
Cebir: Zorlama, (Zor, Zorlıımak,Zor

luk, Zorlu, Zorlayıf, Zorlaruı). 
Cephe: Alın. ön. 
Cerrah: OtacL 

Eminönü Sebzebane aokaiı No.8. 
Ruhi zade lbrahim iZZET 

mamııtır. Bu ıebeple M. Papanaataa
yu'ya bundan emin olup olmadığı ao
rulmut ve pek ne,eli olan muhterem 
dostumuz demiıtir ki: 

- Evet Jeneral Plütiraa'ın lstan
bula geldiğini iti ilik. Fakat naaıl gel
mit? Onu bilmiyorum. Ben de kendi
ıile görüşmek isterim; adresini öğre
nebilirsem görütecek ve buraya nasıl 
geldiğini soracağım." 

Bunun üzerine Ceneral Pliatiru'm 
filhakika latanbulda bulunup bulun
madığını tehrimizdeki en salahiyet
tar bir makamdan sorduk.. Bu ma
kam, Ceneralin lıtanbula gelmediğini 
temin etti: 

1 Em vali Milliye 
Taksitleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
lan emvali milliye taksit bedellerinin 
tecili ve temdidi hakkındaki fırka ma
liye raponına göre encümence taksit
lerinin uzatılması mümkün olan em
vali tc 'uitlerinin 20 aene müddetle u
zatılması ve bunun her 1atışın evvel
ce bağlandığı ilk taksite iaabet eden 
tarihten batlamaaı eaaaı muvafık gö
rülmüttür. Uzahlmaya tabi tutulacak 
mikdar içinde gelecek ıenelerde de
ğil, geçmiı aenelere ait olup tediye 
edilmemit taksitlerin bulunması eıaa 
kabul edilmitıir. 1931 aeneai nihaye
tine kadar yapılan 1atıt taluitlerinin 
uzatılmaoına, bu tarihten yapılmıt aa
bflann böyle bir muameleye ihtiyacı 
olmadığına karar verilmittir. Uzatı
lacak taksitler senede yüzde bet faize 
tabi tutulacakbr. 

-----«=•·-----

Dolar 
Muamelede 

(Başı 1 inci sahifede) 
tır. Dolar üzerindeki dünkü fiat
ler eskisine nazaran biraz yüksek 
tir. Fakat dün ilk günün isteği o
larak telakki edilmektedir. 

LONDRA, 14 A.A. - Tahmin
ler hilafına olarak, dolar bu ayın 
üçündeki fiabnın üstüne çıkmıt 
ve dün 3,4050 de franaız frangı 
da 87,125 te kapanınıfbr. 

O» 

Salat ve selam 
Türkçe 

(Batı 1 inci ııahilede) 
sel&mm cuma gününden itibaren her 
camide okunmıya baılanmuı tekar
rür etmiıtir. Salatüaeliımı ve tekbiri 
türkçe okumadıkları görülecek müez
zin ve hademei hayrabn mercileri o
lan Evkaf id~reai tarafından takip e
dilmesi lazım geldiği Müftü Ef. tara
fmdan beyan edilmiıtir. 

Tamimde ne deniyor? 
Diyanet İtleri Riyasetinden Müftü. 

lüğe gelen tamim suretini Müftülük
ten aldık. Tamim ıudur: 

"Ôz dilimizle her tarafta türkçe e
zanın okunduğu bir ~manda minare
lerde arapça salôtibelôm okumak a
henksiz düteceği gibi Hükümeti Celi
lenin takip buyurduğu makaadı milli
ye Je uypn gelmediğine binaen latan 
buldaki erbabı ih!Uaala bilmuhaber• 
yazılan üç mret ile türkçe tekbir gön· 
Jerilmiıtir. Her hangi&i arz.ıı olunuruz 
icabında alôkadarlann ondan okuma 
lan lüzumu tamimen beyan olunur e
lendim.'' 

6-3-193 
Diyanet lrleri Rein 

Rilat 

SaUitüselam suretleri 
Diyanet itleri Reisliğinin gönderdi

fi üç aalatiiaeliım avreti de -ı}ıda· 
dır: _,_ 
Tanrı elçüi Muhammed Salôt &ana 

.sefôm .sana. 
Tanrı ııeugilisi Muhammed Salô sana 

ııelôm aana. 
Tanrı elçileri uzlat mlere ıelôm 

mlere. 
-2-

Ey Tanrının elçisi Muhammed ıenin 
Üzerine olsun rahmet ue selamet 

Ey Tanrının ıeugilisi Muhammed ..,. 
nİn üzerine ohun rahmet ve •elômet 

Ey tanrının elçileri .sizin ü.aeri~•z.e ol
sı:n rahmet ue selômet. 
-3-

Ey Tann elçUi Muhammed sanadır 
rahmet ue Hlômet. 

Ey Tann ıeugilisi Muhan>med sanadır 
rahmet ue selamet. 

Ey Tanrı elçileri .Uedir rahmet ue 
selômet. 

Türkçe tekbir 
Türkçe tekbir aureti de ıudur: 
Tanrı Uludur Tanrı Uludur. 
Tanrıdan bagka Tanrı yoklar. 
Tanrı Uludur Tanrı Uludur. 
Hamd ona mahsustur. 

---«O••---

Ankaralının 
Defteri 

(Başı ı inci sahifede) 

dilen gafletlerin cezasını yalnız 
gafiller çekmiyor. Zararlar~~ ~ 
ğu milletin omuzlarına yuklenı-
yor. 

••• 
Mustafa Kemal Pllf& dinsiz de

ğildir. Ona bu isnadı yapanlar: 
kendisini tarumıyanlardır, sonra 
da dinin hakikatini biç bilnıiyen
lerdir. Mustafa Kemal put
lara tapmaz. Dinin mümeaailleri 
diye geçinenlerin manasız, man
tıksız telakkilerine kapılmaz. Din 
namına ortaya sürülen ananelere, 
hurafelere inanmaz. Fakat onda 
büyük devlet adamlarının, büyük 
kumandanların yüksek bir hasleti 
var: idare ettiği muhitin ruhiyatı
nı da gözden kaçırmaz. Maksat 
için hislerini, infiallerini, hakiki 
kanaatlerini, telakkilerini sustur
masını bilir. 

Birinci Büyük Millet Meclisinin 

Spor 

Gayri müttefik k lü Iet 
lstanbulda mevcut ve miktan teşkiliı· 

ta dahil klüplerin iki mislinden fazla Jııı 
lunan gayri müttefik klüplerin idman •• 
miyeti ittifakJna ithal edilerek daha se
mere verici bir ıekilde çalıştınlmal~ 
imkanını arayan mıntaka reisi lbrahıın 
Kemal Bey, bu hususta tetk:kat yap· 
maktadır. 
Mınta.ka reiai tetkiklerine bu klüplerİ 

ziyaret ve teftişle başlamıt ve şehrin Is 
tanbul semtindeki bütün gayri müttefik 
klüpleri gezmiıtir. 

lbrahim Kemal Bey, ıruntakanın blJ 
huıustaki noktai nazan ve t<tkikatından 
aldığı intibalar hakkında Anadolu Ajaı>
aına 'u beyanatta bulunınu$tur: 

"' lıtanbulda ittifaka dahil 16 kJüp 
vardır. Bunların haricinde mrnt•lc"lmiS" 
da takriben 35 tane federe edilmemit 
klüp bulunuyor. Bu klüplPrin içi"," rok 
kıymetli faaliyetler gösteren klüp)ef 
mevcuttur ve hemen hepsi de idman c& 
mivetleri ittifakına dahil olmak iıteyor
lar. 

ittifakın lıtanbul tşkilatı, ke•edi mm 
takaaı dahilinde buluna" bu gavri müt• 
tefik klüpleri İttifaka ithal etmek im
kan ve çarelerini arark~"-~ ev·l~ onlat 
hakkında malômat aahibi olmayİ el• 
zem gÖnnüıtür. Ben, bu ncktayi tem.iıt 
için bu klüoleri ziyaret edivonı~. 

Bu tetkikabmm bırakacağı intibaa na 
zaran gayri müttefik klüplerin t•,kilata 
ne ıuretle alınabileceklerini tesbit edece 
ğiz. 

lıtanbulda mevcut Ye gayri federe 
klüpleri teabit ederek bunları ayn mın
takalara takaim ettim. Miktarı 45 i bu· 
lan bu klüpleri altı günde bitirm•k üz
re bir teftiı programı hazırladım. Tat· 
bikata geçmezden evvel zivaret etleco
ğim klüplere bir tamim göndere,...k nİ• 
zamnamelerinin 3 nüsha ıuretini. sordu· 
lum bazı ıüallere tahriri cevap hazırla• 
malarrnı ve ziyaretim eına,nn..fA bana 
•ennelerini bir hafta evvel bilılirdim. 

Bu ıerait dahilinde lıtanbul kJsıruncla 
mevcut bütün gayri müttefik tqe.kkül
leri iki ııün içinde teftiı ettim. 

Bu ziyaretlerim eınasında memnuni
yetle gördüm ki, ıehrin ber semtinde ya 
tayan bu klüpler, inkişaf için C. H. Fır
kası te,kilatından daima himaye ve mua 
vene! görmüılerclir. Bu teıkilii.t, kendi 
binalan dahilinde en müaait ve en gÜ· 
zel k:111mlan sporcu gençliğe tahıiı et
mİfler, onlara imkanın müsaadesi niı
betinde yardım etmiıler, kolaylık göa
termiılerdir. 

lıtanbul cihetinde gezdiğim gayri 
müttefik klüpler arasında ciddi faaliyet 
göıteren ve her noktai gezdiğim gayri 
müttefik klipler arasında ciddi faaliyet 
göıteren ve her noktai nazardan hima
yeye layik olanlan vardır. Vesait ve im
kan verildiği takdirde bunlardan genİf 
mikyaıta istifade edilebileceğine kaniim. 

Ziyaret intibalarımın en kuvvetlisi 
aahe ihtiyacmm şiddetlidir. Müttefik 
klüplerde olduğu gibi, gayri federe klüp 
ferde de aaha yoluuzluğu inki§llfı tah
did eden·bir dert olan1< görülüyor. 

Klüpler ya,amalı: ve inkişaf etmek İ
çin enziyade bina ve sahaya muhtaçtır
lar. Fakat bu ihtiyacı tatmin etmek maa 
les-ıf kolay değildir. Bu içinde yataclıfl 
mı:z ,eraite nazaran daha ~iyade bir 
devlet i,i mahiyetini kazanmı•tır. Fa
kat ıuna kani olmak icao eder ki; spor
cu gençliğin bu büyük ihtiyacını kartı· 
lan...k için her türlü kolaylık göıten· 
lecektir. 

Gayri müttefik klüpleri ittifaka alma· 
ia karar "Vermekle berab-er e-üc; oJrrıavan 
"e olel&.de krrtui bir muamele mahiye
tinde bulunan bu il'i vesri\ne gayemiz ol
madıjhnı söylemek isterim. 

Asıl it bu gençliğe vardım etmek ve 
bu yardımı muntazam b;r teskilatlA ida
re ve idamP ir.in imkinJarlR. tek11f et
melrtlr. Tetkikatnm ~·•I hu cephrı!An in 
kitnf ettiriyoru. Ziyaretlerim bittikten 
sonra raporumu umumi crrkeze verece
Pim." 

açılma programı hazırlanmı,tı. 
Bir kaç gün evvel bu merasim 
programını pa'3JIID eline verdiler. 
Programın belli bllflı esasları fU 
idi: 

ı. - Vatanın İstiklôli, makamı hi
lôfet ııe saltanatın istihlôsı gibi yük
aeh bir uazife yapacak olan Millet 
Mecli•i, cuma Biinü açılacak, cuma 
namazı Hacı Bayramı Veli camiinde 
kılınacak ue bugünün kutııiyet ve 
mebrukiyetinden iıtilade edilecek. 

2. - Bugijnün kutsiyetini teyit için 
hatmi feriller, buharii ıeriller tilô· 
ııet olunacak • •. 

3. - Vatanın her kÖf"Sİnde ayni 
fflYler yapılacak, ezandan euuel mi
narelerde salôuah ıerile okunacak. 

4. - Halile ııe padi§ahımızın, din 
ııe deuletimizin halôııı için camilerde 
dua edilecek 

5. - Bilôdı Osmaniyenin her tara· 
lında cama namazından sonra.bir de 
meulıidü ıeril okutulacak. 

6. - • • • . . • . ilah. 
Mustafa Kemal Pata programı 

dikkatle okudu, bir müddet durak
ladı. Sonra da batını aallıyarak: 

"-Pekala, pekala!. Muvafık-
tır! diye albnı imzaladı. 

Mustafa Kemalin halife ve sul
tanlar için ta çocukluğundanberi 
ne dütündüğünü onu yakından ta
nıyanlardan kim bilmez? Halbuki 
onun ite batlarken hilafet ve sal
tanat makamında oturanlara kar· 
tı kullandığı yumupk, idareli li
sana bakıp ta hükmedenler için 
yanılmak muhakkaktır. Kimbilir, 
hadi!elerin içyüzünü, tarihi etha· 
sın hakiki fikir ve hüviyetlerini 
tanımamak yüzünden tarihin her 
hangi bir safhasını tetkik ve mu· 
hakeme ederken ne feci hatalara 
dü~üyoruz? 

MiLLiCi .. 



"? 

1 .._ _I_s _v_e_İ_sç_i _l 
Milliyet bu sütunda iı ve ifçi isti
yenlere tavassut ediyor. lı ve ifçi 
istiyenler bir mektupla /f biiro
muza müracaat etmelidirler. 

lı isteyenler 
Simendifer makinisti Yafah 

Me'hmet oğlu Ahmedi arıyorum. 
Kadıköy Yavuz Selim sokak 6 No 
lı hanede Nedim. 

1 ._ _R_A_D_Y _o_I 
Bu günkü program 
JSTANBUL, 1200 m. 

18 - 18,45: Saz (iMuzaffer B.) 
18,45 - 20,: Orkestra. 
20 • 20,25: Hamiyet Hanım. 
20,30 • 21.30: Mahmure HanlllL 

21,30 • 22,30 Ajano, Bona. .. at 
ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 • 13.30 Ankarapalas orlı:eatra11 

18 .• 18.40 Orkeıtra: Ouverture Lu
cio Silla, Suit gotillon, andante soııad. 
18.40 • 19.ıO Gramofon 
19.10 • 19.40 Danı musikisi. 
ı9.40 • 20.10 Gramofon 
20.1 O Ajans haberleri ,.. hava 
raporu. 

VARŞOVA, ı411 m. 
13,ı5: Plak. ı7: Keza. ıs.05: 

Konferans. ı 8,20: Plak. 19,25 : Ha· 
fif muoiki. 21,05: Mandolin oTkea
trası. 22,10: Haberler. 22,15: Piya• 
no konseri. 23,20: Dana muıilciai 24: 
Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
U!,35: Aakeri musiki. 20,35: 

"Bank Ban" isimli Üç perdelik ope· 
ra temsili. Müteakiben Hungarya o
telinden: lmre Magari Sigan talanı. 

MONIH, 532 m. 
20,35: Askeri konser. 21,35: Mü

&ahabe ve aaire. 23: Plak. 23,25: 
Haberler. 23,50: Gece konseri. 

ViYANA 517 m. 
18, ıs : Vala, operet, open parça· 

lan. 19,ıS: Musahabeler. 20,40: 
Brahıns'in eserlerinden orkestra mu .. 
ıikisi. 21,40: Barbch kendi eserle
rinden çalryor. 23, ıS: Müaahabe. 
Haberler. 23,40: Tagannili cazband. 

MILANO • TORINO • FLORENSA 
ı8: Taganni. 20: Plak. 20,35: 

Haberler. Plak, kahve konseri. 20,40: 
Oda konıeri (Mauenet, Leoncavallo, 
Macagni). 2ı,35: Piyes. 23,35: 
Piyes. 23,35: Pli.k. 24, 10: Caz. 

PRAG 487 m. 
20: Haberler, 20,10: Yeni plaklar. 

21,0S: Smetana konaer salonundan 
naklen: Solist sanatkarlar iıtiraki· 
le filhannonik konser (Gluck, Beet· 
hoven). 

ROMA, 441 m. 
18,35: Tagannili konaer. 20: Ha· 

herler. 21,45: "KOVANCINA" isim. 
1i Musaorg•ky'nin opera11 ( lıtirahat· 
ferde müsahabeler). 

BOKREŞ 394 m •• 
13: Plak ı4: Plak. ı8: Radyo 

orkestrası. 20,40: Pli.k. 2ı: Keman 
konseri. 21,45: Tagannili konser. 
22,20 : Piyano konseri. 24: Caz. 

• BRESLAU 325 m. 
1 7 ,35: Bir piyano ile caz. Müsa. 

habe. 21: Mu•ikili temsil. 22 35: 
Eski danslar. 24: Berlin'den: C.:z. 

Z l N G 'A L 
Zmdan ve Çangal Ormanları 
T. A. Ş. İdare Meclisinden : 
Şirketimiz hissedaran heyeti umumi

yesinin esas nizamnamemiziıı yirmi. do
kuzuncu maddesine tevfikan 29 Mart 
1933 Çarıamba günü aaat 11 de Mer
kezi idaremiz olan Eminöoünıle Babçe
kapu' da TA§ Handa adi surette içtinıa 
eyliyeceği ilan olunur. 

Bu heyeti umumiyeyo nizamnamenıİ· 
zin 32 İnci maddesine tevfikan aaaleten 
veya vekaleten iıtiıa.k edeceklerin ma· 
lik oldukları hisse ıenetleriııi, yevmi İç· 
tin.adan liakal on eün eve! lıtanbul'da 
fı Bankaaına veya ~irket idarei merke
ziyeıine veyahut Brıu;elJe' de lı.iiin Bank 
de Bruxelles'le tevdi eylemeleri · · . . . . yıne ıır-

ket nıdzamnbam1 csdı~ ~o1 • cu maddesi ah
kamın an u un ugu ı an olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi 1 dare raporunun okun.. 

ınası ve tasvibi 
2 - Murakıp raporunun okunına•r, 

3 - 1932 senesi devrei muamelatına 
ait bilanço ve kô.r ve zarar hesaplarmuı 
okunması ve tasdiki, 

4 - Meclisi azalarile Murakıbın ib
rp sı, 

ı: - Şirket nizarnnamesinin 20 ci mad 
desi ahkamına tevfikan Meclisi idare a· 
zası intihabı. 

6 - Şirket nizamnamesinin 16 ıncı 
maddesi ahkamına tevfikan Meclisi ida
ı·e azaları meyanında tecdit edilecek inti 
habat, •: 

7 - 1933 devrei muamelatı için bir 
Murakıp İntihabı ve senevi tahsisatının 
tesbiti, 

8 - Tical'el kanununun 372 ci mad· 
dc..: İne tevli kan 1933 renesi det-·rei mua
melatı için Mecli•i idare ıızalanna veri. 
lecek hakkı huzurun teshiti. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA IS MAR'r llW 

'-· ~~-••_t_a_n_h_a_ı_B~e-ıe_di~y-e_•_ı_ı_ıa_n_ı_a_r_ı~~~-' 
Eminönü Kaymakamlığından: Sahipsiz olarak tutulup 

tahtı muhafazaya alınan bulduk cinsinden bir köpeğin sahi
bi her kim ise bir hafta zarfın da almmadığı takdirde alelusul 
satılacağı ilan olunur, (1172) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer kırk bir bin metre yazlık haki 
lrurnıı§m kapalı zarf münakas ası 20 Mart 933 tarihinde pa
zartesi gÜnÜ saat on dörtte yapdacağından taliplerin şartna
me ve nümuneyi görmek üzere her gÜn ve münakasaya gir
mek için ilk teminat ve teklifn amelerile beraber mezkôr gün
de muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 

(813) 520 

Sablık Köşk ve Koru 

Demir köprü münakasası 

Nafıa vekaletinden: 
Artvin vilayetinde Hopa -Borçka yolu ve Çoruh nehri ü

zerinde in§a edilecek (113) metre açıklığında tek gö:;:lü de
mir Borçka köprüsünün in§aab kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuşlul'. 

Münakasa 9 Mayıs 933 tarilrin<' müsadif salı gÜnÜ saat 
(15) te Nafia Vekiletinde yapılacaktır. 

Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını mü 
nakasadan (8) gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve 
teklif mektuplarmı münakasa günü saat (15) e kadar Nafia 
Vekileti Müste§arlığına vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa kiğıtlarmı görmek üzere Nafia Ve
kaleti Yollar Umum Müdürlüğüne, İstanbul, İzmir ve Art
vin Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa kağıtları (10) lira mukabilinde Nafıa Veki
leti Levazım Müdürlüğünden satın almabilir. (1003) 
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Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

l 

: t\dm~Ml~ 
KARADENİZ POST ASI 

SAMSUN 
16 Mart 

Perşembe 
günü ak§amı hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gi
reıun, Trabzon, Sünnene, Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafoilat için Sirkeci Yelkenci 
hanındaki acentahğma müracaat. 

Tel: 21515. 

BARTlN - lNEBOLU 
POSTASI 

C h t vapurup b 1 a 16 mart erşem e 
saat 18 de Sirkeci nhtmundını hareket
le Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra, 
Cide, lnebolu ve lliıe iskelelerine azi. 
met ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci Paket pootaha-

İstanbul Vilayet Defterdarlığından: No. eski 97 yenı 
86-86 Kuzguncuk caddesi Hacıhesnahatun mahallesi. Oskü· 
dar. Etrafı duvarla çevrilmiş ve üç masura tatlı suyu muh
tevi tahminen 44 dönüm meyvalı ve meyvasız ağaçlı koru ve 
7 oda ve salon ve bahçe içinde birinci katta iki oda ile araba
lık ve üstünde 7 oda ve müştemilatı saireli köşk. Kapalı zarf 
usulile müzayedeye çıkarıldı. Bedeli peşin verilmek şartile 
tahmin edilen kıymeti 8000 liradır. Taliplerin 600 liralık te
minat mektupları veya malsandığma yatıraco.klan nakit 
makbuzlarile beraber teklifnamelerini 25 Mart 933 cumar· 
tesi günü saat on beşe kadar 1 stanbul Defterdarlığındaki ko 
misyona vermeleri. (988) 

- Satın almması mukarrer (Yirmi bin takım) mamul kısa 
kol ve bacak çamaşırın kapalı zarf münakasası 20 Mart 933 
pazartesi günü saat on beşte yapılacağından isteklilerin nü
rnuneyi ve şartnameyi görmek üzere her gÜn ve münakasaya 
girmek için de ilk teminat ve teklifnamelerile mezkıir giin
de muayyen saate kadar Komisyonumuza müracaatları. 

1 
ne kartısmda Mizan oğlu Han No. 2. 

Tel.: 22967 

Zonguldak Belediyesinden 
l Mart 933 tarihinden itibaren 15 Nisan 933 tarihine 

kadar bir buçuk ay müddetle Zonguldak au projesinin ya
pıirnası münakasaya konulmuştur. Kazanana bin beş yüz lira 
verilecektir. Evrakı müteferria ve şerait Ankara ve İstanbul 
Belediyeleri heyeti fenniyeler inden aranılmak surteile öğre· 
nilir ve tedarik edilebilir. (916) 

553 
----'- ----

3 üncü kolordu 
ilanları 

Tire SA. AL. KOM. dan: 

·---------------~ İııt. Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilAnları 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat için sucuk, 
pastırma , taban helvası, tel 
kadayıf, bulama, bal, nişasta, 
pirinç unu bir şartnamede 15-
3-933 çarşamba günü saat 14 

(832) 536 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonu.odan: 

1 

Kapalı zarf münakasasile yaptırılması mukarrer yirmi 
dört adet nakliye arabasmın münakasası 25 Mart 933 cu
martesi günü saat on dörtte yapılacaktır. Talipler şartna· 
meyi ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya gir 
mek için teminat ve teklifnamelerile mezkllr günde muayyen / 
saate kadar komisyonumuza müracaatları. (971) 

662 

Beşiktaş Ma.,müdürlüğünden: 
Boğaziçinde Bebekte Beb"lk caddesinde Harunaçi Jak 

Beyden metn1k sahil boyunda 59-2 numaralı arsa bedeli defa 
ten pe§in tediye edilmek üzere mülkiyeti müzayedeye vazedil 
miştir. Talipleri yevmi ihale olan 26 Mart 933 pazar günü 
saat 14 te Malmüdürlüğünde müteıekkil satış komisyonuna 
müracaatları. (1022) 

858 

' . 

Tiredeki kıt'at ihtiyacı o
lan 50,000 kilo Un açık kır
dırmağa konmuştur. İhalesi 
18 Mart 933 cumartesi günü 
saat 1 O da Tire' de Askeri Sa 
tmalına Komisyonunda yapı
lacaktır. İsteklilerin şartna
mesini görmek ve anlamak Ü· 
zere her gün mezkur komis
yon ile lzmir Müstahkem 
Mevki ve İstanbul'da Üçüncü 
Kolordu Satmalma Komisyo
nuna, münakasaya iştirak i
çin de tayin edilen gün ve 
saatte Tire'deki Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

te satm alınacaktır. Şartna- ·· . 

(3032) (912) 
549 

2. Sv. fırkası ihtiyacı için 
pazarlıkla 25,000 kilo un sa
tın alınacaktır. İhalesi 18 
Mart 933 cumartesi günü 
saat 14 tedir. Taliplerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına İştirak i
çin mezkıir gÜn ve saatte le· 
minatlarile birlikte 3. K. O. 
Sa. Al. komisyonuna müra-
caatları. (57) (1166) 

*** 3. K .O. ve müesseseleri ih 
tiyacı için taahhüdünü ifa et
miyen müteahhidi nam ve 
hesabına olınak üzere pazar
lıkla 69500: 84200 adet cet
vel 400 znnbalı koçan, 177 
mücellit defter ile 800 yaprak 
bastırılacaktır. İhalesi 18 
Mart 933 cumartesi günü 
saat 11 dedir. Taliplerin şart 
name ve nüınuneleri görmek 
üz:ere her gÜn ve pazarlığa iş
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
alına komisyonuna müracaat-
ları. (55) (1165) 

ZA YI - Beşiktaş askerlik şubesin
den alını ş olduğum vesik,.yı zayi et
tim. Yeni.sini alacağımdan eski•inin 
hükmü yoktur. 326 doğumlu Bohor 
oğlu ishak ·-------------

ZA YI - Şebin Karahisar askerlik 
§Ubesinden almış olduğum terhit tez
keremi zayi ettim. Yenisini alacağDD .. 
dan zayi tezkerenin hükmü yoktur. 
Üsküdar Vankmbağr Şerefet sokak 
No. 8 lıancde mukim Zakar oğulla
rından Atan oğlu Horen doğum 3ı4 

mesini görmek için her gÜn ve ' .. Devlet Demiryolları idaresi ilAnları 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu-
lunmalarL (550) (1146) 

937 

Ordu ihtiyacı için 1000 lira 
lık salmastra 20-3-933 pazar
tesi günü saat 1 1 de pazarlık 
la satın alınacaktır. İsteklile
rin örneğini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa ğirİ§e· 
ceklerin belli vakitte komis
yonda hazır bulunmaları. 
(551) (1171) 

• • • 
ihtiyat Zabit mektebi için 

200 adet portatif kürek kılı
fı ile 24 kalem istihkam mal
zemesinin 18 -3-933 cumarte
si günü saat 11 de pazarlıkla 
satın almacaktır. İsteklilerin 
izahat almak ve örneğini gör
mek için her gÜn ve pazarlı
ğa girişeceklerin belli vakitte 
hazır bulunmaları. (558) 

(1170) 
• • • 

Sirkecide Askeri Konağın 
hamam ve helalarmın tamiri 
pazarlığı 16-3-933 perşembe 
günü saat 11 de yapılacaktır. 
İsteklilerin keşfini anlamak 
üzere komisyona ve tamir ye
rini görmek üzere Konak ku
mandanlığına uğramaları. 

(557) (1169) 

Hava Birlikleri İçin 22250 
adet mat düğme 19-3-933 pa 
zar günü saat 1 1 de pazarlık
la satın alınacaktır. İsteklile
rin şartname ve örneğini gör
mek için belli vaktinde komis 
yonda hazır bulunmaları. 

(554) (1167) 

DOKTOR 
A. NIŞANYAN 

Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında 

Mektep •okak 35 No. lu muayeneha
nesinde hnstalanru her gün sabahtan 
akşama kadar tedavi eder. Tel: 40843. 

Haydarpaşa· Eski§ehir arası Km 188,160 ta 2 X 50 açık
lığında Cambazka.ya demiryol köprüsünün inşası ve eskisi
nin kaldırılarak yerine montaj r münakasası kapalı zarf usulü 
ile 11 Nisan 933 salı günü aaa t 15 te Ankarada ldare binasın 
da yapılacatkır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
lerinde 50,- ellişer liraya sat ılan şartnamelerde yazılır. ( 

(1010) 
724 

Ankara deposu kömür tah mil ve tahliyesi işinin kapalı 
zarfla münakasası 30 Mart 93 3 perşembe günü saat 15 te i
dare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara veznesind e birer liraya satılmakta olan 
şartnamelerde yazılıdır. (100 9) 

1ü1 

Afyon deposuna gelecek k ömürün tahmil ve tahliye i§i
nin kapalı zarfla münakasası 1 Nisan 933 cumartesi günü 
saat 14,30 da Ankarada İdare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Eski§ehir veznelerinde 50 şer 
kuruşa satılan şartnamelerde yazılıdır. (1077) 

861 

Haydarpa§a - Ankara hattı üzerinde Km. 479,200 deki 
Beylikköprü ocağından çıkarılacak 15,000 M3 balastın kapa 
lı zarfla münakasası 1Nisan9 33 cumartesi giinü saat 15 te 
Ankara'da İdare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde beşer 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (1078) 

862 

Haydarpaşa - Adana arasın da seyrüsefer eden ve Haydar
paşadan cuma pazar pazartesi salı perşembe günleri, Adana
dan cuma cumartesi pazartesi salı perşembe günleri hareket 
eden posta trenleri ile seyahat eden yolcuların kolaylıkla ye
mek tedarik edebilmelerini temin maksadile 16-3-933 tari
hinden itibaren Haydarpaşadan ve 18-3-933 tarihinden itiba 
ren Adanadan mezkıir trenlere birer mutfaklı furgon ilave 
edileceği ve ucuz bir fiatla arzu eden yolculara kompartıman
larda yemek verileceği ilan olunur. (1125) (915) 

fstanbul Posta ve Telgraf Başmüdüriyetinden 

Muhterem Halkımıza: 
Adi ve taahhütlü harici ve dahili mektuplar içine para ve 

sair kıymetli evrak koymayınız ve koymamalarını muhabere 
ettiklerinize bildiriniz. Çünki bunların ziyayı halinde Türk 
ve Ecnebi Posta İdareleri mes'uliyet ve tazminat kabul et
mediklerinden başka hariciler için gönderenler hakkında 

ı (Türk parasını koruma) kanuna tevfikan takibatı adliye 
J dahi yapılır. (911) 548 

SEYRlSEFAİN 
Merkes ace11ıta: Galat. Köprübatr B. 2362. 

Şube A. Sirlıı:eci Mühürdar sade H. 2,3740. 

~--------~~ TRABZON POST ASI 

(GÜLCEMAL) 
15 Mart Çarşamba 18 de 

Galata rıhtımından. Dönü~te 
T ·rebolu'va da uö-ranıl · r. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Calatasarayda Kanzük ıeczahanesi 

kar§mnda Sahne sokağında 3 numa
ralı apartrmanda. 1 numara. 

l ı 
ı : 

C?öz Hekimi 
PROFESÖR .__ ,... 

473 

or ESJ\T PJ\ŞJ\ 
- BABIALİ -

f'.NKARA CADDESİ N~60 

4ô9 

latanl;ıul Altıncı icra Memurluğun· 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz bir 
ayna, bir koltuk, ve saire berberliğe 

ait qya ilk açık artmna ıuretile ı9-

3.933 pazar günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Divanyolunda 104 numaralr 
berber dükkanında satılacağından ta
liplerin mahallinde memuruna müracaat
lan ilan olunur. 

SATILIK KELEPOR EV 
Kadıköy Bahariye Caddeai Süley
man P&§& sokağında 7 numerolu ka
gir ev acele satılıktır. Bu so· 
kakta bakkal Kott'ye müracaat. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakim 
liğinden: Vahap efendi İ le Panayol 
efendi Katine hanımın mutasarrıf ol
duktan Beyoğlunda Kamer hatun ma 
halleainde Kurdalya sokağında 116 • 
118 No. lu (hanenin ıuyuunun izaleai 
zımnında açık arttırma ile aatrhğa 

çıkanlarak ı2-3-933 tarihinde yapı· 
lan birinci aleni arttırma neticesinda 
kıymeti muhammenesini bulmanıa :u 

lıasebile ikinci arttırma suretile satıl 

ma11na karar verilmi}tir. ı - Mez
kiir gayri menkulün tamamının mu
hammen kryıneti üç bllıı sekiz yÜz sek 
sen sekiz liradır. 2 - Müseccel ve 
gayri müoeccel hak sahipleri tarihi 
ilandan itibaren satış gününe kadar 
evrakı müsbitelerile beraber aatrş me
muruna müracaat etmeleri, aksi tak
dirde gayri müseccel hak sahipleri 
satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 3 - Arttırmaya iştirak ede
bilmek için kıymeti muhammenenin 
yÜzde yedi buçuk nİ•betinde teminat 
akçesi veya milli bir bankanm temi
nat mektubnnu getirmek ~artır. 4 -
Gayri menkul 2-4-933 tarihine mÜsa· 
dif pazar günü aaat ıs ten 16 ya ka· 
,..,..,.. ... " fı:ııı,la b,...:tet ver~nin üstünde 
bırakılacaktır. ihale üstünde bırakı
lan zat bedeli müzayedeyi beş gün 
:zarfında mahkeme veznesine depo e· 
decektir. Aksi takdirde ihale feah ve 
bundan mütevellit zarar ve ziyan an· 
dan tazmin ettirilecektir. 5 - Resmi 
delli.liye ve aaire maırafJar müşteriye 
aittir. 6 - Fazla malümat isteyenler 
932-ı354 No. l.ı dosyadaki şartname 
herkese açıktır. Talip olanlann tarihi 
mezkUrda Beyoiilu Birinci Sulh Hu· 
kuk mahkemesine müracaatlan ilin 
olunur. 
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., .. zıRAAT BANKASI 
ADANA MENSUCAT F ABRIKASI 
SAGLAM - GÜZEL - UCUZ 
iPLİK BEZ ---20 logllu. 90 Hntiuı ienif ı,i .e k. ~ar 

numaraınna kadar İnce, kalın, renkli, beyaz 
Vater (BUkülU) Çifçi marka KAPUT 
Extra (Kıvrak) Dimi, Örtiilük 
Retor (Katlı ) Yazlık Elbiaelik 
Boyah Tentelik, Perdelik 

EYier - Hastaneler - Mekteplere her yere el•eritli: 
Nllmuııeleri glirmelı: ve fiatlan anlamak içia Ziraat Bankah

nna veya doğrudan doiruya fabrikaya müracaat edilir. 
Artres: A<lana P. K. No. 67 llJ Tel1raf adresi: Adana: B~t'k 

MİLLiYET ÇARŞAMBA 15 MART 1933 

Gemlik 
Malmüdürlüğünden: 

Mevkii 
Yalı Ayazma 
Armutlu 
T ersana Kileyu 
Kuluna 
Kavak 
An ahir~ 
Tuzla 
Göztep 
Miloso 
Zeytin Bumu 
Koca Çukur 
Narh Ayazma -
Baladaki yazılı dalyanların 

' bir senelik icarı 21/Mart/ 
81 ı 933 tarihine müsadif sah gü--t-----------------:::.:. nü saat on dörtte yapılacak-

stanbuJ Limanı Sahil Sıhhiye tır. Taliplerin Gemlik Maldai-
resine müracaatları. (1060) 

Merkezi Baştabipliğinden: 911 

Kavak tahaffuzhanesinde yaptırılacak çeşmenin pazar- ..--• DOKTOR ..--""" 
lıkla ihalesi 18 Mart 933 cumartesi günü saat 14 te Galata- ) HÜR HORUN 1 
da Kararpustafa Paıa sokağın da İstanbul Limanı Sahil Sıh-

Her gün akıama kadar bastalannı 
biye merkezinde müteşekkil komisyonda icra edileceğin- 1 Eminönü Valide kıraathanesi yanm-

den taliplerin §artnamesini gÖ rmek üzere her gÜn mezkllr daki muayenehaneainde tedavi eder. 

merkez levazım memurluğuna müracaatları. (1075) J Tel. 2.4131 

860 637 

• LAMBA MÜBAYAASI • • • • 
9/R EMNiYET MESELESiDiR 

• Meşhur bir marka daima 
emniyet telkin eder,Osram 
adı bütün cihanda tanınmıştır. 
Bir Osram ampulü satın 
aldıgınız. zaman aldanmadıgınızı 
göreceksiniz. Çünkü Osram 
lambaları bir tekamül timsalidir. 
Muldesidane oldugu kadar iyi 
ve m Utesavi ışık verirler. Her 
istimal sahasında en iyi bir 
ziya membaını teşkil ederler. 
Her mübayaanızda yalnız 
Osram ampullerini isteyiniz. 

Faydalı bir ilan ı 
ı;t..!.";. ~ , ..... •• • .,. ' " ' • ;;r'"',. ...... 

KUW 

PARA-.IERVET 
KUMl!tARADAN 

oo-c.All 

Kış devam etmek
te olc1uğundısı 

CEYKO 
Ticareth-eal 

KÜRK 
mantoları 

es' iıi gibi 

8 Taksitte 
satmaktadır 

J. EEYKO 
İstanbul Kür' ·çü 
Han. Tel .• 2 1685 

679 

AL'ETOILE 
Hovagİmyan Biraderler 

Beyoğlu lıtiklal caddesi 437 
BUtiln dünyada 
m methur IDU'

ka olan CLA
VERIE DE PA
RIS ' in lcatger
desi M.avo ke
merleri MlXTE 
koneleriai ....,_ 

ymız Şık. rahat 
"uhhi en oon 
IDOdel hazır •• 
WDU"lama kar-

- - • Koneler i
sin -.in ı.... 
azimat ~deri 
Damar fi.kinll
ii için WlC ve OCULT:A marka elia
tiki çoraplar. Taklltlennden oaknmu:z. 

572 

Yeni model Allegro .......................... 1 ~ tafıll .. rtmd: "-
Nddut ... .,.. ......... 
pçt,..... auwayle ~. 
ıtyt tıınıt ... blllDdl ... 
tçla Mt'Mlıl Juamdlıl. .. 

- o ·-el!;' ---· u_... .. ta1un ~ 

eonbanl Gaırtmbda •• .. 
o.a.ı...stamw 

lpekiş Yünlüleri 

Ropluk 
ve 

Tayyörlük 
En güzel 
En tık 

Ve en ucuz 
Yünlü 

Kumaılar 

IPEK.lŞ yünlülerinin hem Afi Jiinlü.
leri, hem de ipekle kanıı.k olanlan -
dır. lpeklt yünlüeü aa:ret ailaol llta 
tutar, hiç bir z.unuı bol'\JflDUt yai
ınurdan mütee .. lr olmaz .,,. ~ 

ç.ım-z. 

'' Bu iş te 1 P E K i Ş' in dir ,, 

• 

481 Gazetecilik ue MatbaacJrk T. A. Ş . 

• 
lstanbul ve 

Türk 
Trakya 
Anonim 

Şeker F ahrikaları 
Şirketinden: 

Al pullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adres:İstanbul,Bahçekapı,4üncüVakıfhaıi4iincükat,Telgrafadresi:lstanbulŞekerTelefon:24470 .. 79 
481 


