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Dünyanın iktısadi 
çı pınışı 

Dreedea: u. o, ııaa 

Büyük savaş yıllarından ıonra 

akaıyan, müvazeneıini bir türlü 
bulamıyan bir iktisadi düzen var· 
dır. Dütünülen tetbirler aldatıcı 

lair panltl)'I andırıyor ve yemiı ve
remiyor. Niçin böyle oluyor? A · 
merika, iç pazannı diriltmek, it • 
aizliii yenmek için aiimrüklerini 
arttırıyor, dııarıdan çok daha az 
mal giriyor. Bunlan kendi eli ile 
)'etittirmek istiyor. Milyonlarca 
itıiz; büyük kwtuluı ümitlerine 
düıüyor. Fakat hayretle ıörüyo • 
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Birinci ve ikinci reislerle 

on iza istifa ettiler 
--·-----

Fevkalade 
loplanu~a 

davet 

na, itıizlik azalmıyor, aöndürüle- Sebepler mey .. aın· 
miyen bir yanım ıibi ımırlarmı da kazanç kanunu 
• enitletivor. İngiltere, ayni volu var Toplanb 

J J Baro birinci reisi • : Baro fktnd reisi 
tutuyor, aerbeıt ahı verit ve ıüm • Halil Hllml ber martın otuzunda Mekl Hıkmet ber 
riik ananeıinden ayrılıyor. Sana • k 1 ş· dk b 
..Wini muazzam imparatorlugvun ib- btanbul baroıu birinci ve i in· ım i i irinci ve ikinci reiıl-. • 
ı • ci reiılerile bunlarla birlikte bıuo • le inzibat mecliıi r.zalarnam müd
tiyaçlan ile beslemek iıtiyor. ibra nun inzibat meclisini teşkil eden deli, mayıs -.ymda bitecek, o za • 
cat iatatiıtiklerine bakıyoruz. Dıt 

on aza, dün hep birden istifa et • man yeniden int\hcp yapılacaktı. 
ahperiti bir yıl aonra korkunç bir mitlerdir. T hyxsı beklemeden, hep birden va 
açunun yolu gösteriyor. lpizlik art 6aro, yeni intihap için, fevkala· zifeden çekilrpenia ıebebi hakkın· 
•fbr, ihracat çok ıerilemiıtir, ya de toplantıya d.-vet olunmuştur. Ja alakadarlar çok ketum davran 
•i. yurttaki aanayi çabıamıyor. Bu toplantı, mart:n otuzuncu Per • maktadırlar. Hatta. iıtifa v~ fev • 
Batka ülkelerde de iktisadi tecrü· ,embe sünü öjleı•en aonra yapıla· ka:ade toplantıya davet buıuıunda 
Wer ayni neticeleri vermittir. ln-

Türk - Yunan münasebatı •................••.....................•....................•........ 

Yeni Yunan başvekili 
va hariciye vekilimiz 
Baş başa 

=:r: 
Yunaniıtanda bü • 

yük bir hükUnıet 

buhranı oldu. Bu 
buhran ıonunda M. 
Venizeloı çekilme • 
ğe mecbur olduğu 
ıibi yerine de onun 
muhalifi olan M. 
Çaldariı geldi. Fa • 
kat M. Çaldariı ıi • 
yaıetlerinin bu ayr~· 
lığına rağmen Tür• 
kiye ile münuebe •· 
tin hiç bir değitikli· 
ie uğramıyacağını 
Venizeloı kabineiinin tuttuğu yo • 
lu takip edeceğini bir i~i fırsatta 

tekrar etmittir. 
Hariciye vekilimiz Avrupadan 

dönerken Atinaya da uğramıştı. 

M. V enizeloı kendiıini yeni bat ve 
kile takdim etmiı ve bu mülakat • 

ta M. Çaldaris hükUmetinin Tür • 
kiyeye kartı takip edeceği ıiyaaet 
hakkında teminat ver.mittir. iki 
hükUmet adamının bu mühim mü• 
lakat eınaıında abnmıf resimlerini 
koyuyoruz. Aradaki Atina sefiri • 
miz Enis Beydir. 

~aktır. (DeVUIU 4 tmetl -~ 
ailtere ve Amerika ıil>i en yüksek ••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••-•••••••••••••••••• Mnaaye ülkelerinde ıöze çarpua .. __ .... _________ ~ ______ ...,. ___ ....,..,....._ __ ..._,......_ ...... ..,,,. __ ....., 

.... •aaiyet, dikkatle arqbrdmata ltalya ı·te D 1• L• • Z M. Şor kızını Atinadan 
alıp bir yere götürdü! 

~~~~~~~ iMi 
.. dM'in bilgiler, ıörıüler kazan. aramız d a 
mqtır, ikbaadi olupı yakmd•• • 
l'llfbnDak · in bD • JWt)an 1mr 8• aW-i• 'Ulw~ lla· 

.~ 11. • tktısadl m8zakereler ı-ua ._ 1t1• -.,ldh1aı. 
•uttur. Dünyanın iktı•dl yapı • 
mu kemiren hutahim ilicım bul = 3 numaralı liste == 
mak için çabıılıyor. Fabt İ! oka· 
dar kolay değildir. Geliti tüzel ya 
Pılacak bir ameliyat, iktuat yapı· 
•uım yıkdııı ile de neticelenebilir. 
dünya iktısadının derdi nedir? 

Pek çoklan diyorlar ki: Devlet
lerin ıümrük politikalan iatihsal 
Ye mübadele için bir felaket olmut 
bır. Gene pek çokları aöylüyorlaT 
ki: Kapitaliıt devir ölmek üzere • 
dir, aümrükleri yükseltmeli, dün • 
Jaya arka çevirmeli, yalnız yurt 
İçinde ve yurt için bir ikbsat poli • 
tikuı yapmalı. Bir deniz altı ge • 
miai ıibi hidiıelerin denizi altın • 
da emin ve ııkınbıız yürümeli. it· 
te, bu iki ıörüş tarzı, buaünün ik • 
tuadi cephelerini hüliaa edebilir. 
Fakat bu iki görüt te biribirine o 
kadar aykırıdır ki, her ikiıinden do 
iacak olan tetbirler çok aykm ne 
ticeler verebilerler. lktısat nazari 
J'eleri tarihine, daha dojruıu Av· 
l'Upa İkbsat politikau tarihine göz 
aezdiriraek yeni münakaıa mev • 
aulan ile karfllatlDlf olmadığımı· 
aı prürüz. lnıilterenin serbest a· 
ht verit ve ıümrük politikuı, bir 
-..nlar, hiç te aebepıiz deiildi. 

M. Nermi 
(l>enma 1 inci 8a)'lfada) 

Şehir meclisiode 
üç mesele 
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ltaTya seftrf M. LoJal<omo 

İtalya harici ticaret ofiıi mü • 
dürü M. Mazi tehrimize gelmiş, 

dün aktamki trenle Ankaraya git
miıtir .. 

M. Mazi dün T okatliyan ote · 
ı :nde kendiıile görüşen bir mu· 

arririmize memleketimize geli • 
şinin sebepleri hakkında fU izaha· 
tı vermittir: 

"- Ankaradaki sefirimiz M. 
Lojacomo ile Türk hükumeti ara
sında ticari v~ iktısadi mevzular 
üzerinde müzakereler olmakta -
dır. Sefirimizin gösterdiği lüzum 
üzerine bu müzakerelerde bir tek
nisiyen sıfatile ona yardım etmek 
için Ankaraya gidiyorum . 

Müzak~reler Türkiye ile İtalya 
arasında bir takas mukavelesi ya
pılması mevzuu etrafındadır. Mü
zakerelerin ne safhada olduğunu 
bilmiyorum. Ne kadar süreceği 

hakkında da malfımatım yok"ur . 

ANKARA, 13 (A.A.) -T. D. 
T. Cemiyetinden verilmiştir: 

Kartılıklan aranacak arapça 
ve farsça kelimelerin 3 numaralı 
liıtesi tudur: 
1 - Cadde 7 - Caauı 
2 - Cahil 8 - Cazibe 
3 - Caiz 9 - Cazip 
4 - Cali 10 - Cebir 
5 - Camit 11 - Cephe 
6 - Canip 12 - Cerrah 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manalan birden fazla olanların 
her manası için ayn kartıbklar i·· 
leri sürülebilir. 

[Bulduğumuz kelimeleri ve o
kuyuculanmızm gönderdiği kar -
şılıklar beşinci sayıfamızdadır.] 

Bir dll yarışı açıyoruz 
Gazetemiz bel' gün T .D. T. C. tarafın

dan UAıı ed1len Arapça ve Farisi kelimelerin 
Türkçe kartdıklarmı beşinci sayıtammla bu
lup koygıaldadu. Bwulau sonra da böyle 
olacaktır. Fakat gazetemiz bu suretle bu • 
lup koJcmtu kaqdıldarm lıepaintn mutlaka 
dofnı olduğu clavaamcla değildir. Onun için 
gazetemiz bu karfdJklarm claba dojnıswla 
bulmak için okurları araıımda bir Y&rlf 119-
mata karv vemılftlr. Okurl&rmuzdaa ... 
kar3ılıklarm dalaa Jylıılnl lıllenler buldııklan 

eözlerl bUdlrslnler. Onlan da gazetembe 
koyacaj"ız .Dil anketi bittikten eoara da ce
rek gazetemiz tarafmdan ve cerek okurt. 
nouz tarafmdan bOdlrllen kal'ldıklan ellye
rek ve süzerek en doğrularını Otlmanlıea • 
larlle birlikte bir kitap ballade baHçatn ve 
TUrk dili tetkik cenılyetlne göndereccjt'IL 
Bo BUretle basiliu".ak ve dil ~mlyetlne rön· 
derllecıek IÖZ kitablnm sonuna buhı:tlanadan 
fayda görülen okurlanmızın lslınlerlnl ve acl
reıderlnl yazaca.tız • 

EUlziz defterdarı 

A N K A R A, 13 (Huıuıi) -
Maliye vekaleti takip ve teftit mü
dürü Behçet Bey Elaziz vilayeti 
defterdarlıiıqa tayin edildi. 

Babasının malJan kızının üzerinde imış .•• 
Matmazel lstanbula gelemez 

Acaba M. Papasla Mel .Şorun aralaına kara kedi mi girdi? 
ATINA, ıs (A.A.> - ıı. Şor ue kızı. lumat bitmekten de uzak oldu • 

eeaelJI memlekete hareket etnıttlerdlr. Bu - •• t · {"- "" k"" · · b 
eurette genç kum Yu.an artıııtı M. Papasla gunu go.s erıyor. ':l<un u ışın U 
tstıuıbuldan tayyare 11e kaçmaları hAdiaesi derece dallanıp budaklanmasına 
nihayet balmaıtur. ve yaşı evlenme çağını bulmuş la· 

• • • 
Atinadan gelen bu telgrafın 

nihayet bulduğunu bildirdiği ha -
dise bizim bildiğimize gört! daha 
bitmemiştir. Yeni aldığımız ma -

zmın sevdiği bir adama varması-
na razı olmaması yüzündt!n M. 
Şorun polislere aksettirmt!sine se· 
hep şudur: 

(Devamı 8 mcı •71fada) 
........................................................................................... 

- Efend •, 6nUmUz bahar. u y~z nereye g'dffceıız? 
- Ben sarfıyeye t.&ln g demem. ıstanbul ... kl rahatlıll 

bir rerde bulamaıY. 



Dünyanın ikhsadi 
çırpınışı 

,r. (BapnakelecleQ denm) 

Colhert'-.U, Büyük F rederk'in po • 
litikalan da öyle .. Ucuz ithalat ve 
pahalı ihra(!aı, bugün de, halka bir 
polit'il:a -re'nıf!ı~ bürünerek, bet \,u 
dtlliluı!\ı\e<lllt f~ydir. Faıl:at hitu - yeni teşlWat layi

hası hazırlanıyor 
A N K A R A, 13 (Huıuıi) -

Maliye vekileti vekaletin yeni lef 
kilitma ait liyihayı hazırlamaia 
batlamıttır. Şimdiye kadar milli 
emlak, muntazam borçlar ve vari· 
dat umum müdürlüklerinin ve ma 
liye vekileti hukyk mütavirliii • 
nin yeni tetkilit kadroları hazır • 
lanmıt ve tetkiki için vekiller he· 
yetine verilmittir. Diler müdür -
lüklerin teıkilit Ye kadrolarmın 
hazırlanmaıma devam olunmak • 
tadır. 

İstanbul defterdarlıiı tetkilitı • 
nın ıenitletilmeıi hakkındaki li • 
yiha maliye vekileti tetkilitı li • 
yihaıından ıonra hazırlanacaktır. 

Vekiller heyeti 
toplandı 

A N K A R A, 13 (Huıuai) -
icra vekilleri heyeti saat on altıda 
batvekil ismet Pqa Hazretlerinin 
reiıliklerinde•toplandı. Geç vakte 
kadar çalıttı. 

lzmlrde bir dava 

lacak yollar deiitmittir, dünya • 
nın ve dıtpazarların yapıları, aht 
verit siıtemleri çok deiitmittir. 
Bizce münakqa ve tahlil yanlıtlı • 
jı turadadır: Naııl bazı tarihçiler, 
bugünü anlamak için en eıki de • 
virlerin mantılı ile naııl ite batlı· 
yorlana bazı tanınmıt iktıaatçdar 
da öyle yapıyorlar. Halbuki de • 
Tirler akmıt ve ıeçmittir, onları 
izah eden mantık ta bu devir, için, 
artık, aailam bir ölçü olamaz. Me
aeli, Napoleon için naııl eeki bir 
Avrupa lizımıa, onun lnıiltereye 
kartı kullandıiı buiday politika11 
için de ıene öyle etki bir iktıaat 
yap111 lazımdır. Yerli puan tut • 
mak Ye it hayatını 7Ükaeltmek için 
ıümriik politikumdan iıtifade et
mek f"ıloi yeni deiildir. Tarihin 
mahtelif zamanlatnıda, tıpkı bu • 
sün oldup ıibi, ıüınriik politika· 
lan yapdmııtır, Claerinı yapılmıt 
tir. Barada uzun tafıilitla, rakkam 
larla okurlarımızı yormak istemi· 
yoruz. Atıl ~eaele tudur: O vakit 
ki, pazar ve iıtihaal naııldı, buıün 
kü de naııldır? Tetbir, hidiıenin 
mahiyetine ıöre dütülür, iaterae 
bu hidiae dıt rörütüne ıöre lngil • 1 Z M 1 R, 13 ( Huıuıt ) -
tere veya Amerikadaki bir hidi • Şehrin muhtelif yerlerine beyan-
seyi habrlatmıı olıun. nameler atmaktan suçlu modelci 

· Kerimle bet arkadqımn muha • Modern devlet, dünya aav••mda 
..,. kemeıine bugün aiır ceza mahk~ 

dört aiır tecrübe yılı ıeçirdi. Bu meıinde devam edildi. Müddeiu • 
yıllarda, bütün iıtihıal kudretinin ı im ı 

mumt evvelce din eni it o an Clevfet elinde toplanma11, umumi 
bazı tahitlerin tekrar mahkemeye 

müdafaaya •öre cephe ve yön al· p.inlmalannı istedi. Mahkeme 
muı lizımClı. Yurt istihsalinin de, yarm karannı bildirecektir. 
eier aöylemek doğru ise, alıc111 ------------
devletti. Jç pazara da. devlet kant• Ruayuı böyle bir tecrübeye ıirit· 
yordu. Dünya pazan için hazırlan mittir. 
mıt iatihaal ve aanayi için dört aa · Bu tecrübenin nasıl yemif ler ver 
vq yılı normal aaydamaz. Savq dilini anlamak için yerinde tet • 
bittikten aonra istiliaal ve ıanayiin kikler yapılması lizundır. AYrUpa 
eski ıayelerine röre kımıldanma • için böyle bir tecrübe mümkün de
•ı lizımdı. Dört yıl içinde devletle iildir. Çünkü: büyük istihsal ve 
sıkıca DJD&tmıt iatihaal ve aana· aanayi yurtları, feleiin tavlumda. 
YİİD likide edilecek tarafları Yar· son ·bir zar oyununa ıiritmezler. 
dı. Jfte, Avrupa'da bu likidasyon Fakat kurtulut yoluna dönmek te 
itine çok fena bqlanılmııtır. Bü· o kadar kolay delildir. Devletin 
7ük aanmtdarm ilk kaynaiı bura- iktıaadi müdahalesi yüzünden öy
dadır. Bundan aonra devlet ada • le vaziyetler husule ıelmiıtir ki: 
mım, henüz tecrübesini yapmacbtı bunların likiduyonu da batlı ba
mevzularla ufratır ıöriiyoruz. in- ıına bir meseledir. Onun için ilk 
ıilterede, Almanyacla, Amerika • önce budunlar arasmda bir anlat· 
da, v. s., hür bir Pazara alıtmıt is· ma temeli bulmak hureti uyanmıı 
tihaal ve sanayi, devlet adamları • tir. Bu da pek iyi 1öıteri10r ki, 
nm İte kantma11 yüzünden çetit bütün iıtihaal ve sanayi dünyumı 
çeı it tecrübeler karııımda kalmıt· üzen ve yıpratan dert, &f&iı yu • 
tır. Yapılan tecrübeleri, burada, karı, bir mahiyettedir. Şimdiki va
kıaaca aaymaia bile imkan yok • ziyet qağı yukarı müıterek bir 
tur. Tecrübelerin ne ıibi netice- iktıaadi oluıtan doğduğu için re
ler verdiiini anlıyabilnıek İçin Ya· ne el birliii ile likidasyon icabet • 
ziyetin ne kadar çetinleıtiiini ıöz mektedir. Buıünkü iktıaadi anar p 

önüne ıetirmek kafidir. tatihaal ve tiyi yenmek için pek çok yol kalma 
aana;ri ilk çoçulduk devrine ait tet mıttır. lstibaal ve aanayi nasıl yük 
birlerle dirilemezdi. Bqün, artık, selmiıtir, niçi~ yükaelmtitir? B!2 
bütün tecrübelerin çıkmaza vardı bunu modem iktıaadi olutu tetkık 
jım bilmiyeıı bbnamııtır B ederek anhyabiliriz. Bunu anladık 
dan kurtulmak için ne ya~m:aı~ tan so~a ~tulacak yol kendilii.in 
zmıdır? Eter, bütün arlontı, plin-l d~n ~lırmıt ol~r. Sıkıntılann biı • 
h bir iktraat ıiatemi ile qılabilaey ~ bır k11mı ıstihaal ve aanayiin 

. .. .. .. . . eıkı yolundan aynlmıt olmasından 
dı, bütün dunJUm 24 saat ıçincle , ileri ıelir F-'--t --d · · d . • 

1 
• .aa o .. ._ a yenı vazı· 

:~~neaf~'- =~~desı çokdkola~~· ~a- Jetler de Yardır. Bunlarm da ıöz· 
~ .. v~il e Jap an p lı ik- den uzak tutulm·-··· I" d . 1 - azım ır. tıaat tecriibelen, devlet adamları· Dünya iktıaadmı idare edenler ve 
na acıklı bir hayal ydobtı hU1rla· J& idare etmek istiyenler, tatkm. 
maktan bqka bir teYe yaramamıt lık ve heyecan içinde iliçlarınm 
tır. Çünkü: kökleımit Ye bütün tiıelerini deiittirmitlerdir. iyi ne
dq pazarlarla kaJDatmıt bir ikh- ticeler Termit basur ilicı ile ı&zle 
.. lld ı •1111 im-akarak bir batka· rinin haatalıiını aidermeie çalıtı· 
l"Tnll bq wrmak öyle aanıldıfı gi· Jorlar. 
: , . , :· ~ :r i ~ delildir. SoYJet il. Nermi 

Kazanç 
Layihası fırkada 

görüşülecek 
A N K A R A, 13 (Husuıt) -

B. M. Meclisine verilmiıken bütçe 
encümeni mazbata muharriri Bur 
aa mebuıu Galip Beyin iıteii üzeri 
ne geri alınan yeni kazanç kanunu 
layihaımın yarın toplanacak olan 
fırka ırubunda müzakere edilme 
ıi çok muhtemeldir. 

Alacak .)'tlzUnden 
cinayet 

1 Z M 1 R, 13 ( Huıuıl ) -
Buıün burada bir cinayet oldu. 
Kartıyakada Sütçü Demiri akra • 
baıından Hafız Oıman bir alacak 
meaeleıinden çar9ıda öldürdü. 

Jzmlrde menenjit 
1ZM1 R, 13 ( Huıuıi) -

Burada yeni bir menenjit vak'uı 
daha meydana çıktL 

lzmlr rıhtım şirketi 

Yeni verilen kanun 
liyihalan 

A N K A R A, 13 (Huıuai) -
B. M. Mecliıi bugün reiı vekili Re 
fet Beyin riyasetinde toplandı. 

Bazı azaların mezuniyetleri hak 
kındaki riyaset divanı tezkereıi 

okunarak kabul edilmit ve ruzna -
mede müzakere edilecek batka 
madde bulunmadığından Pertem· 
be ıünü toplanılmak üzere toplan 
tıya nihayet verilmittir. 

Hususi idare IAylbaısı 
A N K A R A, 13 (Huıuıt) -

Muhtelit encümen buıün toplana· 
rak huıuıl idareler liyihaıını o -
nuncu maddeaine kadar tetkik et -
mittir. 

Muvazene vergisi 
mUddetl uzatılıyor 
A N K A R A, 13 (Huıuıi) -· 

Müvazene verıiıi kanununun hir 
ıene uzatılmaıı hakkındaki kanun 
layihası mecliae gelmit ve bütçe 

davası eocümenine verilmittir. 
ı z M ı R, 13 < Huıuıı) - Yeni yollar IAylbnsı 

Hakl~rmdaki mah.keme karan A N K A R A, 13 (Huıuai) -
Temyız mahkemeıınce bozulan . . d 
ı . h . ket• . . t• 1• B. M. Meclııı toplantııın an son • zmır n tım tır ı ıuııı ıma ı . . .. . k 

1 1 uhak 1 • ra. dahıhye encumenı toplanara 
ıuç Au al~nın m ahekme e~nde yda • yeni yollar llyihuınm devlet tura 
nn ı ıye ceza m emeıın e e· . . . .. ak 

ed·ı kt' D'"' ı 1 11nca k•bul edılen teklmı muz e vaın ı ece ır. ıger suç u ann . . . 
hı..A-• t• t d.k d·td·ı· d reye batladı. Y edı maddeaınm tel· ma aumıye ı u ı e ı ı ın en 

yalnız Gat Franko Beyle Galip kikini tamamladı. 
Bey yeniden muhakeme edilecek· 
lerdir. 

lngiltere 
Silahlara ambar
goyu kaldırıyor 
LONDRA, 13 (A.A.) - M. 

BaldYin avam kamarasında M. 
Lauabury'nin siWılara ambargo 
konmuı meseleıi hakkında sor • 
duiu suallere verdiii cevapta de
mittir ki: 

"Hükamet ıilih ihracatı için 
ilan ettili ambarıoyu yakında kal 
dmmya karar vermiftir. Buna se
bep bu hususta beynelmilel bir an· 
lqma olacaiına dair biç bir ümit 
kalmamasıdır. Ambargo tedbirin· 
de lnıilterenin yalnız bqma de
Yam etmeıinde de hiç bir fayda 
yoktur. Bununla bera:ber bir fıraat 
çıkar çıkmaz bu meıele hakkın • 
daki görütmelerde devam ede • 
cejimizi umuyoruz.,, 

Parlamentolar 

Birliğinin ·rork grupn 
toplandı 

ANKARA, 13 (A.A.) - Parla· 
mentolar birliii Türk grubu umu
mi heyeti buıün Necip Ali Beyin 
riyasetinde toplanarak encümenle 
rin çahıma tarzları ve grubu ali • 
kadar eden muhtelif meseleler Ü· 

zerinde müzakerelerde bulunmut· 
tur. 

Ahmet Senusl UldD 
KAHiRE, 13 (A.A.) - Mekke· 

den bildirildiiine göre 1915 ikin· 
ci teırininde Mıııra yapılan iıtili 
hareketini idare etlen Şerif Ahmet 
Senuai almüttür. 

Muhtarlıkların 
kaldırılması 

A N K ·A R A, 13 (Huıuıt) -
Mahalle muhtarlıklannın lijvile 
bu vazifelerin belediyelere devri 
bakkmda dahiliye vekiletince ha· 
zırlanmakta olan kanun liythaıı 
tamamile hazırlanmıt ve vekiller 
heyetine aevk olunmuıtur. 

Bir lhtllAf halledlldl 
A N K A R A, 13 (Hususi) -

Devlet turası, Şark demir yolları 
kumpanyaıile evkaf idareıi ara • 
11ndaki mukataa ihtilaf mı hallet· 
mittir. 

Aydında intihabat 
AYDIN, 13 (Hususi) - Vill· 

yet umumi meclisinin müddeti ni · 
hayet bulmuıtur. Bunun için ye • 
Diden aza ıeçmeai ba,lamıtbr. 

Samsuod11 80 mektep 
açılacak 

ANKARA, 13 (A.A,.) - Sam
ıun viliyet mecliıi bu yıl vili • 
yette yeniden 30 köy mektebi aç· 
mala karar vermit ve vilayet büt· 
çeıine yetecek tahaiıat koymut· 
tur .. 

Maarif vekileti Samaunlulann 
yüksek maarif ıeverliklerinin ta· 
hidi olan bu karardan dolayı vi -
liyet umumi mecliıi ile vali Mua· 
tafa Arif Beye tebrik ve tetekkür 
telırafı yollaımııtır. ' 

Kolonya bAdlselerl 
LONDRA, 13 (A.A.) - Kolon· 

da Kobl Speryer'de çıkan hadi· 
seler resmi mahafilde bazı müta
lealar yürütülmesine ıebap olmut· 
tur. Reımt mahafil Kolanya hidi
ıelerinin Veraay ve Lokarno mua• 
bedelerine riayetsizlik ıuretinde 
görülebilip ıörülemiyeceii bakı • 
mından nazara alınması lazım 
ıelcliii dütünceaindeclir. 

Diktatör 
bili yok! 

Venizelo• kabineaiain m11"' 
bakemeıi miıeleıl -1. 

A T 1 N A, 13 (Huauıt)' _. 
Ba9vekil M. Çaldaris ile dahili,., 
nezaretini kabulden iıtinklf edell 
M. Metakaas araımda vuku bu • 
lan mülakat neticesinde araların • 
daki ihtilaf halfedilmit ve M. Mr 
tamauın fırkaıı erkanından Tur 
kovasiliıin hava nezaretine tayiaİ 
kararlattırılmııtır. Bunun üzerine 
M. Metaksaı dahiliye nezaretini~ 
kabul etmeğe razı olmuıtur. ~ 

Harbiye nazırı ceneral Kondili "'~ 
ıin haıtalığı devam ediyor. ~ 

Hükümet taraftarı gazetelerden ba 
zılan ıabık aıkeri kabine reiıi Ce" 
neral Ctoneoı aleyhinde netriya" 
ta batlamıtlardır. M. Venizelot. 
bu hücumlara cevap vererek aske
ri kabinenin tetkiline ön ayak o "' 
tanların ceneraller değil, kenditİ 
oldufunu ıöylemit ve vaziyeti kut 
taran Ceneral Otoneoaa minnettar 
lık beılenmeıi lazım geldiğini IÖt 
lemittir. 

AT t NA, 13 (Huıuıl)' -
Bidayet müddeiumumisi, M. Veni• 
zelos ile kabinesi azası aleyhinde 
kanuni takibat icraıı için meclise 
müracaat edeceği fayialarını tek • 
zip etmİf ve demİ§tİr ki: .A 

- Bu hak doğrudan doğruya 
mecliıe aittir. Sabık kabine aley • 
hine takibat icraıına ancak mecli• 
si mebuıan karar verebilir ve deli 
ili cürmiyeyi ıali.hiyettar maka -
matı adliyeye tevdi eder. ~ 

SELANIK, 12 (Huıusi) - Sa• 
bık Makedonya valii umumiıi Ek• 
sindarie ile Sel&nik kolordu kuaıa1' 

danı Ceneral Klados aleyhine dik• 
tatörlük hareketine manen ittirak ' 
etmek töhmetile müddeiumumili • 
ğe reımen müracaat ve ihbar va• 
ki olmuıtur. .il 

AT t NA, 13 (Huıuıi) -
Hükamet, diktatör Pliıtra11 tev • 
kif için takibat ve tahriyatına de • 
vam ediyor. Maamafih bu taharri 
yatından henüz bir semere hiııl ol 
mamıttır. Ceneral Plistrasm latall 
bulda Y eıilköy civannda görüldü' 
ğüne dair latanbuldan buraya bit 

telgraf ıelmitse de Pliıtraım dot& 
lan diktatörün Yunan topraiın • 
dan ayrılmadığını söylüyorlar. 

KOçOk ltllAf ve.._. 
lnglltere ' 

LONDRA, 13 (A..A.) - Avafd 
kamarasında ıorulan bir sual• 
Cenevrede bulunan hariciye nası• 
n Sör Con Simonun yerine cev•P 
veren M. Baldvin tunlan ıöyle • 
mittir: 

"Küçük itilaf hükGmetleri ara' 
ıında yapılan teıkilit misaktntl' 
10 uncu maddeıindeki açık ht' 
kiimler ve maddeler dolayııil' 
lnailiz hükumetinin harakete geÇ 
meıi için bir fırsat çıkmamıttıt.,. 

Papanın protestoso 
VATIKAN, 13 (A.A.) - Pa~ 

bu albah toplanan kardinallar rot' 
' liıinde söylediği nutukta, geçeli 

lerde dolan Bulgar prenıeıio1' >a 
ortodoks ayinine ııöre vaftiz ed#' ~ 
mit olmaımı itirazlarla kartıl..... ~ 
Bulıar kanunu eauisinin kilile IE'• 
nununa uymıyan böyle bir ........ ~ 
ti haklı ı:.'1ermiyeceiini söyl-'! ~ 
ve Katolik alemini bu ıibi ıra~._ ~ 
lere vakıtaiz ve yakıtıkaız . al•..-: >'i 
bakmıya davet etmiıtir. 
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işARETLER 

lınıet Pş. hükmeti 
Ve demiryollarm- •

1 
~ Haydarpaşa - Adana Sebze hali dan kazanç Katı o mu r T ..... r ..... e ...... 

0 
.... ··
1
···e ...... r ..... d .. -·-e· 

Son ıünlerde ~ne tunları iti· Kerestecilerde iki 
tiroruz: "Rumeli,, hanı cina- • kk t 

.. _Devlet Demiryolları idare· ti h k sine Deniz yoJ!una reka- katlı bır muva a 
•i zarar ediyormuı ! Bunun çaresi ye mu a eme • • b .. f b• ı) k 
cleıniryollarını devletin idaresin - d bet ıçın u e vagonu ına yap aca 
d evam ki ı . k . H d eıı almaktır. Yata 1 vagon ar tır etı ay - Keresteciler yangın yerin e ya· 

Devlet demiryolları zarar edi- Rumeli hanı cinayeti davasınm darpafa ile Adana arasında itli • pılacak olan muvakkat sebze hali· 
muhakemesine dün lstanbul ağır l d b. b·'f nu bu· M h't tor mu? Eğer devletin bütün it - yen tren er e ır u e vago nin projesi hazırlanmıt ve u ı • 

lettiii müesseseleri maliye hazine- ceza mahkemesinde devam olun • lundurulmasına karar vermittir. tin Bey tarafından beğenilmiıtir. 
•iae kir akıtan bir altın oluk far· muıtur. Bu itle meşgul olmak üzere tirke - Proje daimi encümence de tetkik 
leden bir kafa ile düıünmek yan- Muhakeme. Madam Antuvanet tin umumi müfettiılerinden M. La olunduktan sonra münakasa açı • 
I~ b · tayı' parasına tamah ederek boğ • k h · · l · d"n ak - k B l d' f h t' · "lf değilse doğru. devlet u ııten omp ıe rın11ze gc mış. u laca tır. e e ıye en eye ının 
larar ediyor. maktan suçlu Sokrat. kendisini mü tam Ankaraya gitmi~tir. M. La - hazırladığı proje kullanıtlı ve çolt 

Eğer devletin elinde bulunan dafaa edecek avukat tutmak üzere komp dün bir muharririmize bu ucuza çıkacak bir ıekildedir. 
llıiiesseıeleri sadece devlet büt - kalmıttır. Sokrat. parası olmadı • hususta fU izahatı vermiştir: Projeye göre hal binası iki kat· 
$eaini denkleıtirmek için bir va· ğından bahsettiği için. kendisine "- Haydarpa§a ile Adana ara· lı olacaktır. Alt katta müzayede 
'ita diye kullanmayı 1933 de dev- baroca bir avukat seçilecektir. Bu aında itliyen trenlerden yalnız To salonları, istif yerleri, kabzımal o
letçi Türkiyede revaçlı bir dü§Ün muamele, "Adli müzaheret,, esıı • ros ekspreslerinde lokanta vagonu daları bulunacak, üst katta iae me 
te ıayarsak bu sözlere evet demek sına göre yapılacaktır. vardır. adi trenlerde yoktur. Kum mur odaları ve depolar bulunacak 
llzım gelecek. Diğer taraftan, suçlulardan Yu· panya bu hat üzerindeki idi tren tır. Halin rıhtımı betondan deği!, 

Fakat devlet demiryollarını İş· nanistana kaçan Yani orada mu - lere birer büfe vagonu ilave etme en asri tekil olan demirden olaca le 
letınek, daha geniş manasile nak· hakeme edilecektir. ğe karar vermi~tir. Bu hususta tır. lnıaatın mayısta baılıyarak 
li1e i~ i bir devlet için ya~adığımız Haber aldığımıza göre, bu cina Türk hükumetile daha evel temas sonbaharda biteceği tahmin edil • 
tiindc bir gelir menbaı addedile . yet hadisesi tahkikatına ve muh~ • edilmi§, esaslarda anlaşılnnıtır. mektedir. lnpatın devam ettiii 
laıez. Devletleşen dcmiryolJarı nak kemesine ait zabıtların birer sure· Ben Ankarada henüz halledilme • müddet zarfında haldeki kabzımel 
lı' · l · ıı · d b' tı' cıkarılmaktadır. Bu suretlerin m·ıc olan teferru"atla meııı:gul ola - · 1 • hakkmd b" ta 1e ıs eri mı ctın en ayrı ır ~ 'S' lar ile atıf ıf erı a rr -
.J l • h . . 1 k' Yu~nan adliyesinin Türk adliyesine cagwım. h l cakt H le 'ley et azmesı yo dur ı onun limatname azır ana ır. a 
heıabımı İ"les;n ! Devletçilikle, müracaatı üzerine, hariciye veka • Trenlerde büfe vagonu bulundu bir müdür tayin edilecektir. Bele 
ltönesansın . maliye devletçiliği & · leti delaletile oraya gönderilme:>: ru)masına sebep yolcuların bun • diye. İstanbul halkına daha temiz 
l'tıırda Ia:uşl nrln filler kadar fark kararlaştırılmıştır. Yunan malike· larda lokanta vagonlarından daha meyva ve ıebze yetiıtirmek iç!n 
~a.rd .. . mesi. Yaniyi muhakeme ederken, ucuz yemek bulmalarını temin et· azami gayreti aarfederek hali in • 

Türldyenin dcmiryollarınn ha· burada yapılan tahkikattan ve de· mektir. Bu suretle ekspresle seya· sa bir zamanda açmıya çalıımal< • 
ki:!lliyeti, Türkiye:ıin milli iktısa • lillerin toplanmasından istifade e· hnt etmiyen yolcular daha az maı tadır. 
dı a:ıfo.yı§ı ile bir hizadadır. Halk decek, Yaninin vaziyetini tay!n e· raf yapını§ olacaklardır. Bu kara· -----------
Fırkasının iktısadi programı baş· decektir. rı vermekten maksat ta deniz yol· 

ta.n &onuna kadar Türkiyeyi dün - Hamaıların parasını çalan Jile rekabettir. Suriye ile lstanbul 
ta. milletleri arası:ıda dünya pa - b r sabıkalı yakatandı arasın'da seyahat eden yolcularm 
~rlarma çrkarmıya çalı,makta • Eminönü merkezi Apturrahman deniz yolundan ziyade kara yolu • 

3 üncü Balkan 
konferansı 

dır. Binaenaleyh, aıiık Türkiye - isminde bir aabıkahyı yakalamış. nu tercih etmelerini temin etmek· 
• ~in bir lokma bir hırka n:cmleke · müddeiumumiliğe vcrmİ§tir. Ap • tir. Tabii bundan hem kumpanya• 

ti dez il, dünya p zarlaı-ma salı • turrahman Sanasaryan hanında mız hem de. hat Türkiyeden geç· 
Gk mal çıknran b·r millet olması hamtdlann alt'iıt vlı 8'6nri.iş-bit ınik tiii için. Türkiye"istifade eda:ek -
eıaıtır. D ünya pazarlarına mal tar paralannı çalmıf. kaçarken ya tir. 
•iirmek İçin 1ıcuz, güzel ve bol eı· btanbuldaki yataklı vagonlar 

Üçüncü Balkan konferansı mec· 
lisi yakında Bükre§te toplanacak -
br. ·Meclia müzakerelerinde Tür • 
kiye namına bulun•cak olan Trab
zon mebuau Huan Ye Afyon Kara 
hiar mebusu Rüten Etref Beyler 
AnkaraClan ıehrimize gelmitler • 
dir. Hasan ve Rüıen Eıref Beyler 
le, burada bulunan, Kocaeli mebu 
ıu Retit Saffet Bey bir kaç güne 
kadar Bükreşe gideceklerdir. 

- kalanmıştır. 
)a, çıkarmak lazımdır. hadi:;eJi kumpanyayı çok mütees· 

Ucuzluğun en kestirme yo]u korumak, milli iktısat hareketle • sir ctmi_tir. Fakat artık bu hadi -
'ıa.k'' " ücretlerinin azaltılması - rini canlandırmaktır. Bu haı-eket seyc biz knpanmı~ r;özile bakıyo • 
dır. bii bu deMek değil dir ki , ismet Paşa hükumetinin devlet· ruz. Al'tık ork.da mesele kalma -
l"ürkiyede dün~a pazarına mal maliyeciliği, devlet iktısatçılığı sa- rm~tır. 
tönderirken ynlnız nakliye ücret: hasındaki yeni bir eseri olacak • M. L:ıkomp dün. yataklı vaııon
leri insin de cnun yanında malları tır. Ve şüphesiz yakında tatbikat lar hadisesi tahkikatile mefgal • 
,,halılandıracak engeller konaun ! sahasına çıkacaktır. lan müfettiş M. Tuşfö ve hidise-

Türkiyedc demir yollarının .. .. ıı; ye sebep olan müdür M. Conone 
de~letleıtirilmesi en çok bu nok· Devlet demiryollarından mut - ile görii~mfüıtür. 
t.dan nazarı itibara alınmı§hr. laka kir etmek lımet Pata hüku- -----------

Anadolu - Bağdat hattı devlet metinin tıarı değildir. Bunu göz .M.übadd~ere para 
•~ .. ld kt h t · Malları geri alınan mübadillere ~a.f ından satın alındıktan ıonra önune a ı an sonra a zıyan 
Q d' d' h fi l 'k. · ger i alınan mallarına karıılık ve -1

t ton kilometrik eşyanın vasati e ıyor ıye ayı anan arın ı ıncı 
h.,_ fi ı· l d' rileceg- i malumdur. Öğrendiğimi • ·""liye ücreti yiiz paradan daha itira arına geçe ım. on ar ıyor • 
~d l k' ze göre muhasebat divanı tarafın· 1· ır. Ona mukabil Türkiyede i,. ar ı: dan vı' -... e edı.len bir kısım bordro -1
>'en şirket hatlannda bir ton ki. "- Yeni hatlar yoıpıldı. bu bat-

.. etrik eıyanm vasati nakliye ar ar ge ırmıyor. c.. ı k .. t' · lar tehrimizc aönde:-ilmit ve sa -
licteti (12) kuru~tur. Yeni hatların bir günde değil hiplerine paralarının dağıtılması • 

Devletle şirket arasındaki fark bir kac senede ki:- getireceğini na başlanmı§tır. 
"ıt1dandadır. Devlet demiryolları sananl~r dünyada ıimendifer de -
~ İtletmeğc başladığı gündenbe - nen feyi yalnız bonmarşede oyun· 
~ ltıiJli malların kurtuluşu hesa - cak diye tanıyanlardır. 
.. illa calısmıştır. Fakat bu vazi • Anadolu - Bağdat hattı kırk se· 
tetıe dü;ya şi.mendiferlerini mu· ne zararına itledi. Nihayet ıon se· 
~)eae ederseniz işleri daha iyi nelerde kir getirmeğe batladı. Ve 
~lan.ak imkanı hasıl olur Bütün hatta satın alma ücretlerini bile 
iİlıya hatları kazancım kaybet • ödemeğe bqladı. Bugünkü halin-· 

._İttir~ Mahsullerin fazlalığı, ıa • de bile bu hatların zararı, yolların 
~ızlığı fiatlarını dütürmüttür. kendi atın alma ücretlerini ödi • 
l'~enaleyh, nakliyat azalm.ııtır. yememekten da.ha ileri değildir. 
.., 'irkiyede bqka bir nokta da.ha Yeni hatlara gelince. bu hatların 
ı..._~ iri, buna Avrupa memleket • bir vatan müdafaası ile alakadar 
~de Ruayadan baıka bir yer- olduğunu daima hatırlamamız 
~ leaadüf edilmez. lazımdır. 
) lıtanbuJdan Samsuna ıiden bir Türkiyede demiryollarının 
~Olcu takriben (1600) kilometre mutlaka kir etmesini istiyenler, 
L.~ >'ol atacaktır. Bu yolun uzun- ve ıirketler devrine dönmeli saa
.~ nazaran ucuzlatdmıt o~ det bilenler devletin caddelerden 
~İ)'e ücretleri bir hayli yükaek köprülerden de vergi almuını ve 
~il tutmaktadır. Bu noktayı devletin milletten uzak bir teY 
~il hükamet demiryollan· oldufunu da kabul etmeleri li • 
;* '-lfeaini bir hayli daha in - zmıdır. Bunu muuır adam söy • 
)~• karar vermiıtir. Bunun li7emn. 
'llne hedefi Türk mahaullerini Sadri Etem 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyasi Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaralart 
Yazı l~lert telefonu : 243711 
idare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: hıtanbul - VAKIT 
Poata kutwıu No. 46 

Abone bedellert : 

Seneli'.: 
6 aylık 
a aylık 
ı aylık 

Türkiye 

HOO Kr. 
750 • 

fOO • 
150 • 

llln Ucretlerl ı 

EcııebJ 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
800 • 

Reaml llAnlarm bir aatın 10 Kurtlf 
Ticart llAnlann bir Atın 12,5 KUl'UJ 
Ticari llAnlann bir antlml 2:S Kunıı 

KUçUk lllnlar : 
Bir defası 30 iki detuı 60 Oç defam "3 

dört deruı 75 ve on defası 100 kuruotur. 
Uç aylık l!An verenlerin bir defuı mecca· 
nendir. Dört eatırı geçen lllnlann fasla 
satrrlan bet kuru,taa beaap edilir 

Eski mezarlıklar 
Şehrin bazı yerlerindeki eaki me 

zarhklara yeniden bazı talipler 
çıkmıttır. Yalnız belediye böyle 
mezarlıkları henüz tamamile ayn 
madığı için taliplere cevap veril • 
memittir. Mezarlıklar ıubeıi, met 
riik mezarlıkların tarihi kıymeti 
haiz olup olmadıklarını müzeler 
idaresine ve iarı atika encümeni-
ne sorduktan sonra tespit edecek 
ve tarihi kıymeti olmıyanlar ancak 
ondan sonra atılacaktır. Bundan 

baıka ablığa çıkarılacak met -
ruk mezarlıklardaki tatlar ile mak 
bereler kaldınlmadan evel aahiple 
rine muhtelif yaaıtalarla haber ve 

' rilecek ve makbereleri ahipleri 
kaldırmazsa belediye bqka bir 
yere nakledecektir. Mezarlığın bu 

lunduiu yer tarihi bir kıymeti ol· 
mayıp ta içinde tarihi makbereler 

ve latlar bulunursa bunlar da ay -
n bir yerde toplanacaktır. 

ı:i!~~~~~·-ı 
14 Mart 1918 

- Viyana ne koli postal muamelltı dün· 
den itibaren, &glebl lhtlmal Kayra kadar 
tattl edllmiftir. 

- Buradaki Uae.rayı Ruayaya götürmek 
ve Osmanlı esirleri oradan getirmek üzere 
geçende Kefeye gttmy olan "GWnlhal,, va • 
purumuz dün 333 neferle ' mWteci ve 7 ka· 
dmı hAmllen limanımıza gelmlıtlr. 

- önUmUzdekf Cumartesi gününden 1· 
Ubaron patiska vNikuı tevziine baflanaca· 
tından bir batta ayakkabı vesikam verilml
yeceğt. beyhude mllracaat edllmemeal meD1 
,htlklr heyeUnden bildirilmektedir. 

SOHBETLER fi -
Sözleri eveli 
J·erleştirelim 

"Bizİr\n çocuk bini okur. döner 
döner ecıane okur!,, sözü, Bağdat 
medeniy~tinin çöküntüsünden aon 
ra, arabn, nasıl yerinde aaydığına 
güzel bir ispattır. Bu sözü benim
siyen Osınanlılar, kendilerine ya• 
ratır bir dil peleıengi gibi kullan
mışlar, oldı1kları yerde aymıflar, 
eski zaman türesinden aynlma· 
mıtlar ve "hin iyisi altı ayda çı
kar .. "Geç ohun da güç olmum,, r 
kendilerine l•asbayağı ülkü yap -
mıtlardı. Ülküleri değiımemek, 
değipeler bi:\!, yavaı yavaı de -
ğfımekti. ~ 

Her çöken medeniyet, inkılap
tan kaçan ve "'teki.mili kaideleri· 
ne,, belbağlaırut olan medeniyet • 
lerdir. Eğer "hurma,, sözetmesin• 
de "tekimül kaidsesi,, ne belbai· 
!anacak olunsaydı. hiç bir kurulut 
meydana gele.anezdi. Kuruluılar 
köklettikten ao:ııtradır ki, • ıirdili 
çıktısı - tekamüle bırakıla', fakat 
bir an gelir, ki • en köklqmif ku· 
ruluılar - silkinmek ve tekimülü 
bir tarafa bırakıp,, tekimülle .... 
vq yapmak zanmda kalırlar. 
Planlı, bilimli, ülkülti •YatlanlD'. 
ki milletlerin Yarlıklannı yeniler. 

Garp medeniyetini, ülriilü, te · 
kimülle taYqlar bu ana defin 
sürdürmüıtür. 

• • lf. 

Tll ,_ ·-·-•~'- "t ~ .• ' .. "l ur& IDIUl&DI et.. ~- ~~· ,, !1 , 

manuma delildir. İleriye atılı? 
hareketidir. Bu hareket • ileri git· 
me AY&flDID her alnında• bata· 
nlmıı, Türke yeni bir nrlık ka· 
zandırmııtrr. 

Buıün, aavqlumuzın en zorla
rından biriıine bqladık. Dilimiı i 
kuruyoruz. Biz, tekamülü yenmi J 

bir milletiz. Bizim i~ln: ''Geç ol· 
aan da süç olmam!,, llzü sGlünç
tür. Bizim Ulldlmüz ıudur: "Gtiç 
oleun, falıat ıeç olmama.,, 

Bunun için de, kökleri az türk 
çe olan sözleri bir an ne) der' ay . p 
yaymıya, halk dilindeki lhleri ya· 
zı diline ıeçinneie, arap ft Kem 

kelimelerinin kartıhinu bubmra 
bakacaiız. 

Her te1den evel, "mefhmn,, 
sözünü bir tarafa atmamız limn 
ıeldili fikrindeyiz. 

Meseli ''cebir,, süzünün tüdi
çe karıılıiını !,uluyoreunuz. ''Zor, 
zorlama,, diyorsunuz. 

Buna kartılık ıize deyebilerler, 
ki: "Efendim, cebir zor defildir, 
onun baıka bir mefhumu daha 
Yardır. Yapılan bir kusuru teli.fi 
efinek; cebri ınafat!,, 

Bizim "zor,, umuadan bu mef
humun çrlmıuı flU'l delildir. Biz 
arabın cebrine, ıönül alma deriz. 
Acemin bir •özünde üç dört mef· 
hmn farkı olmaaından bize ne ?Biz 
buıün öz türkçe sözleri y&JJDak 
itini baf&l'ac&jız. Eier, kartdığı • 
nı bulacajmuz her aözün, arapça 
veya acemce mafhumunu kale a• 
lacak olursak, arabın oiluna dö. 
neriz. Döner döner, bini okuruz. 
Biz inkılap yapıyoruz. Dil itinde 
mefhum - itin ıirdiai çıktuıdır • 
onu tedrici tekimüle bırakırız. 
Mefhum, acem tabının iatimi de
ğildir, aonradan gelir. Dil iıi yü • 
rür. 

Öz Türkçe sözleri eveli yerlet· 
tireH.-:n, mefhumları kendiliğinden 
dojar. 

Selamı izzet 

Edlrned~ soğuklar 
E D 1 R N E. 13 (A.A.) -

Soğuklar devam etmektedir. Maa • 
mafi köylü vaziyetten müteesıir 

delildir. 



Almanyada .mücade 
Hitler adamlarına diyor !ı<i: " fı •• cade
lem · zin ikinci safhası baş amış .ır, lcörü 

körüne bir itaat emrediyorum,, 
BERLlN, 13 (A.A.) - Hitler, şacak olurlarsa hükumet onların 

mikrofon ünlinJe bir .nutuk süyliyc> bu mukavenıetinl hemen kıracak 
tek Nasyonal - Sosyalist fırkası ve o zaman size icap eden emirle· 
mensuplarını :retıi rejimi yalnız şe ri verecektir. 
refli de~il a) n · zamanda vakarl: F aluıt komünist fırkanın teşkila 
bir SU! ve tem ... '} etme :e dave!t et tımızın içine sokmut olduğu c.a -
mi .tir. Mumn'l · 1, ff \eten demi 1 su:;lardan, tarikatçılardan ıakmı -
tir ki: nız. 

VAKiT 
ı 

* 

Bir soygun 

Polonez Koyunuen gelirken 
muhtarı soyan ar 

- icra kuvv .... t"n in mecmuunu11 
timsali demek olan mc!.amın mill 
hlikumet in c lin:!e bulunduğu bu 
anda mücadc!eM:zin i' inci snfha 
sı ba"Jlamı~tır. Il.ıaWı.:en itfoareı 
size en mutldt ve en körükörün 
bir dis·~lin c. re · or..ım. H er tür 
lÜ m:.infcrit har ~ · · -n çe' ·inme' 

GE!çetı sene Ağustosunuıı Oh bi
rinci gecesi Paşabahçe - Polonez 
köyü araaıtıda yapılan bir soygun 
culuğun muhakemesine, dün ts -
tanbul ağır ceza mahkeıtıeıinde 

ba~lnnmıştır. Soygunculuk şöy!e 

olmuş: Polonez köyü muhtara Mi -
liço Efendi, arkadatı Ferdlnand 
Efendi ile birlikte, Paıabahçed~n 
köylerine dönüyorlarmıı. Yol üze· 
rinde, iki kiti karşılarına çıkarak, 
bindikleri arabayı durdurmuf ,.,. 
yanlarında bulunan, tütün, cigara 
gibi bazı feyleri almı,lar. Sonra, 

A iman ada b yrak çekilip gitmişler. Ara§tırma neti -
BEI?.L!N, 13 (A.A.) - Yeni bir cesinde, Cemil ve Hamit isimle • 

emir verilindye kadar umumt bi- rinde iki kiti yakalanrnıf. 
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· uc İ.,fü· "z o kadar büyük 
a li ve m. ki nane bir in ti . 
~si l.> 1 1 ""'lemize imkan yok 

tur. 

Milli knlkmnıanm dütmanları 
her l e.pgi bir raukavt-.mete kalkı 

nalnra çekilecek ohın bayraklar Cemil ve Hamit, bu ıoygunculu 
ha :kında dün l'eisicilmhtır tıı.l'a • ğu yapanların kendileri olmadığı· 

ı fmdan. ne~rcc ilmiş olan h:ararna nı söylüyorlar. Dinlenilen ıahitler-
me metni şur1ur : den Beykoz jandarma takım ku -

"Harp ölüler:nin hatıralarını 1 
mandam Celalettin Bey, Polonez 

tebc' l iç' ıı bütün Alm anyac1a eski 1 köyü muhtarının b~nları tanıdığı· 
si} ah - beyaz - kırmızı bayrakla- nı, yolunu kesenlerın bunlar oldu· 
rın mntcm alfimeti o ·h1ak üzere ğunu söylediğini anlattı, 

yarı ce!dlml~ oldu3u bu günde, Ba§ka bazı §ahitler de dinlenil
yatın l:ın i~ibaren ve imparatorluk dikten sonra, Cemille Recebin ıa• 
lıa rrakforı meselesinin kat'i bir bıkaları olup olmadığının ıorul -
1sul ve n:2ama , 3lİlanacağı daki· masına karar verildi. Muhakeme, 
·mya ka ar Siyah - kırmızı - beyaz 25 marta bıral{ıli'ı. 
hayra'< ile gamalı haç1 taşıyan bay 
rn~m "I litler bayrağı,, yanyana a· 
sılmasına karar verdJm. 

Bu bayraklar, Alman imparator 
luğunun !erefli mazisiyle Alman 
milletinin muzafferane bir suret · 
te tekrar canlanması arasında bir 
~ağ te§kil etmektedir. 

Bu bayrakların birleımeai, dev
letin satvetini ve Alman milletinin 
bütün milli unsurlarının samım1 

vahdetini temsil edecektir. 

Aıkeri binalara yalnız Alman 
harp bayrağı çekilecektir. 

Damga 
sın da 

matbaa
işçiler 

memnun 
Damga matbaasında iıçilerin 

ücretleri üzerinde müdürlük tara
fından alınan ve tatbik edilen bir 
karar bütün iıçileri memnun etmit 
tir. 

Oğrendiğimize göre, darbhane 
ve matbaa müdürlüğüne yeni ta • 
yin edilen Fuat Bey, itÇilerin üc : 
retlerini tetkik ederken bazı niı 

........................................................................................... betsizlikler görmÜf ve ilk olarak 
bunların ortadan kaldırılmaıın1 

Is t an bu arosund..i 

(Ulrlad uyıtadan devam) 

da, nyni ıe .• ilJe ha\·eket eJ• mek -

Bozcnadado oturan 
g~ml kurtorı• dı 

ltalyan bandıralı T ridone mo -
törlU gaz gemisi bundan beş gün 

te, bir ~ey aöylemlmek istenilme • evel Bozca adndn Mermer burnun 
mektedir. Bununla 'tıerabel·, gerek 
istifa, ğerek fevkalade toplantıya 
davet, bir emrivakidir. 

da kayalar üzerine oturmuf, kap • 

tan ve mürettebatı içine su dola · 
rak yarı batını, bir hale gelen bu 

gemiden Umidi kesmişler ve kara
ya çılcmıflardı. 

Türk gemi kurtarma tirketinin 
tahlisiye vapurlan geminin suları-

nı boıaltmıtlar ve yaralarını kapa

tarak yüzdürmeie muvaffak ol • 
muılardır. 

. Gemi yedekte Çanaldtaleye ge -
tiril mittir. 

Çok ketum davranılmaıma rağ 
men, bunun aebepleri hakkında ha 
zı haberler ;aızmaktadır ıöylenilen 
!enlere göre, bu, yeni kazanç ka -
nun liyihaıile de alakadardır. A· 
vukatların yeni kazanç ka
nunu layihaımda beş dereceye ay

nldıkları yazılmı§tı. Bu itibarla Iı 
tanbul barosun-:la kayıtlı olup ta 
timdi aTiıkathk eden kaç kiti bu· 
lunduğunun ve bunların kaaançla 
rı ne kadar ol luğunun anla§dma Ş mendifer ,.es.n~e büyü· 
11 lazım ıelmittir. cek b r auı i timai 

Kazanç kanunu layiha11nda, bu Şark demir yolları Sirkeci ki 
~anunun hazirandan itibaren tat • ıeıinde yapıldığı iddia edilen ıui 
bikine geç:Jecc., i ve bu mali sene 1 ietimal tahkikab devam etmekte • 
vergileri huıuıunda ayni kanunun dir. Şimdiye kadar )'apılan tetki -
vergi tetkik ve eıpitine ait cihet 
lerinin kanun ı redilince, tatbik 
edileceği yazılı 

Şimdiki birine. ve ikinci reisleı 
le diğer inzibat meclisi azalarının 
müddeti mayısta bitece~i için, yer 

lerine seçilecek olanların, bu aa . 
hada hazırlık yapımya kufi zaman 
bulamıyacakları, dolayısile avu • 

katların vaziyetler ini, haki ;;i vazı
yetlerine uygun olarak tayin ve a
cele ile zarara uğramamalarını te
min yolunda esa!ih ve etraflı suret 
te ?lıtabilmek üzere, bunbrın bir 
an evvel İf başına gelmeleri dütü 

nülmüıtür. 

Umumi toplantıda, bu mevzula 
beraber, baroya ait başka itlerin 

katta ıui iıtimal edilen mikdarm 
12000 liraıı meydana çıkarılmıt • 

br. Açıiın 15,000 liraya balii o!a 
cağı tahmin edilmektedir. 

de konuıulması kuvvetle muhte 
meldir. Bu arada adliye meslek 

mektebi mezunlarının avukatlık 
yapmalarına vaki itirazın da bu -
lunduiu zannedilmektedir. lıtib, 
edenlerin zamanına ait itlerin de 
izah edilmesi ve umumi heyetin 

heaapları t "1tilc Ye tasdik etmeıi 
1 

esasen usul , ""ndir. Bunun da ruz -
nameye alınmıt olacağı tabiidir. 

Baronun önümüzdeki umumi 
toplantısmm pek hararetli olaca&ı 
tahmin edilmektedir. 

düşünmüştür. 

Bunun üzerine, birçok Avrupa 
müesseselerinde olduğu ıibi her 
şubenin iı batııile mütehasaısla • 
rından birer komisyon kurulmuş 

ve her İfçİnin ç.ahımaıı ve iktidarı 
tesbit edilmittir. 

Bu seçmede fevkalade kıskanç 
clavranılmıt ve itçilerin bütün it • 
leri dikkatle görülmüıtür. Netice · 
de işçiler bet smıfa ayrdmıı ve her 
birinin ücretleri bu adil esasa göre 
tayin edilmiıtir. Bundan sonra iş · 
lerinde itina gösteren, mahal'et gös 
teren iıçilcrin derhal dereceleri 
arttmlacaktır. Derece ve ücret art 
maıında eaaı, kıdemden çok "Da 
ha iyi iı çıkarma,, olacaktır. Yap -
tıkları itlerde terakki eseri göı . 
termiycn, olduğu yerde kalan işçi· 
ler ancak muayyen zamanlardr... 
küçük bir zam göreceklerdir. işçi· 
ler bu karardan ve tatbikattan 
~ok memnun olmu~lardır. 

Öğrendiğimize göre, yakında 
para basılması suretile faal biı· ha 
le getir ilecek bulunan darphane !ş 
lerine de ayni esaslara göre mua • 
mele yapılacaktır. Bu kısımda ça· 
lışanlar arasında da, söylendiğine 
göre, ücretlerde tenasüp yoktur. 
Bu itibarla darphanede çalııanlar 
derece tespitini büyük bir hararet· 
le bekleme?:terlirlPr. 

A ta 8ey 
Polis ikinci ıube müdürü Ata Be 

yin veMilet emrine alındığı yazıl· 
mıftır. Yaptığımız tahkikata göre 
bu haber doğru değildir. Ata Bey 
Meı &in emniyet müdürlüğüne ta · 
yin edilmiştir. lıtanbul emniyeti 
umumiye ikinci ıube müdürlüğü • 
ne henüz kimln tayin edileceği bel 
li deaildir. · 

14 

Hl. Ja"' ıahmer tarafından ter· 
p o lunan: 

MUNiR ı URETTIN BEY 
ve arkauaştarı taıafıhdan 

15 Mart 933 Çarşa n ua GLQRY A 
gUnü saat ıı ,30 dit : 

.'.:> ınemasanda 
verilecektir. 

iran heyeti r 
fAKVlM lran petrotlarıni igleten Pen~ · 

yan ovil kumpanyaıı imtiyazının 

İran hükumeti tarafından feshi 
yüzünden İngiltere ile lran arasın 

da çıkan ihtilafın milletler cemi · 
yetinde müzakeresinde bulunmak 

üzere Cenevreye giden lran heyeti 
bu sabahki semplon ekspresile ,eh 

rimize ielecektir. lran adliye na
zırı Mirza Ali Ekber Han Daver, 

lranın eski Pariı elçiıi Mirza Hü
seyin Han Ala ile katipleri Mirza. 

Sah 
14 Matt 
17 Zııkade 

.un do~uşu 6,1!5 
Gün ıı tı 1 · ~.14 
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Ogıc namw IY,24 
lldn dı nıımazı 15.4J 
Akşam nımnz. 1 .14 
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' ı lın geçen günlen 73 
kalın 293 
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ıs Mart 
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HA VA - Y'eşllköy Askeri rasat merkfl 

Nasrullah handan müte§ekkil olan ~ndcn vcı'ilen malCımata r;ött, bugUn ha-rl 
heyet burada bir gün kalacak ve lwmt cn bulutlu \•c ımaldcın :rtızgt.rlı oıac.ıl 
Halep yolile Irana dönmek üzer,.. tır 

DlinkU sıcaklık en çok ı, en az na 
yarınki T oros ekspresile yola çı 4 a dt!rccc, hava. tazyiki 764 milimetre idi. 

kacaktır. 

.................................................• . . 
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VERSAV 
Muharrirı : Emil Ludvig 
Çeviren : Herdar Rifat 

Bu mühim eser AHupada pek çok 
basılmış ve okunmuştur. Bu Almanca 
eseri ll:ı ) dar Rıfat Ber Tüı ı.çr\c de 
çcvlı mlı;ı tiı . O ı<u} ucularımızn ehemmi 
etle cavsire ederiz 

öz dilim ze c.oğru mecmuası 

Türk Dili için çalı,..nn hu edebi\ ııt 
ve lisaniyat mecmuasının onuncu a~ ı~ı 
çıkmıştır. Bu ;::3\ ı~ında Fu:ıt Raif. Dr 
C ·areroğlu Ahmet. l)emircıoglu ' u~ı 
Zi~a, Dr . • uphi , uri. A. Baha. l:krcm 

abih, i\lualllm \ bdulcchbnr. \ li Ru:ı 

\'e Hü evin Kdzım lk\lerin \a7.ılan ' r· 
Okm ucularımıza ta \ İ\ c edeıv 

Hizalannda , ıldır. ı~:ıreti olanla' ur.er 
!erinde 13 mnrtt muamele ol nl ıdır 
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1 on, andant 

18,0:> Kod 
i. 

Grn n ! 19, 10 • 19 40 Dans mu k i 

19 40 • 20.ıo Gr m on - 20.10 Aj n11 

l>crl n v Ha.va rap r u • 

\J\ \NA ( ıl~. I m t 

12,SO Konser 18,40 P ini-; -- 14 10 t'I 

16,t.1 Pıv no k n ı1 - 1 .ıo Koıuıer 

2'l,3o Mıı iki .!2,10 Musıkl - 23,35 oaıı-t 
l.F,ll'ZJ(, 1 ılXU.lı nı.ı 

7,l !i Jln.n tik 'i.85 fi:oneer -

Konser 28,0ri Op~ra 

ın ıua ~ ı:mı ,:l m . ) 

13 Pi k 14 Pi k -

19,25 Oı·ke trc 20,40 Pltı.k 

koruı r 21.45 • rkı 22 15 Piyano 5' 
eerı 24 Jaz. 

KO lA IHl.2 m.ı 

ı ,80 Konser 21 Ha ber, pl&k 

Oper a. 

81 l>A PEŞTE ( l\~0.6 m.) , / 
9 80 Haber 12 Kon11er 15 PIJ1' 

17 Çir, ın musikisi 18,30 Şarkı - 201 

Op<-.ra 

l\'IO KO\ A Ul().I m.J , 
1 ,30 Opera 22 İngilizce nefriy•t 

22,!')5 l{ızıl meydan 23,0v HavadUI. 
\'AHŞOVA C 1412 ııı. ı 

18,10 P!Ak tT PlAk 19,25 Halff ııı'fl' 
ı1ikl 21 Mandolin orkestreıri - 22,:ı:;_,,. 
yam orkc:ıtreSi - 23,llt Dana - 2~ 

Konya lisesinden yelİMDI•"' 
"Komn lisesinden \ctişcnlcr bl~ 

adı\ln kunıl. calıi hirllğin ilh tof>l .;il' 
J 7 mart cuma tttimi ant 9 da Hal"'~ 
de \apılaca tı r l .i enin mt>;:un. rnet! ,. 
ve muııllımlı.:ı lnın gclmcleıi ric:ı otuıtV 



Bir Yasbkta Kocayın •• D 1 L • z 
- Et- lideneıa, te11clen ayn· 

lacak. Şıp.eydi oldutu itin de 
MDi derhal unutacak. O, o kadar 
ppMYdidir ki, tenin pefine takılıp 
l.tanbula &itmek zahmetine bile 
lratlanmu... Buracla, senin ıibi 
kaclm bulamadıtı için etrafmda 
cllaeniyor •• Sen ıidiac:e, sene ... 
ki snki olan kaclmlara döner. 

CeTap Yermedim. 
için için Limiaya bir daha hak 

ftl'dim. 
Umia tekrar aordu: 
- Dolru aöyle teyze, a&aleri • 

me danlmadm ya?. Emin ol, hiı· 
tettiklerimi herkeae aöylemem. 
Fakat seni çok aevdiiim için, bil· 
diklerimi tenden ıi•lemek iıte • 
mem. 

ETe ıirince, Limia11 biarıma 
butırdım: 

- T 9f8)driir eclerim Limia, 
ilana dostluk ıi>aterdiiin için aa • 
na minnettarım, Mni her zaman • 
elan fula MTiyorum. 

ikinci kısım 
-1-

Beclia perdeyi kaldırdı. Y afmu· 
ran dinip dinmediline t»aktı. Pen• 
cenlerden hail ıu damlalan akı • 
yordu, fakat bulutlar alır afır 
çatlamıya, ııynlmıya, ıalqilzü ay 
clmlanauya bqlam11tı. 

Bedia lıtanbula fena bir haya
da plmifti. Klb yalan, kih du • 
raa bir yalmur, inaanm canmı il• 

la,.ordu. Etrafı sarı bir renk bürü· 
•Clttü. 

Odalarda ıobalar )'&IUYWCla. 
Montekarlocla ne kadar da 

pk zaman kalmı,tı ! Buna hayret 
ediyordu. Halbuki oradayken, aa
manm ıeciktiliai fark bile etme
mlıti. 

Şimdi, kalbinde, Moatebrlo • 
Dun haıretini duyuyordu. 

Muhakkak Nuif Beyin ahı tut· 
•ut olacaktı. Evine UTUfmuıtu 
ama, bir türlü i~i rahat cletilcli. 
Rahat edemiyordu. ETinde buldu· 
iu zeTki artık bul&1111Jordu. 

Canı ııkdıyorclu. 

Bu hayatının, bir kere daha de· 
littiline dellldi. 

Evet, bir kere daha hayatı alt 
iiat obnuttu. 

KaTUttuiu bilrrlyetin tadmı çı· 
bramadan, aerbutinin zeTkini ta
tamadan ıene eair obnuttu. 

Ama timdi kime eairdi?. itte 
launu bir türlü anll)'amıyor, Te an· 
l•mak ela ittemiyordu. 

Hayır, bunu anlamıyacaktı. 
Hiuettllderini kendine bile itiraf 
ebaiyecekti. 

Bunu itiraf edemezdi. 
Kendini toplaması lbmıdı, bu 

tarttı, ebemdi, eTine ıene 11mma• 
lariı. 

O IÜD. Ratideyi ılrmiye aitti. 
Tepeai teabih etmitti: 
- Rica ederim, clemiıti, latan

.... a,U buar bumu hemen· 
il.tip Raticleyi ılr. 

Yatnıur biru clinmifti. lılanan 
'-1clınmlan, kirli bir sUaet ıtılda· 
~rdu. Bedia dotru Raıidenin 
~a ıitti. Kapıcıya aor • 

- Ratide Hanım nde mi?. 
- ETdeclir efendim. 

~~ercliTenleri tırmaamıya bat· 

.. Ba arabk yukarda demir kapı· 

...:• Sesler duyuldu. Rqicle • 
..ı paiıyordu.. 

.... Al.caiıma ..,.lerin lilfai.. 

Yeni 12 kelimenin 
ni unuttum canna... Sen in, ben T •• k k I 
arkandan ı•lirim. ur çe arşı ığı 

Bir eıtıek Mıi derhal ceTap k I f 1 I 
Terdi: ve u anı ış an 

Ya•• ı .._illa Mtlalr Çıkan üç listedeki 
kelimelerin karşılığı 

- Ben ıidip anyaJDD mı?. 
- Hayır, bulamuım, aen in. DlalıU 17 lreUmeUlr il.ter• T. D. T. Cemiyetinin gönder - 7 - BAKiRE: Kız oilan kız. 

Bedia, Rqiclenin kota kota ıelea cevaplan ela baa1oraz dili listelere okuyuculamnızdan 8 - BALIG: Erıin, tutar. 
tekrar )'Ukan çıktıimı duydu. T. D. T. Cemiyetinin, karşılık- gelen karfıbklan koymadan evvel Çocuk on dördüne bastr, artılC 

Bedia olduiu yerde kaldı. lan bulunmak üzere t.ıblii -ettiği bu İ!le gazetemizde uğraşan mu- ergin sayılır. 
Atafıya, Ratidenin "Mecnun,, (17) kelimeyi ve bunlara buldu • hamr Mehmat Nurettin Beyin Bu paranın tutarını hesapladt .. 

Refik Bey iniyordu. Bedia ı•J- jumuz karşıhklan dünkü sayı- buldufu karşılıklan aşağıya alı - ruz mı? 
ri ihtiyari: mızda basml§tık. yorus: 9 - BATIL: Suı. 

- A! ••• dedi. Bugün ayni vasıta ile gelen 12 1 - BAHlL: Cimri, pinti, kır· "Sası dinli kifir~ tutsak olsar.~ 
Birden auttu. Fakat ıeç kal • kelimenin karplıklannı da yazı • nu, ıılu. dın. · • • 

mııtı. Adam Mıi duJIDUftu. Batı· yonız. Tutumlu olmak fena değil, fa- Dede Korkut 
nı kaldırdı: Okuyuculamnız bu kelimelere kat cimrilik fena. 10 - BECAYiŞ: Deiiıtirmece 

- Geldiniz mi Bedia Hannae- bulduklan karşılıkları biz«! gön • lhtiyarlıfı ilerledikçe pintiliği Memurlar arasında yeni bir de. 
fendi?. dedi •• Ratidenin... Rqide d.arirlerse dilimiz sütununda yer artıy?r. ğiştirmece yapılacağı doğru değil~ 
Hannaefend~in haberi yoktu. bulur. Nitekim bugün muhanir Eh çok sıkıdır, kımazın biridir. dir. 

- Dün ıeldim. arkadaşlarımızdan Mehmet Nu. 2- BAHiS: Söa etmek, öidül 11 - BEDEN: Gövde. 
llriıi de ıuatular. Bu kartılat • rettin Beyin ve okuyuculanmız. komak. Koca gövde, boylu boyuna y&. 

mamn fena olduiunu ikiıi de bla- dan (K. L.) ve Muallim Hayrettin D.amin Mnin sözünü ediyorduk. re serilmiş yatıyor. 
aetmitlerdi... llhan Beylerin bulduklan karp • Bu yarI§ta öfdük kondu. 12- BEDEL: Oktü (üktü), d..-

Suatular. lıklan koyuyoruz. 3 - BAHUSUS: ille, hele. (teri) 
. Yubrdan tekrar Rqidenln... 12 )'•Dl kellmeala lrarııbla Ey kiml88il, avare çocuklar, Atın öktüsünü verdim. 

ıı duyuldu: Cadde_ Büyük ol h~le lialer, hele sizler.. Bu adama ayak deri (teri) ola.-
- lıte ıeldim Refikçitim.. Sokağı sap, büyU: yolda üçün- T,. Fikret rak ne vereceğim. 
Birden claraladı. Bedia11 1a • cu·· '""'V. 13 - BEDBiN: Karaı&rütlO. 

1 
~ Baloda herkes güzel giyinmiş- K .. ·· l··ı"k ,,.. .. 

rünce ıö• eri·n·i uluıturdu: Cahı"I _ Bilıı-•
1
• . aragoruş u u sana ya~~maz. .. • ti, ille o mavi hanım. 14 BEDEVi G be .... .uı_ 

-::- Sen mııın, yolqa rüya mı Bu adam o kadar bilgisizdir ki, - : öçe ' yön&&e 
16ru7orum?. bilgiaiılitile me~hur Karago"z o- 4- BAHT: Baht, talih, kut. 15- BEDi: Görülmedik, güzel 

- Benim Rqide... Dün ıel • nun yanında bili~li kalır. Sanki içimde bahtın damlası Görülmedik bir eser! 
dim .• Annen ıislerinden öptü. Se- Caiz - Olabilir. varml§ gibi... 18 - BEDiHi: apaçık. 

· b Irk M. N. Bu, apaçık bir hakikat 
nı mu • ak beldi,or. Bu sene havalar iyi gittiği için Zavallı talihsiz kız. 17 _ BEiS: Zarar. 

Sanki bu t ... düfte ıayritabil butday çok olabilir. B -"" t ban ku · d' Zarar yok, öyl~ de olur. 
bir teY yokmut ıibi, tabii konut. Cali - Yapmaca, yapmaak u .,.._&Z a a t getir 1

• Dtb.eltme: 

mıya ıayret ediyordu. Fakat Rati· Şu adamın güliifünü keyiften 5 -JIAIS: Stltep, yolaçan DQnlrtl _,.... çıkan bJ'lllık e1s1er ..._ 

ele, Becliamn ... indeki teyseliii sanma, yapmacıktır. Bu söz Ç&rplflllalara sebep oldu emı1a ne tane dizme,._.... Tanlı; -.. 

farkettl. • Camit - Domnuı, donuk ve gürilltüye yol açtı:. ·~~~1:: kartdıtı ''Batıntıu.. .._ 

Şimdi ne ,apmuı lbnnclı?. Şu adamm duru§Ull& bak ne ka- 1 - BAX.l: Aıtar, prikalan, ın. ...,...,... .. olacıak. Ba keUmeJe m... 
Bu •uiyeti oldutu gibi bıraka· dar donuk? k&kleıen. ~~ kartıhk bulclam. pnJar: AlRKe 

cak mıydı?. :Vokaa izahat mı Ye· Olduğu yerde donınU§ gibi kal· Aranızda bölii§ün de artannı n - "Gocuntu,, keUmeeı de 'Oaaapta.. 

recekti? Bunl•- L---:-· ı.e.- dı. bana verin. diye dldlmlı. • ...... _... .. ı -.Qla• c•.ı.ı.:ı... v m - "ASUDE., *8 için de Jea1 ...... 
dı?. Hanılaini ~ı?. _. .... - •• 

1 
Kölcleten atlar. ...,_ 111 .,.... ı .. tetu: ~ 

Birden ~ •erdi: J\ıı~ 1>t1)'i11c ~ 1JJ1111l ~ ••••• .. •••••••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

- Bedia, dedi, ben aana dotru· yö~~~0ri=raunuzT Temaıa yerlerindeıBelecliye koopera • 
ıunu töyliyeyim mi?.. Eaaaen bir ~um~~d~ ~~man.~rdul~ belediye hissesi tifi sabş mağaza)an 
teY ıiSylemiye de lüzum yok .. itte vazıyetını gozcülerile oğrendi. Son ••manlar.ta buı tiyatro Te 
ıörüyonun.. Cuihe Alım 

Bed 
-: kumpanyalarmın belediye hiıseıi 

İa bOJDUDU büJct:ı ÖDÜM Ş kı mı~~l de~l amma alımı • .., u z e-"" a& ile clariili~•• aidatım yermemek 

~:•ide denm ettı"•. v~--· Al-• için batka kmnpanJ&lar namına 
-. ~•P - muı etkiden hatılmıı Te damıalamnıı 

- Şimdi neden lttanbuldan Şu taZt! dotrusu çok alnnh. bllet kullanclıldan ıöriilmüıtür. 
aynlmadıtnnı anladın. Etranmı• Cebir - Zor, zorlama Beledi,. bu ıibi biletlerle, bilbu· 
n elbette kendine aaklaram delil Evime zorla girdi. ,. url temıll hey.ti namına baı • 
mi?·· Birkaç saman daha. Ondan Beni zorlama. bnlmıı t.iletlerin hiç bir tiyatroda 
sonra, Ta•iyeti ben anneme tayli· Cephe - Alm lnallamlmamumı bittiin tubelere 
yecefim .• Refikle elbette bir teJe Düşmanı kavganın alnmda bas- bildirmiıtir. 
karar •erecefis. tırdrk ! ----

Bedia İene Mı çıkarmadı.. Cenah - ? 
Yalnız batmı kaldırnnıtı. Gözle • (Bunun karşılığmı bulamadık 
rini Rqideden aJll'llU)'Orclu. hak arasında da celT&h diye kul-

<...._ ._, lanılır). 

PARIS PANAYIRI 
ı 3 ilA 29 Mavıs ı 933 
Tefhlr mah&llert: S.tıf kom1tal Jn&lla. 

l'llll tefhlr edenlerin emrine a nevi ma
hal 'IU'eder. 1 - DOkkblar, lnmlarm 

bedeU 1IOO l'nllJc olup 4 metro anmda 
1 metro tuıGlade 2,IO metre irtifam. 
dadır ve bOabUton boftur, Teüab dabl· 
llye91 •Gatectrlen aitUr. Ve denmunda 

dlledllt lntaatı )'Ç&blllr. IJ&Jel bir QOk 
dWdl&D iaUoar edertene anlanadald 
'bölmeler kalclınlalıWr. 2 - 8-Dv, bun· 
Jarm dab!Hnde ı.tlcar oıwwı 1'Wler met
ro m1k'abr 81U'eUle nrlllr '" tl&Uar 79rl· 
ne lf're talıantU eder. Tulatm nmne 
fGre 1 Tli De 210 Frank arunıdadır. 

BtaadlanD derballtt 2,1 De 4 metro sr&· 

mıdadır. a - Acık Jerl•. baDlarm .... 
ıart Tb'aU 8 metro murabbaı olup beber 

metro9U 2li fraılktır. Açık 79rierde ınU.. 
t.clr lltandlanlU kendileri IDp eder ve
,. DmlD a.rtnde muınaıanm 1Wlt11-
Urtr. l'akat tap•tm pl&alan ...aemtrde 

-rıt lcomttMtatn tuYtlılDe anohmur. 
Her ttlrlQ tataı&t tçtu Be70llu KefruU· 

79t caddal, '1 numara (Babdc Kabrta
ta 80bk> ........ dl 11:ıa .. rr--.. 
....,.... llllNeut ...... 

K.LB•Jl• bulclaia lrarpbldar 
Sahil - Cimri, eairıeyen, pin• 

ti, nekea 
Bahiı - Siz açma, konutma 
Bahutuı - Hele 
Baht-Baht 
Baia - Sebep olan 
Baki - Geri kalan, artan 
Baki kalan bu kubbede bir hoı 

sada imiş. .• 
Baki 

Allah bes, baki heves! 
Bakire - Kız otlan kız 
Balii - Ergen; yetİf ici, iritici 
Batıl - Çürük, bot 
Vakit olur ki, hak çıkar vaktile 

batı:l sandığın ... 
Becayiı - Yer dejiftirme 
Bedbin - Katü ıaren 
Bedel - Kartıbk, diyet, eleler 
Beden - GCSTde 
Bec1n1 - Gaçebe, eaııü 
Becli - Efeis 
Beclibi - Be.belli 
Bak bedihidir, bedib!yatti. ima-

Teftlt lleptl nim 
Bir müddet nel teftifatta bulun 

mak U..re Ulu kıtla Te ciTarma 
ıiden lıtaalMıl mülkiye teftiı he • 
yeti reui Hacı Hütaii Bey oradaki 
itini bitinniflir. Raporunu hazır • 
lıyarak AakaraJa ıötürdükten 
•nra teluimise dinecektir. 

nın mı yok? 
Beiı - Zarar, ıüçlük 
ea,..ettı ....... Beyin ••lcl•ia karıalddar 
Sahil - Kımuk 
Bahie - Sldepn& 
Babum-Aynca 
Baht - Alıayuııı 
Baia - Yolaçma 
Baki- Sonra 
Bakire - Kı• 
Balii - Ersin, yetitili 
Batıl - Bot. bomk 
Becayiı - deiifme 
Bedbin - Karanlılık 
Bedel - K&rfıhk 
Beclen - Ga•de, ten 
BecleTI - Daib 
Bedi - Gu.el 
Beclihl - AçS 
Beil - Dokamar 

Belediye kooperatifi ıehrin muh 
telif semtlerinde aatıt maiazalan 
açmak tefd>üıüne giritmiıtir. S.. 
mesele hakkında kooperatif mecli 
ıi idare aaaıından Senet Bey de• 
mittir ki: 

"Ş' d. kad • ıuı ıye ar ıayemız, me • 
murların ııda, odun ve kömür ih• 
tiyaçlarını temin edi, bunu yap "" 
tık. Lokantada her gün yemek yi 
yen memur ve talebenin mikdarı 
300 ü ıeçmiıtir. Her gün adliye• 
vilayet poliı memurlarından bit 
çok müracaatlar yapılmaktadır. 

Fakat bunları yerimiz dar old~ 
iu için reddetmek vaziyetinde kal 
dık. Lokantanın bir ıubeıini aç 
mak için tqebüıe ıiriıtik. Bunda11 
batka lokanta haricinde kalacalt 
malzemenin memurlarca ucuz vd 
iyi bir tekilde temini için de faa • 
liyete ıeçecefiz. ilk olarak memue 
lar için bir majaza açılacak, hunu 
diierleri tallip edecektir. 

Maiazalar bütün latanbul hal ~ 
kma açık bulundurulacaktır. Bıa 
ıuretle halk mutavauıtlara Tere • 
ceii paralardan kurtularak 11dal 
ihtiyaçlannı temiz •e ucuz olaraJC 
temin edebileceklerdir.,, 

Bir madamı yaraladılar 
Dolapderede oturan Katina le 

~inde bir Madam geceleyin ~ 
gıderken Papaz köprüıü civana~ 
meçhul bir adam tarafmdan yara 
lanmııtır. Meçhul adam Mad~ 
lll'lma bir biçak aapladıktan aoa • 
ra maklqmıfbr. Madam Katiu 
tecla:ri altına almmqtır, , 



Şehir meclisinde mesele 
Belediye kooperatifine yardım, hastanelerde yatacak 

hastalardan alınacak Ücret, ilkmektep hocalarının 
kıdem zamları kabul edildi 

lıtanbul umumi meclisi, dün ı alınacak ücret tarifeıidir. Sıhhiye l Refik Ahmet Bey de tunları söy
heyecanlı müzakerelerle geçen iki müdürlüğünün hazırlamış olduğu lemiıtir: 
uzun celse yapmııtır. İkinci reis 
vekili Necip Beyin reisliği altında 
toplanılmııtır. Birinci celsede 
Tevfik Salim Patanın sıhhiye en
cümeninden istifası okunmuş, ka
bul edilmemiıtir. 

tarife sıhhiye ve mülkiye encü· 
menlerinde bir arada tetkik edil-

Halıcıoğlunda Abdüsselam ca~ 
mii önündeki metruk mezarJığın 

park yapılması kararlattırılmıt -
tır~ 

1933 bütçesinde istenilen muh
telif münakalelerin yapıldığı, ba
zı maddelere munzam tahsisat 

verildiği hakkındaki bütçe encü -
meni mazbataları kabul edilmiş . 
tir. Bu arada iki madde münakaıa 
edilmiıtir. 

Beledi~• kooperatifi ne yapıyor? 

Bunlardan biri belediye me -
murları kooperatifine belediyenin 
bankalarda mevcut paralarından 
bir ıene için faizsiz olarak yirmi 
bin lira borç verilmesi meselesi • 

dir. Bütçe encümeni daimi encü -
menin, kooperatife yardım hak -
kındaki teklifini bu tekle sokmuı
tu. Tevfik Salim Paıa izahat ve -
rilmesini ~stedi. Bütçe encümeni 

reiıi Galip Bahtiyar Bey koope • 
ratifin idari itleri hakkında söz 
söylemenin kendisine düımediğini 
fakat koperatif hareketinin ve bu 
tetebbüsün tetviki lazım geldiği -

ne meclisin geçen seneki içtimala
rında hararetli müzakereler esna
amda karar verildiği için bu sene 
belediye memurları kooperatifine 
yardım alarak borç para verilme-

sini muvafık bulduklarını söyledi. 
Belediye reis muavini ve belediye 
memurlan kooperatifi reisi Hamit 
Bey, makam namına izahat vere
rek ıunlan aöylediı 

- Belediye memurları maaı -
lanndan birer kııım vererek bu 
kooperatifi yaptılar. Bugün azası 
beı yüzden fazladır. Hedefimiz 
sade bu bet altı yüz memurun de· 
ğil, ıayııı bet altı bine varan bü
tün lıtanbul memurlarının yemek, 

elbise, mahrukat ve saire ihtiyaç
larını yerine getirmektir. Bugün 
elimize geçen para 5000 liradır. 
Bunun mühim bir kıımile Iokan -
tayı vücuda getirdik. lstedikle : 
rimizi yapabilmek, malı ucuza al
mak için doğrudan doğruya müs-
tahsilden ve toptan almak lazım 
faaliyetimizi tevsi edebilmek için 
borç olarak bu paranın verilme -
sini istiyoruz . . 

Yardım kabul edlldl 

'.Azadan lımail Şevket Bey, ge
~en .ene kooperatifin tesisine ka
rar Yerilirken heyecanlı konut -
malan babrlatarak kooperatifin 
lüzumunu, mevcut tesisin pek fay· 
dalı olduğunu, diğer lokantaların 
fiatlan indirmesini temin ettiğini, 
'belediye memurlan kooperatifinin 
her türlü yardımlara layık oldu .. 
junu söyledi. 

Bütçe encümeninin isteğine 
1ıare belediye memurları koope -
ratifine bir sene için faizsiz ola
rak 20,000 lira borç verilmesi ka
hul edildi. 

Hastanelltre yatırllacak has· 
talarda• lraçar lira alınacak ? 

Münk•p.t"ala sebep olan ikinci 
mesele lıtanbul belediye hastaha • 
neler.iode yatmlacak hastalardan 

mit ti. Encümende bir kısım aza 
hastahanelerde §İmdi olduğu gibi 
ücretli tek yataklı odalar bulun -
durulmasına itiraz etmişler, fazla 
parası olanın hususi ücretli has -
tahanelere gitmesi fikrini öne sür-

müşlerdi. Dünkü umumi içtimada 
doktor Tevfik Salim Paıa, bele -
diye hastahanelerinde ücretli tek 

yataklı odaların kaldırılması yo • 
lunda şidc..l etli beyanatta bulun -
mu~, İsmail Şevket Bey ticaret 
maksadile açılmıı olan husuıi has· 
tahanelerde isti::.mar olduğunu, 

halkın verdiği vergi ile açılmış o· 
lan belediye hastahanesinde para 
sını verip tedavi edilmek istiyen 
halkı bu isteğinden menetmeğe 

kanunca, mant7 kça ve adaletçe 
imkan olmadığını heyecanlı bir 
ifade ile anlatmııtır. Neticede be
lediye hastahanelerindeki ücretli 
tek yataklı odaların devam ettiril
mesine karar verilmiıtir. 

Dün kabul edilmiş olan tarife
ye nazaran belediye hastahane • 
lerinde fakir olduğunu ispat ede
meyenler ücretle tedavi olunur. 
Bu kısım üç derece olup tek ya -
taklı odada tedavi günde dört li
radır, iki ve ya üç yataklı odalar
da yatanlardan günde iki lira, u-

mumi koğu§ larda yatanlardan 
günde bir lira alınır. Bir lira vere
miyeceği hastahanelerce anlatı • 
]anlardan yarım lira alınacaktır. 

ücretli hastahanelerden ameliyat 
masrafı olarak sınıfına göre beı 
ve ya yedi buçuk lira alınır. 

ilkmektep muallimlerinin kıdem 
zamları meselası 

İkinci celsede 1933 yılı varidat 
bütçesinin müzakeresine devam 
olunmuş, bitirilmiştir. Ondan 
sonra 1933 yılı masraf bütçesinin 
vilayet kısmı müzakare edilmiş ve 

bitirilmiştir. Belediye reis muavi
ni Nuri Bey bütçeye bütçe encü -
ıneni tarafından ilave edilmiş o

lan ilk tedrisat muallim ve müf et-

tişlerinin kıdem zammı karfılığı 

olan 25000 liraya iıaret ederek bu 
zammın haklı, kanuni olduğunu, 
fakat gene maarif vekaletinin it -
arile bütçeye kanuni olarak ve 

maarif borcları mukabili olarak 
144000 küsur lira konulması lazım 
geldiğini söylemiş: "Elimizdeki 

25 bin lirayı bu maddeye mi, öte
ki madeye mi koymak llzım gel
diğinin tayinini maarif vekaletine 
bırakalım!,, elemiştir. 

Bütçe encümeni reisi Galip 
Bahtiyar Bey söz alarak ilkmek • 
tep hocalarının kıdem zammına 

olan liyakatlerini, fedakarlıklarını 
güzel bir tarzda anlatmış, maarif 
vekaletinin bütçeye konulması -
nı istediği parayı beş seneye t .\k· 
sim ettiğini, bu sene 144000 lirası· 

nı istediğini, fakat bütçe tanzim e 
dildikten sonra gelen bu isteğin 
yerine getirilemediğini, bu it için 
bütçede bir liralık bir fasıl açıldı
ğını, tasarruf at olursa buraya pa
ra nakledilebileceğini, gelecek se
ne de talebin nazarı dikkate alı
nacağını söylemittir. 

ilkmektep hocasına hUrmet 

Maarif encümeni azaıından 

- Geçen senelerde olduğu gi
bi bu sene bütçesinde de maarif 
işlerine ehemmiyet verildiği gö -
rülüyor. Bu arada bu seneki ma
arif bütçemizin geçen senekine 

nazaran haiz olduğu bir müm -
taziyet vardır ki o da muallimle
re alın terinin kazandırdığı, ka -
nunun kuvvetlendirdiği bir . hak
kın teslim edilmiş olmasıdır. 

Her emek hürmete layıktır; 

fakat ilkmektep hocasının sarf et
tiği emek hiç bir zahmetle, hiç bir 
meşakkatle hiç bir gayretle ölçü
lemiyecek vaziyettedir. Yarının 
yapılmasını, istikbalin yetiştiril

mesini inkılabın kökleştirilmesini 
kendisine vazife olarak almış o -
lan ilkmektep hocaları, bizim baş
lıca ümidimiz ve istinatgahımız 

olan dimağ çifçileridir. Bu mü -
nevver, fedakar ve ferağatkar 

zümrenin hizmeti yalnız mektebin 

içine münhasır değildir. Muallim 
mektep dışında da muhitinin bü
tün iyi ve ileri hareketlerine reh
per olmak, okuttuğu çocuklara ve 
çocukların ailelerine gidecekleri 
yolu gösteren bir ışık olmak vazi
yetindedir. 
Omuzlarında bu kadar ağır ve 

meıuliyetli bir yük taşıyan ilk mek 
tep hocasının günlük ihtiyaçlar kar 
tısında nasıl çırpındığını tasavvur 
edemezsiniz. Umumi kazanç vazi-

yeti kartısında ilk mektep hocası • 
nın aldığı maa§, cidden ehemmi -
yetsizdir. Kanun bu mHlekte eski 
yenlerin, ehliyet ve liyakati görü

lenlerin zaman zaman terfihi ça .. 
relerini düşünmüştür.Bizim vilaye 
timizdeki ilk tedrisat muallim V<? 

müfettişlerinin ya kıdem zamları· 
nın, yahut sükna bedellerinin ve -
rilmeıini geçen sene bütçe müzake 

resi esnasında teklif etmiştim. Ar· 
kadaşlarımın hepsi bu istekte be -
nimle birlik olmakla beraber bir 

taraftan maddi imkansızlık, bir ta 
raftan da o zaman bütçenin yapı • 
lıp çatılmıt bulunması karş111nd3. 
bu teklifimi kabule imkan bula -

mamıılardı. Bu sene bütçe encü -
menimiz ne yapmıf, ne etmİf, m~ 
allimlerin kıdem zamları için tah 

sisat koymuştur. Evvela bütçe en
cümenine bu kadirtinaslığından 

dolayı teşekkür ederim. Bu yirmı 
bet bin lirayı bütçeden çıkarmak
la maarif vekaletinin bina borçla 
rı için konulmasını istediği 144000 
lirayı kartılıyabilmit olmıyacağız. 
Bu itibarladır ki, bütçe encümeni • 
nin teklifi gibi bu bina borçlar .. 

maddesine timdilik bir lira konul -
masını, ilk mektep hocasının kı -
dem zammının da aynen kabulü • 
nü rica ediyorum. Meclisiniz, bu 
isabetli kararı vermekle bu müne v 

ver, faziletli, kıymetli ilim havva · 
rilerine kartı sadece hürmetini bil 
dirmiş olacaktır. 

Cevdet Kerim beyin s8zlerl 

Belediye reis muavini Nuri Be) 
tekrar söz alarak kanunun emret· 
tiği maarif bina borçları kabul edil 

mezae kanuna nazaran hükUmetin 
bu parayı vilayetin maliyedeki 
a1acağından tahıil edebileceğini 

hatırlattı. Cevdet Kerim Bey sö:r. 
alarak vaziyeti hülisa etti. ilk 
mektep hocalarına kıdem zammı 

Mili marş Amerika da 
Radyoda çalınması Bankaların tekrar 

istenildi mi ? açılması imkanı 
Bir kısım dc&riıifünun talebesi · V AŞINGTON, 13 (A.A.) _ M. 

nin ecnebi radyolarında yapıldığı Ruzvelt, miUi bankalarla de•let 
gibi, İstanbul radyosunun da net· bankalarının Pazartesi, Clearinl 
riyata ba~lamazdan evel milli mar House azasından olan bankalarıo 
şımızı çalmasını istedikleri ve bu- Salı ve küçük bankaların Çarıanı• 
nun temini için radyo şirketine m ii ba günü cıçtlması için lazım geleO 
racaat ettikleri fakat cevap alama planların h ırlanmış oldusunu b~ 
dıkları yazılmı§tır. 1 dirmiştir. Muşarünileyh demit tir 

Dün radyo şirketine müracaat ki : 

ederek bu haber üzerinde düşün · Bankaların yeniden açılmasını 
dük!erini sorduk. Radyo müdürlü- geri bırakan teknik müşh.iillerin ye 
ğü bize ~unları söyledi: nilmiş olduğunu söylemekle bahti• 

- Bu hususta şirkete yapılmış yarını. 

bir müracaat yoktur. Yalnız sanat M. ıRuzvclt, yapılmış olan işleri 
karlarımızdan Mesut Cemil B ... ye açık ve sade bir lisanla anlatmak 
bir mektupla bu ar2udan bahsedil- üzere bugiln saat 22 de mikreforı 
mit ve Mesut Bey de bu mektub::ı önünde bir nutuk söyliyeceğini de 
kendisinin muhatap olamıyacağı- haber vermiştir. 
m ve şirkete müracaat edilmesini M. Vadin, hazinenin Çarşamba 
söylemiştir. Fakat şirkete böyle bh günü 800 milyonluk ve kısa Yadeli 
müracaat yapılmamıştır. iki istikraza ait tahvillerin çıkaı1 • 

Bu arzu üzerinde ne dü~ündüğiı lacağım da bildirmiştir. Bt istik • 
mü soruyorsunuz. Şahsen bizde razlara kısa vadeli borçlann mil~ -
milli mar§ımızın çalınmasına çok tarı 6.184.146.100 ve umumi boıç• 
güzel ve faydalı olacağını düşün- lar yekunu 21.044.729.209 dolaı ıl 
müttük. Fakat neşriyat esnasında baliğ olacaktır. 
birçok dinleyicilerin laübali b ir va 
ziyette bulunduklarını ve buluna
bileceklerini düşündüğümüz için 
milli mar§ın çalınmasını muvafık 
bulmadık. 

Dil derleme heyet
lerinin toplanması 

M. Şor kızını 
Atinadan a ıp bir 

yere götürdü! 
l d:ln de\llm) 

Pek me\Tsuk bir yerden öğren· 
Dil derleme heyetleri dün ma • diğitn'ze göre M. Şor malını mül· 

arif müdüriyeti binasında umumi künü çoktan kızma de\ retmiştir. 
bir toplanma yaparak mesai etra· Kızının buradan kaçark~n hiç bit 
fında uzun müddet görüımüıler - şey gö ihınediği doğru olabilirsa 
dir. Heyetler din itine verilen e - d1: esassn malın, mülhiin tapustl 
hemmiyeti göz önüne alarak me - kendisine .ai tir ve l\f. Şorun ha· 
ıailerini daha kısa bir zamanaa di ed bu ka r t . şınm s bebi 
nihayetlendirmek için ocaklara ye ôe budur. M. Şorun varım yoğu " 
niden bazı emirler verilmesini ka- nu bir iki öene cvvd kızma ver -
rarlaıtırmıtlardır. Her gün muhto· rniş olmasının sebeplerini bilmi " 
lif ocaklardan heyetlere derlenen yoruz. Ancak kızının kendisine 
birçok kelimeler gelmekte ve bun haber vermeden, rızçısmı tahsil 
lar hemen tasnif edilerek yerleri • etmeden bir adamla kaçması bU 
ne konmaktadır Dün bir gazete taciri asıl bundan dolayı çilcdetl 

Halkevi dil, tarih ıubesinin halkc- çıkarnustır. 
vinde bir toplantı yaparak dil işi- Matmazel Şor, gazetelere dahli 
etrafında faaliyete geçtiğini yaz bir kaç gün evvel "Ölürüm. a.e 
mıısa da böyle bir toplantı yapıl _ Papastan ayıılamam.,, demışti· 

• • • 1 Halbuki yukarıki telgrafa bakı • 
mamıştır. Halkevı dıl, tarıh şube- l 1\ır Ş kı l ··t" ··c:... 
. 1 d"I d 1 h n'Sa ı . or zını a ıp go urmu.,., 

sı aza arı tamamen ı er eme . e l 
. Papastan ayırmıştır. Bu nasıl o • 

yetlerınde aza bulunduklarından d ? M t . 1 b" k .. · · d• u. a maze ır aç gun ıçın " 
mesaisinden oralarda istifade edil neden aşı km dan aynlmağa raıı 
mektedir. Darülfünun şubelerinde oldu? Aralaıına bir kara kedi ıııi 
ki heyetlerde ıstılahların toplan · girdi? 

masını yakında bitireceklerdir. Bu kaı·a kediyi M. Şorun Pa• 
Toplanan kelime ve ıstılahların pa la başbaşa konuşmalarında a· 
mikdarı henüz kat'i surette bel!i ramak ta mümkündür. Belki de 
değildir. Her gün yüzlerce kelime hu ihtiyar M:ust!vi tacir Papası kJ• 
ve ıstılah tasnif edilmektedir. zmdan vazgeçirmek yolunu bul • 

verilmesini de, maarif bina borçla 
rının verilmesini de gene maarif 
vekaletinin istediğini, fakat büt . 
çenin darlık vaziyeti, borcun gele 
cek sene verileceği böylece esbabı 
mucibesile anlatıldığı takdirde m!l 
arif vekaletinin hiç bir zaman ilk 
mektep hocasının kıdem zammın -
dan kesip te öteki borca vermiye 
ceğini söyledi. Muallimlerin cüm · 
huriyet rejimini yaymak, kuvvet
lettirmek, genç nesilleri bu ider.l 
yolunda yetittirmek için ne büyük 
gayret ve hizmet sarfettiklerini an 
)attı, muallimlerin mektep haricin 
deki hizmetlerini yadetti, Kıdem 
zammın kabulünü maarif bina 
borçları için de bütçe encümeninin 
teklifi gibi hareket edilmesini iste 
di. Böylece kabul edildi. 

muştur. Fakat diğer bir ihtimal 
daha akla gelmektedir. Matmazel 
Şor babasının ıica ve minneti kat" 
şısmde elindeki t!mlaki baba3111• 
iade etmek ve buna mukabil baba~ 
sının Papasla evlenmesine rızasırıl 
tahsil etmek şartile itilaf etmiştit· 
Ancak hadisenin unutulmasını d• 
temin için Atinadan uzaklaşmJŞ." 
laı·dır. Bu uzaklaşma ve bir PariS 
seyahati çoktan söyleniyordu. • 

Meclis çarfamba günü 
dörtte toplanacaktır. 

Matmazcllle babasının şehriıt11• 
ze gelecekleri rivayetine geline~; 
bu pek mümkün olma5a gere~ 
Çünkü malı1m ya. . • Matmaı 

buradan başka bir kıza ait pasa -
portla kaçtı. Şehrimize galin~ 
kendisinden bu sahte pasaport ~ 
yununun hesabı sorulacaktır. )Is~ 
mazel böyle bir sorguya veril~11 
cevap bulamıvacaktır. Onun iır 

saat on Matmazel şoıun bu tarafa u~· 
ması hiç te muht~m~l değildi!'· 
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Amerika Reisicümhu
runun karısı kimdir? 

HintlilerJe İngilizler 
Artık maç yapamıyacaklar, 

Hinlli.er çorap ile oyDJyorlar 

lngiltere hükumeti Hindistan • 
da müslüman takımlarile lngiliz 
takımlarının maç yapmasını me • 
netmiştir bu emrin çıkmasına se
bep gayet tuhaf bir hadiıe sebep 
olmuştur: 

Meşhur Frannz ba,vek li miltevef:a Bryaa 
···································-···········································-···-

Bu Fransız d'p omat.ının 
evli olan maşukası 

Muallim, iş kadını, muharrir 
Vakllle bir rezalete sebep olmuştu. Şimdi 

dava ederek mirasına konmak istiyor 
Franıanm bütün dünyaca ta -, zetelere aksettirdiler. Neticede, ha 

mnmış baıvekili ve hariciye nazı · dise, büyüdü, tam manasile bir 
rı M. Aristid Briyan öleli bir sene "skandal,, şeklini aldı ve mahke • 
oldu. Bu vesileyle bu meşhur dip- meye düştü. 

Bütün dünyayı kaplıyan buh·· 
ran haberleri arumda mühim bir 
•İma unutuldu: Amerikanın yeni 
batkadmı ! yani yeni cümhur rei • 
Iİ Ruzveltin zevcesi. 

Halbuki Amerikanm yeni bat • 
iradını çok değerli bir kadmdır. 
Amerikanın umumi hayatmda yük 
lek bir mevki kazanmıf, mücade
leci, kadın haklarmm temini yo · 
landa faal bir rol yapmıt bayat 
kadınıdır. 

Madam Roosevelt, muallimdir, 
İt kadınıdır, muharrirdir; ihtiyar· 
ların, tekaüt dulların geçinme 
haklannı müdafaa etmit; İtçilen. 
tazminat ve mükafat verilmesi içir; 
'llğraımıı, kuvvetli bir içtimaiyat -
çıdır. Onun en çok istemediği hat· 
ta en çok çekindiği ıey resmi ha • 
)'attır. Onun için Amerikanın otuz 
ikinci reisicümhuru olan zevciyle: 
birlikte Beyaz saraya girmiye ha· 
~rlanırken ıu sözleri söylemiıti: 

"Beyaz saraya girmeyi ve ora· 
da yaıamayı hayatımda hiç özle 
tnedim. Beyaz saraya girmek, çok 
'büyük, çok ciddi bir ittir. Ve bu 
İşin mes'uliyeti çok ağırdır. Onun 
İçin beyaz saraya girdiiimden do
layı memnun olduğumu söyliye -
tnem!,, 

Madam Ruzvelt beyaz sarayın 
hayal!, teırifatı ve vazifelerine en 
iyi vakıf kadınlardan biridir. Se -
kiz sene Amerika reisicümhurluğu 
Yapan amcası T eodor Ruzvelt om; 
bu hayata hazırlamıttı. Sonra ye· 
di sene süren kocasmm bahriyt 
müateıarlığı ona bu hayatın bütün 
inceliklerini öğretmişti. 

Madam Anna Roosevelt, sabık 
Amerika reisicümhuru T eodor 
Ruzveltin biricik kardetinin kızı
dır. Amerikada ta 1649 da yerle • 
ten bir aileye mensup olduğu için 
en asil Amerikalılardan sayılır. 

Damarlarında Felemenk, lngiliz, 
lıkoç, lrlanda kam imtizaç etmit· 
tir, fakat Felemenk kanı hakim • 
dir. 1884 te doğan Anna Roozevelt 
hususi tahsil görmü§, ve tahsii 
tördüğü 11ralarda seyahatler ya -
Parak malumatını genitletmittir. 

Anna Roosevelt'in zevci Mis -
ter F ranklin Roozevelt onun en 
h.km akrabasındandır. 1905 te ev 
lenen bu iki Roosevelt, muntazam, 
'-de Ye mes'ut bir hayat geçirmi§· 
lerdir. Onların beyaz sarayda ge· 
Çİrecekleri hayat da, son derece sa 
de olacaktır. 

Madam Roosevelt, halkçı bir ka 
dındır. Halkla düfüp kalkmaktan. 
Onların dertlerini dinleyip anla · 
"1ak ve anlatmaktan zevkalır. 
ltendisi Nevyorkta halk arasında, 
lı•lk muhitinde yafamıya batladı
iı, hatta bir amele grupuna ittirak 
ettiği ve grevcilerle birlikte yürü
diiğü zaman, Nevyorkun soıyeteı; 
lı•:vret etmitti.Halbuki Madam Ro 
0aevelt daha sonraki bütün hare • 
~etlerile, bütün f aaliyetlerile sa -
"-iırıiyetini göıtermit ve Amerika· 
"Ilı içtimai hayat ve içtimai sevi · 
~-ini yükıeltmiye çahıanlar ara· 
~da sağlam bir mevki almıftı. 

Madam Roosevelt Amerika hal 
~rn meskenlerini ıslah etmeyi, 
"'eakenlerin 11hhi teraiti haiz ol · 
~~ı istihdaf eden cemiyetin en 
~~lı izumdandır. Onun için 
le 181, balkm ve bilhassa fakir
.;: lbmet ettikleri yerleri teftiş 
...__' '-nlarm noksan Ye kusurla
-..._ tetkik ettikten aoara nutuklar 

irat ederek bunların ıslahı için mü 
cadele eder. Onun bu gibi ıslah iş 
leri için irat ettiği nutuklar, zevc! 
tarafından irat olunan nutuklar -
dan az değildir, belki çoktur. 

Gene Madam Roosevelt devlet 
müesseselerini daima ziyaret ede· 
rek her feyi teftit eder ve bunlar· 
dan layıkiyle istifade edilmesi için 
çalıtır. 

1928 senesinde yapılan cümhur 
reisliği intihabatma Amerika de
mokratlarının namzedi katolik o· 
lan Alfred Smith'di. Bu namze -

din katolik olması yüzünden, aley· 
hinde söylenen sözlerin hesabı 

yoktu. Madam Rooıevelt, bu di 

1 

Madam ftozve1t falıtr~er için 
açılan mutfakta 

ni müsamahasızlıkla da mücadele 
etmiş, ve amcası olan esbak cüm· 
hur reisi Mister Roosevelt'in şu 
sözlerini hatırlatmıştı: 

"Amerikanın cümhur reisliği 
makamında bir katolik veya bir 
Yahudi görmek en büyük emelim
dir!,, 

Madam Roosevelt, amcasının bu 
fikrine tamamile iştirak ettiğini 
söyliyerek dini müsamahasızlığın 

kuvvetli bir düşmanı din hürriye
tinin samimi bir taı-af tarı olduğu· 
nu göstermiştir. 

Madam Roosevelt, Nevyorkun 
kız mekteplerinin birinde Ameri
ka tarihi ve İngilizce muallimliği 
vazifesini ifa etmekteydi. Kendi 
si kocasının cümhur reisliğine in 
tihap olunduğu gün de mektepte· 
ki vazifesine devam etmiş ve ders· 
lerini vermiştir. 

Amerikanın yeni başkadını, 
modern bir kadındır. Onun için a
cele bir iti oldu mu, hemen tayya
reye atlar, uçar ve müstacel işini 
süratle görüp döner. 

Yeni başkadının gençliğe karş• 
teveccühü büyüktür ve bugün ye -
ni bir alem vücuda getirmiye ça -
lıştıklarına kanidir. 

Bir aralık Amerikada 7 ile 17 
yaşları arasında 2 milyon çocuk 

çalıttırılıyor ve istismar olunuyor· 
du. lktısadi buhran yüzünden bun 

ların sayıları dü§müştü. Bu çocuk 
ların bir kısmı tarlada, ve fahri -
kalarda çalışıyor bir kısmı da so 
ka~ satıcılığı, yahut ayakkabı bo 

Hintlistandaki lngiliz İfgal kuv 
vetleri bir kupa maçı tertip etmiş
lerdir. Bu turnuvanın ismi de Hin 
distan kupasıdır. Yerli ve ecneb( 
bütün takımlar bu turnuvaya iftİ
rak etmişler ve turnuvanın finali· 
ne İngiliz bahriye takımı ile bir 
müslüman takımı kalmıştır. Müs
lüman takımının kuvvetinden çe -
kinen ve bunu bilhassa bir izzetine 
fis meselesi telakki eden lngilizler 
bu maça ta lngiltereden birinci sı· 
nıf altı oyuncu getirmişlerdir. 

Maç günü saha on binlerce kiti 
ile dolmuf ve herkes neticeyi bü
yük bir merakla beklemeğe baş • 
lamııtır. Nihayet sıra ile takımlar 
sahaya çıkmıtlar ve taraftarların 
çılgın tezahüratı ile karıılanmıt · 
lardır. Hintli müılüman takımmı 
tetkil eden oyuncular ayakkabı 
giymiyerek çorap ile oynamıtlar • 
dı; maç bir lngiliz hakemin idare 
sinde başlamış ve çok seri cereyan 
etmiştir. Müslümanlar hemen ilk 
dakikada hakimiyeti ele alarak bi 
rinci devrede bu adedi kolaylıkla 
sekize çıkarmışlardır. Bu suretlf. 
Hindistan kupası maçında İngiliz 

ler müthiş bir hezimete uğramıt • 
lar ve müslümanlar kupayı kazan
mıtlardır. 

Bunun üzerine Hindistan valii 
umumisi bir emir isdar etmit ve 
bundan sonra müslüman takımlar 
la lngiliz ta!umlarmm kat'iyyen 
maç yapmamalarını emretmiştir. 

Zelzelelerin devamı 
TOK!O, 13 (A.A.) - Hükfunet 

geçen zelzeleden müteessir olan 
Aomori, lvate, Nyagi, Pariie, Hok 
kaido masraflarının raporlarını tet 
kik etmeğe karar vermiştir. 

TOKlO, 13 (A.A.) -Tokio sis 
mograflan, Los Angeles zelzelesi· 
ni kaydetmi§lerdir. Mütehassıslar, 

sarsıntıların pek o kadar kuvvetli 
olmadığı mütaleasındadırlar. Bun
lar, bu sarsıntıların münferit oldu-

ğunu ve yeni sarsıntılara intizar e
dilmesi lazım geleceğini söylemek 
tedirler. 

LOS ANGELES, 13 (A.A.) -
Dün yarım saat zarfında üç kuv · 
vetli zelzele hissedilmiştir. 

LOS ANGELES, 13 (A.A.) -
Zelzeleler devam etmektedir. Fa -
kat §iddeti azdır. Şimdiye kadar 
bulunmuş olan ölülerin adedi 126 
ve hasar miktarı 150 milyon dolar 
dır. 

lomat, hatırlandı, bilhassa Fran - Muhakeme neticesinde, Briyan, 
sada meziyetlerinden uzun uzadı~ evli bir kadınla seviştiği ve onu 
ya bahsedildi. Fakat, ölümünün ilk parkta kucaklıyarak, "Adabı u • 
yıl dönümünde, muhaliflerinin. mumiye,, ye muhalif harekette bu· 
evvelce siyasi mücadele esnasında \unduğu kaydile, cezalandırıldı. 
her fırsattan istifade ederek ileri D"... t ft d ıger ara an, ma am Nuto da, 
sürdükleri ve guya bu suretle onun j k d bo d .. . ocasın an, şan ı. 
mevknnı sarsmak, nüfuzunu azalt j . . • . . 

k ·· kü' l k d ki lkısı de ayrı ayrı Parıse gıttıler. ma mum n o aca mış san ı a . . .. . . . l . 
b. hA d" d .. Bır muddet bırıbır erınden uzak 

rı ır a ıse e gene gazete sutun 
}arına geçti. Ancak, bu sefe~ Bri _ yaşadılar. Fakat, "skandal,, olan 
yanın gençliğinde batından ge - hadise unutulur gibi olunca, gene 
çen bu hadiseyi tazeliyen, herhan· biribirlerini ziyaretten, beraber 
gi bir muhalifi değil, bu hadiseyle dolaşmaktan çekinmediler. Hat• 
doğrudan doğruya alakadar olan ta, aradan seneler geçtikten son • 
ve kendisinin ölümüne ka-:!ar en ra, ayni apartımanda yerlettiler. 
yakın dostu kalan bir kadındır~ Ayni apartımanda, ama ayni dai· 
Madam Nuto... rede değil: Ayn ayrı dairelerde! 

Madam Nutonun Briyanın ve • Hakikaten seviştikleri, sonuna 
resesi aleyhine açtığı davadan ev- kadar biribirlerine karşı ilk alaka· 
velce bahsetmiştik. Bu kadın, Bri- yı muhafaza ettikleri halde, aca ~ 
yanın gençliğinde tanıştığı bir ka
dındır. Madam Nuto, o zaman ev
liydi. Noter ve ayni zamanda "La 
Demokrasi dö L'Uest,, gazetesinin 
muharrirlerinden olan genç Bri -
yan, zeki, ince, münevver bir ka • 
dın olan madam Nutoya karşı 
kuvvetli bir temayül duymuştu. 
Genç kadın da onun bu temayülü
ne kartı kayıtsız kalmamış, tanış· 
mışlar, buluşmuşlar, konuşmuşla' 
ve sevişmişlerdi. 

Biribirlerile evlenmelerine, ta
bii kadının evli olması bir manidi. 
Bununla beraber, evlenmelerine 
mani tetkil eden bu bir tarafın ev
liliğini, biribirlerini derinden de -
rine sevmelerine mini saymadılar. 
Gizli gizli bulu!malanna devam 
ettiler. Bir müddet için, kimse, bu 
sevitmenin farkına varmadı. Et • 
rafta bir füphe, bid dedikodu u • 
yanmadığını görünce, biraz daha 
cesaretle harekete başladılar. Ar· 
tık parklarda ve sair umumi yer· 
lerde de beraber geziyorlar, ihti -
mal biraz da bu suretle bulutma
larının sadece bir arkadatlık ma
hiyetinde olduğu kanaatini husule 
getirmek istiyorlardı. Lakin, iş. 
aksi gitti. Bir ak,am, ikisini park· 
ta, biribirlerine sarılmıf bir vazi 
yette gördüler. Görenler, hemen 
bunu görmiyenlere yetiştirdiler. 
Ertesi gün bütün Sen Nazer bunu 

ha kadının evli olman teklindeki 
mani ortadan kalkınca, neden ev-

lenmediler?. Dedikodudan çekin • 
mit olsalardı, artık biribirlerinin 

hiç yüzlerini görmemeleri lazım • 
dı. Halbuki sade ayni ıehirde, ay· 
ni mahallede, ayni sokakta değil, 
ayni apartımanda oturuyorlardı! 

Bu itibarla, niçin evlenmedik -
leri belli değildir. Bir çok kişiye 

merak olduğu da muhakkak! .• 

Her neyse, gelelim son hadise• 
ye. tık hadisenin tazelenmesine •• 

Madam Nuto, son günlerde 
Pariste mahkemeye müracaatla, 
Briyanın mirası üzerinde hak id • 

dia etmiş ve onun mirasçıları o • 

lan hemşiresi, kadın ve erkek ye -
ğenleri aleyhine dava açmıştır. 

Davacı, kendisinin Briyanm 
"Hayat arkadaşı,, olduğunu ileri 

sürerek, bu aıf atla derhal miras • 
tan 150.,000 frank verilmesini ya· 
but bu mi~n her sene 18,000 
frank verilerek taksite bağlanıp 

ödenmesini istiyor. 

Briyan, varislerine külliyetli 
bir miras bırakmamıştır. Az, çok 
nesi varsa, hepsini hemşiresine 

ve yeğenlerine vasiyet etmit vasi· 
yetnamesinde madam Nuton is • 
mini bile anmamıştır. Dikkate de
ğer bir cihet! 

iiğrenmişti. Davanın nasıl neticeleneceii 
Gerek Briyan, gerek sevdiği k&. merakla beklenilmektedir. Neti 

dın, muhitlerinde iyi bir tesir hı -
raktıkları, bir çok kişiye kendile 
rini sevdirdikleri için, önce bu 

Islanbula ait broşör hadisenin örtbas edilmesine müsa 

cesi ne olursa olsun, "Sen Nazer 
hadisesi,, denilen hadisenin taze • 
lenmesine sebep olması, ölen dip· 
lomatın yaşıyan rakiplerini her 
hal de memnun ettiği tahmin olun
maktadır!. 

lstanbulun tarihi binaları ile gü it bir vaziyet vardı. Evli bir ka . 
dınla seviımek, hoş görülmemek· 

zel manzaralarını gösteren brotü· 

rün resimleri ve yazıları hazırlan · 

mıştır. Bro~ürün pek yakında ba -
sılmasına başlanacaktır. Brotür, 

le beraber, ikisinin de şahsiyetle • ıımııımınııııımmııınıınııı•ınnııınıımıımınn..,,.,,_, __ ,_ 

Edirne matbuat 
cemiyeti 

ri, hadisenin hiç değilse bir defa . 
ya mahsus olmak üzere, müsama· 
hayla geçiştirilmesini temin ede -

memleketimize gelecek seyyahlara cekti. iki tarafın samimi do:.tlar: E D 1 R N E, 13 (A.A.) 
dağitılacaktır. Bundan başka kart da bunun için uğraşıyorlardı. Edirne matbuat müntesipleri milli 
poct~llar bastırılması da düşünül- Halbuki, Briyanın daha o za gazete idarehanesinde toplanarak 
mektedl·r. d b. k d" d b I Trakya matbuat cemiyeti isminde man an ırço uşmanı a u u · . . 

yacılığı yapıyor. Madam Roose - d M h . . ld w f hır cemıyet kurmuş ve yasasını ha ouyor u. u arrırı o ugu gazete j 
velt çocukların istismarını tahdit bur reisl:g"" ine intihap edilebilmek d · A •• 1 il 1 zırlıyarak bir istida ile Vilayet ma e sıyası muna {aşa yo u yazı a' . 

1 
• 

edecek kanunlar yapılmasına ta için tecrübelerini arttırmak mec k b 1 b·· d j kamına vermış.erdır. yazara un ara ucum e en 
1 

• •• .. 
raftardır. buriyetindedirler. Amerika kadın · genç Briyana karşı, hu örtbas e _ 1 Cemıyet buzuııku toplantısında 

Madam Rooseyelt, modern bir ları siyasi işlerle alakadar olmıy:ı dilmek istenilen hadise, or.ların e- ı Kır!dareli ve Tekirdağındaki arka 
kadın olmakla beraber, Amerika batlamakla isabet etmişlerdir. Jinde mühim bir kozdu. Boş dur . daşlarına Ja cemiyetin kurulduğu 
kadmlarınm henüz iktidar mevki· Çünkü demokraside erkek ve ka- madılar, işi bir taraftan kadının nu haber vermeği ve azalık tekli· 

ine yükselecek seviyeye varmadık dın, siyasi itlerle ayni derecede• ı kocasına haber verdiler, bir taraf finde bulunmağı karar altına al "' 
larmı ıöyler ve "Kadınlar, cüm · lakadar olmalıdırlar.,, der. tan da onun gazetesine rakip ga mış ve faaliyete geçmittir. 
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Batlıalara BAlll• Çocuklarda ve büyük-le----rd_e_g-ri-p-ha-s-ta-lı....,,ğı: 
!!!'!! .. _._-:, 1't Doktor Ali Şükrü Bey geçen gün 1 çocuklu ll'ibe kartı feYkallde 1 hemmiyeti vardD'. Anmt .Utile bel 

--- . 
( DBaldl ki••• lıallaam) lalı allutlıpalar da oldu •• perde grip ve kızamık hakkında çok mü müateittir Pek çabuk yakalanırlar. lenen ~aklar inek .utile beıle • 

0 ....... ........,... ewtet ..... 
BlıJla Mr -9 OJ'MMelı., ........ •JlllJM ..... --................. ,., __ 
.... • ...... ...,_ ..... ._.... llTble ... 
.. ...,..... 'roll- ~ ...... ., ........ 
y ..................... ,... oluü 
'gm'p ....................... . 

.. Qm6ı B sa ...._ ftl1i7w. 0..

._. ._,., _..... .__, b ren itin 
ft 0."*'8 .., 1 •• tısUdal itin ....... 
...,., Ilı .. .,.. ... 

O arala kapı YUrUldu. 
- Girinb!. 
içeriye hiametçi sinli: 
- Ne n.r?. 
- Selma Hanım .. 
CaYlcleaia ND1i attı: 
-Ne oldu? Ne Yar? Geldi mi? 
- Ha:rır efendim ı•lmecli.. 

Yalım, '1ı aktaıiald rolil için er .. 
.m bir manto umarl&llllf, ODU ... 
tinlll•. Kendiel olmadılı için, bel 
ld cleclilll, ıia •• 

- Ha. .. Pllld, alyle bara,. ,.. 
lininls. 

C..tlet Kadri tafrarken aortluı 
-Huır ... mıa?. 
- llri .._..,.. ...... ... •• ...... 
- Caam, .....,.. ıisi. Pl1e • 

eial tisin ellala .... lau iJi OJDU
aua, pltic:ek pı,..._1a .., ro • .................... 

- Tetıkk• ..t--. Merak et· 
me,iDis. Elim._ ı.a.at Ye hatta 
aelmi1eai~ 

- O halele ilen .... ,, nJhln 
laaber YereJi& 

C.Yclet Kadri fl)W. CaYI .. 
yalım lralmca: 

- Aptal, cli1e mml.taaclı, fma 
07ft17ac&ltm .......... ,.,. 

Bir aniye ·clarclu. Sonra, clu • 
daklarmcla bir telleubl belirtil: 

- S.lmaJa ıelince ••• 
••• 

kalktı. him konferanslar vermiftir. Bu Kemik butabldı çocuklu da, nu çocuklara nilpetle daha mu• 
Reji.ar oduma dönünce alon· konferanslardan grip baklandaki umanmcla mamaları ,edirilmi1e- kaTimclir. Keza unlu tekerli f9 

da bulunan poliı müclirine haber şu srrada herkesi alakadar edece· rek ıırf ıütle bealenen çocuklar da •ütlü ııda ile beılenen çocuklardl 
werme1i dlltiindU. Fakat daha ev· ği için aşağıya alıyonız: (Bu çocuklar ı•rçi haricen titman mukavemeti valctinde aezilir '9 
Yel, telefonu açb. Be,oflu merk.. Y atamak ,.ıuau ,alım ~lata ılribailrlene ele fakal renkleri 10l• aair karıtık ııdalar yedirilen ÇO • 

sini aradı. Bir kan olup olmadı· bırakmak dolnı delildir. Çibıkü 11111dur), Teya aile çocuklarda culdara niıpetle daha azdır. Bu" 
im• eor.ı •• Ba1le bir feY olmaclıtı ha,.t mübara•incle batka ..,ı .. (Çocuk .kumalı ruhi1eli, •• ıık bepten çocuklan anne aütile ..... 
cenbmı Yerdiler. Seyriiaefer mer· rbı olclutu tibi tabiatın da bi .. •ık nule olan çoeuklar), aaabl ço- lemeli Taktinde metali ilçüadi •• 
kesini aradı. Oradan da 10rdu. claıtleleri pldur. Bu ..beptell mü cuklarda hutalık tidcletli ae:rre • yınclan itibaren meJVa ıulan ,. 
Hiçıblr kua olmamııb. aadelemb tal»iata kartı ela olma· der buen Yahim neticeler de ve· beıinci ayda muhallebi Termeli,. 

Bu aralık; içeriye, kontrol m .. bclır. Fakat clilftbaünü ki, bu mil- rir. muballebieine iepanak umui koll 
murlarmdan birial ıeldl: cadele hayat mütadeleaiclir batka Siali ha•alar, mütebeddil baya • malı altmcı ayından itibaren eeb " 

- Affedeninb, decli, Selma bir ,.,. bememu. Ufak bir ih • lar hutalıim avletini arttınr fe • n ezmeleri Ye onuncu aJIDclan iti 
ffaıumm haatalılı haber Yerilir Ye mal inaanı tellfiai ı•Jri kabil acı na meekenler " iJi bakılamıJan haren yumurta 1&r111 Term~ al..-
rilmu, en önde 4 numaralı kol· larla kaqılar. çocuklarda ıriP fazla ıörülür. Hal tırmalı. 
tukta oturan bir efendi alel&cele Buıünkti konferanaım haJab • buki enfloeuara bunların teıiri Grip ıüt çoculdarmcla batla,_. 
dıtan çıktı, Yutiyerden f&pWI • mıa için Y• J&t•mamı• için tehli· yoktur. Buadaa INıtka mikrobun ca eneli iftihau kaybolur, huy• 
m, paltosunu almadan fırladı, bir keli olaa pip Ye kmamıktan ko • cillıinin Ye diler mikroplarla be • ıuluk yapar burnu ... Dil' hırdtr 
otomobile binerek "l'akaime çek,, nanD!ak çarelerine dair olacaktır. raber bul1111111uınm aeJrine Ye tici b nefea alır, atlarken ... hafif kr 
clecli, ıltti. Ne olur ne olmu cliye Gripten korunmak çareleriı detine pk teliri Yardır. ıık olar eoara alet bqlar, nef• al 
ıiae haber TeriJOnma. Ba hutalıktan bnclimi•i muha Maafi7t1t: Enfloemara bir tutu muı ıtllletir, uykusu bomlar, nd 

- Aferin, iyi etmiflln. Nanl fan etmek için ılslere bu haatalı· lan o ealım eanumtla bir daha tu leai artar lkaürilk hatlar Ye anet-
atlamclı hu?. lı iyice tanıtmak iıterim. Malim tulmu pip te i .. tna m1&aff,et •id tillm lhtil&tlar pek çalnık hual• 

- Genç, umer, 1-.ııklı bir ya mtlcadel~ ~~im~ d~ • deti lmadll'. ıellr. Hutalıim aeyri ekteriya 
delikanlı. Otu Jatlarmda Tar, nm her halını bılmeldiiimıa il • Enfloeuara Wataa Mr •ı 14..,\9 2·3 sOnclür bazen 15 sbil 'bulur 
fek. -•· Ona ı&n kendimiai mtlda b-ı ......... -"-•• itibanD 1 - 4 ihtillt -- d ha d Dlrt numaral koltukta f •r ...,.._. •- ,,_na a a asar. 

-
1 

•• aa •. ım. • • eoma baılar. Ha•lık Wnlea Şu izahattan anlqılacatı ibere 
oturaJCriu cleclin?. Grip: Halkıma lftP de;rınce in- bire fU1uek atetle '-tlar bana oy enfloema ile ırfp ayn aJn bir ıı.. 

- Eftt efendim. Fabt elin41e fiil huaale ıelen her eoluk alım· nak 18rletin41e •in bulantı, l»&ı tal ktır 1!'-a b. d -L• 

Mr daTetlJe ........ llldu pip ıa el ı ı · · ' ı · s.1R1oenza ır euuıre alet 
DM •r Ye 1 • 181111 •lnaı ittihaaalık ile laatlar bir kaç le baılar nezle lkaürük IOIU'a olur

1 
- Kiıaia tarafından Terilaait Yerir. Halbuki biı hekimlerce ha· Aat IODra atet '-tlar, kw, cil • ..:c..a imam _;p t • •-• L-

..__din mi?• ı.:.n.... • 1o· ı· . d" 1 GI ı---1 ,, _.. , •·. e ıae a-,.e ..... -•·- .... snp, enı ısa, atet ı mn11m ı ueak o ur. ~ ~ ka· be 1 !!1--!~-!~ı- olur ..:ı.a la · - !.et efeaclha. S.'-- Haaıaa ___ ı __ • L---•-- h L-- ra r nez e uaaunıa ,__ • 
.... .......ı ıınuu..- .... ,.... .,.... .... lll&fll', laaarır, bitin ...ıt1alin .. uld d tok 

tarafmd ftl'll ı a-1-1-I _. l!'-•ı U • __ , • Kl1DU Te ıut çoc arın a ., an • I• .... _a .... ır.c.IU oe... • anlrin ... aancıımdaa ıikl,et ...... elueri • !L .-1..·11 • el • ....ı..al 1 llb bu 
Y P,_u •- • eli -t• • •• ,...ı enn e 11111 o ur. • • 

- .... WIUe .ıwft ••• ··~ llll yapmaları bıle ayndır M ... ll ya yutlnmmtc.n UI .lupr nanı . • . . . 
Ws. O atlw pline Maa haw bir ,.hinle mtlateyli olarak .. ,..... artar, •tef 40 olur, idrarı ualır JÜ ~un ımı bu iki haat·lı~ yekdıie • 
"'· 4en enfloen• ıWdetini attırarak zü kırmızı olur baclemcikleri Te bo :den :U-cak daha birçok fark-

Kontrol ___,. dqan pbr • elit• ,.birlere h~ bir menim al- l•zmm arka luımı luanr Ye üae Yar • 

bn, •• ,Wle sHt1 ipri ,.._ Cn· aetmekabin her anuf halka yas ye rinde lurmıaı lmmm bl»arcıldar Konuımakı Bu Natalıldardaa 
.let Kadriyle ~. Mlellif MI- kıt ma.tnli bir halde ıirayet ..._ ılrWlir, boiumm etrafmda bu koruamak meaeleai amaml Ye tah 
Jtlk t.ir herecaa it1Dft7di. auretl • llGtaa imamı 1-la ~ Mela al olmak limen iki7• aJnlır. 

Ne Yar? Ne oluyor? bu • ıırayeti baUD .,.r ... Umumi korunmak: Hutalık iı· 
- • ·: clünp inaanlarına kaclar olcluia rumtrak lcnmızı bir hal alır, ba· . . . 
- Ne mı ol•JOI' 1 Ne mı olu • _ ud· un bademcikler :; ... ..:.d c1· Lrı.- • • tiW hır ,.Jril aldıtı nkıt halk top 
? 1 lmu .. . H • Yaaı ır. - - • ııwrı lantıl 

Cndet Katlri, reji.ariin odw· :i&c1.-:ütlı. 't.':~.ım.. ar.. Haltalılm çıktılı ,...le alnme- de olclgp aibi MJaz llta si· ar yapmama~• ıineaııap, ti• 
• ıirerek: _ CaYicle :11. ·· al de aira,.ıl .. i çMNk olar, Bir riilür fakat bu difteri delildir. Dili yatroJa komere 11tm~I, melde 

- Mulıısieeitim, c!tdl, Cavide • ı. .... taafta :..erilbMle alner..Hah•kl ratıp " üıtünde pu Yardır. Buen W kapamak clotru deilldır. y alıus 
huır '-tlı,alaillrb - E'ftt, CaYlcle• haribllde ~ ~ ı ·dd tll ıı.L-:ı-.!ıL • • nele bir haatalık oldu mu çocuk 

' • Lı_ .-.:.. Bna.ı&- --• h ırfp haatalılı lııiJle delildir. Grip DU e Ye fi e va.uma te IUI • Fakat Lı...ı--L.L _ _____ R •ı-• ınr ...-~. ""- ... on eyecan _.ı B • ektebe ..a d ·ı ec1·ı· ıı..• L---._........,.... -"· eJAVf içincl Selma unuttular bil m ıi,..le m ... iı alpnlar ,..,.... mam ..... rontıt Ye satürr .. ler m .... n en m ı ı ımı ..-
W-.•• ..-.. dlDmtif olaa P1J ~ .. auld ';ıar.. beri e. Hutabk çıktatı tehlrcle ballan her ele haaule ılir. Att 24 - 41 aat cl .. i de eYde hutalık ıeçinci1e ka 
.... ...,... 1~ c.riet .. ;ı,ıib" ~ an~ tabakHma ıira,.t etmu, airaJeti eonra clilfer Yabim Yak'alarcla alet dar alnderilmemeli, Ye mektebe 
Kaclri,.H ...... ulanı: kal-.w-,ıİntton c1ıı:0ncelen·mı, ... J&-• yaY&f olur Ye bu auretl• u • .taha asar,. tidcletli aezle ricut at- huta çocuk pim.itte. DMktep tanı - um, S.lmaam •Yine ait· _,..,. 97 .... ·-. 1 h ı ti f el d h 1 d l mit• Fakat oda Jaismı•!.iai Selma· ehemmi,.eiia ıibi ıörilnen taraf . IUll müddet bir tehirde clnam • • nan Yeaır i ti l ar ılriilür. Me lil an ~r a e~e • •o Ullllllr 

..., ...... Jtdlıi ~ .. tık· lan o-·- canlı, o kadar m . eler. En ai1acle tetrinJercle, Mart aell satUneeler, romatizm, eben· lı. Evdekıler daıma ai•lanm D&• 

tıimı aöylemif. ffda, kımcHaine yetJi J&f&bJor ki. • • ft nİl&ll aylarında ye aiali hayalar tem ~·: !olcaik ihaJleria bmule Deli YeJa oaijeali aularla prpra 
L-- - H-iL?. ela olur. ıelm .. ı ıilaı. yapmalı. Silt çocuklannm _ .. _, __ 
.... ,. ıelip, ildaci perdedeki ... ·-· 
- aabne,I, •baada \erMer l:iir - Halk baJNt iciacle. O.:. Enfloenza alpnları:pek eald sa Hakiki aripı Bu ela eYnll )'Uk munuum olmalı J'Ukancla t11le • 

prna .._,i i&la -"en çık• f&fırdı, IODra hani ya le*et Pa· mandanlleri malGm olu bu but& aek aletle hatlar bir iki IÜD aonra dilim tancla Yerilmeli naleli km 
tıimı biJdinaif.. f&lllD mndea Ali m~ları ça• im bütün dünyada YUİt Yakit eaJ. atet clüter Ye tekrar DUle İle Jik• Mle~le temua ıelmeJdea ..... • 

- YeclVI Jirmi PSe mi? Tak· bp da ıetirditi aalme 1ok mu?. ımlar yaparak bu auretle buen ~~ir, 2 - 3 ıün aonra tekrar alet melı, 10iuk aldırmamalı. 
timden Tep .. atma detil, iw. - Biliyorum. Alfadan Anupaya ye ba_-en de du,.r. Bu auretle ba1I• arada ateı Şabaı koruamak: Çocaiu 1pme 

kadar ••anda wcleyM E • - itte oracla - ki oldulrıç. llG Anupadan As1a1a ietilll bir te • dilferek ilci tilrlfl aoJNcler Te ikin· meli, çocujun mendili aJDi amaa 
A-te aider. Her halele bir kasa l.lr aalıne - a•ılar i»atladı, " ar kilde ıirayet etmiftir.Nitekim harp ci atet çıkmaıından IOnr& da bo1· ela anneai kullanmamalı, çocalD 
ehla el- 1 tir. tık ardı aruı keailmedi. CaYiH, içeriainde huaule ıelen lıpanJOI DUDUD ftya çeu .. inin altıdıaalci her sün aim, JÜlti. bama .O_. 

LjWr, taadik eder bir halle Selmanm yıldmnı tanclürdü cliye· hutalıtı lıpanyadan bqlıyarak bezlerin tiıtili .._ .... ıirülUr. Grip temizlenmeli, burnuna hersin ha• 
-,ordu. bilirim. oradan tekmil Anupayı Te Alya· te bat alna•, nule olur ıöaleri kı· fif tuzlu ıu çekerek temblemell, 

Artbtlerden biri lceri aircliı Te~~onma •ili çaldı. J1 iatili etti Te ıebrimizde de ol • ~fakat 1'lal laarmu, ikaü • burnuna mantol borike to• haline 
-: Halk tepinme,_ batlaclı. ReJillr aldı: dukça tahribat yapDUfb. Şimdi ele ~ boiazcla 1aDID& •• acı ıörii • de enfi1e ıibi çekmeli, aüt çocukla 

Ylımı bet dalribclll' beldiyorlar. - Allo. ey .. ne Y&r?. lnsilterede ll'ibin icrayi hüküm et lur burnunda kuruluk olur bazen rma kumoaol mahlelii damlatılma 
Japacala?. Miellife ~~8: tilbıl Ye oldukça tahribat yapbiı ~· ibüriik 0 kadar tiddetli o- lı alama panfil&Yin putili alarak 
Reji.arle müellif konUflular. el" -~ima ıçm, dedi, telefon e- m ıuetelercle priiJorus. lur kı, botmaca z~mı Yerir. eriterek yemeli ıüt çocuklarına k 

flalb. '- aal ••"*betten ....,_. IJOr • • Grip haatalıimm ıiddeti -bin • Baz~n hançereııncle iltihap o • nu ça;,cla eritip ıık ıık atıama w 
:·~ &-::: al.,lüne olurdu. lrir~et Kadri, tam•mn llkayt yeye, muhite, Ye mikrobun cimine lur ... ı luadır, kulak iltihapları ya tıkla nrmeli. 

- IÇ1ll JMlrelolap,, pİJe • y ? pre bqka '-tkadır enelce her par •ttirrfe Japu, ıriP iıhalleri o Ba ıünlerde çocuklara ~ 
... 1aat rolü~ olan Sel· i);~ '--· d a... d • haqi bir azaamda rahataalılı o • 1

1
ur ~ balınak ırl1'i denir nn• dutlar Yeya banyolar yapmamalı. 

Han-.. - .le&ı••cla ani bir - ·7wnı& .. PIJ& o ..... yilrtl a. lanlarla, •••m, hutalı~ aoyri il· • a .. iiriilc •tetle beraber brnm· ı--------------
~ ıesinlili ~u., on• ,.. eu. ._ llllm.,e aiclıJ'Olam... serine ~ri .... c1ır. a... da ancı olar inkıbaz olur aonra Amerika ve Sov1et 
=~·: ~~m Ka~ v::..ı ne ftl' ~ :1:!.;.....,,aln Grip her ımıf Yata l&Tlet edene •k!•cltli iahal hatlar, hazan climatı Rusya 

... ili.in 1 ı. e ela y .:...:rl,!; '9tile '.....;: = çıktı • de aençlere aTleti daha •i1ad .. iltıhaplanır. (Anaefalit olur). v~~INGTON, 13 (A.A.) - ,.. ......:.:n w· . ~ WU) dir. 8azen o kadar tuhaf ..ı .... ıar Süt çocuklanncla pip maatteea ~ 
• ~ e .117 L I ı yapar ki, iman' hayret eder m ... • tüf çok tiddetli aeyrecler. ZaYallr yan azumclan M. Kiq, •:raa 

Se!'UMr*JırC-·~r, ~ .a.Jeri iace al • nglllz bl18k elçlsl il bam ealımluda ıüt çocaldarmı yaTIUCaklann bu haatalıia kart• liıine bir karar aureti "'1 ... .-

lıtsıtle dinlecliler. Sonra mınltı • lnsiltere la~ elçiai Sir Corç daha ziyade tercih ettili ıörilldü • mubYemetleri pek udll' bu eebep Bu karar ıuretinde ..,.. 
lar olda. Orap, Selma:rı ıarmek Klerk ~ Lon41ra,. siclecektir. lü ıibi bazen ele 20·30 Yat arum• ten fazla Yefi1at Yerirl• pek ça • harici1e ~inin Snyet R 
itin .. '-it ol••I• nrdı. Muma· Sir K1erk LolMlncla IHr ay ka· dald ıençlerde sirülür. Anneleri buk ihtilltlar yapar. M..ı& atGt J&JJ ne ıibi taıdar 61tmda 111 ... 

CaYlcle .ff•,.m, hl,.te IÜÇ dar kalarak mamıiyet 1alldcletlni laamil aamanmcla ariP ıecirea ço- ne, kalak iltihabı, ıiclcletll iltihap taamaak clolna olacalı ML' '"" 

.... Nil llnuhltiaa olarak laılNI ıeçlrdiktea IODl'a tekrar lnuaJa calrlar ilk wnlarmcla srlptea lar ,apar. ÇocakJarcla haatallim .. Wribtta 1w1un-1a ---
J' * ....0. tllteniill feclald.r- pleeektir. _, olalailir. Fakat bana prilai MJl'i iwiM ııclanm biJ1k bir e- meai teklif olanmaktadar. 
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B:zim hit~r.-,flrğrrmz Ba!kanların da hitarafhğı • 
nı tem:n ey.i.!yordu. Nitekim Romanyamn itilaf 
lehine-~itaraflığını ihlale tasaddi eylediğini işitti• 
ğ~miz zaman (Bükreş) teki sefirimiz vasıtasile 
R . .:raıa.nya. ~vekili .Mösyö (Beritiyano) ya icra 
etircliğimi:.ı tebliğatta: "Romanya. bitaraflığını-ih· 
111 eylediği takdirde devleti aliye de ayni mecbu -
ri7ette kalncaktıl'.,, Dedik ki bu da Mö.yö Beriti • 
yaaoyu fiki1' ve hevesinden vaz geçirdi. 

Bu v:eçhile müttefiklerimize muavenette bulu
n 1 ~or ve düveli. itilafiyeyi gerek Kafkasya ve ge
re 1• '\fısır hududunda bir çok. ordular bulundur -
mt:': 1a mecbur ediyorduk. 

· lV.W.ltefi.!deriıniz Balkan harbinden yaralı çıkmış 
ohn devleti aliyeden harbe iştirak eylemiyen ve 
o:uz aene ittifakı miiselleste~ istifade eden ltalya 
ile Romanyadan daha ziyade müst~fit ohıyordu 
ve 1ıundan da fazla bir şey beklemeğe haklan 
yo~~tu.. -

Almanya. bizi daima harbe aokmak için bir em • 
ri \' aki kllrşısmda bulundurmağa çalıf!Yordu ve 
biz de bundan elden gel<liği kadar içtinap eyliyor-
d".tk.. Bidayeti harpte (Çanakkale) boğazına dahil 
atn (Geben)· ve (Breslav)' zırhlıları Almanyaya 
bu fırsatt ihzar eylemiş ve halbuki 1bu gemilerin 
harekitntd•• zene· kadar malumatımız olmadığı 
için gayet güç mevkide kalan hük~eti seniye bu 
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liyor.du. Fakat: biz yapmadık ve ben bugün dahi 
bunların mazanatına f[ailim. Hiç tüphe yoktur 
ki kendimizi Almanlarla da kabili kıyas adde • 
demeyiz Çünkü onların saklayacak ~eyleri yok • 
tu, Nemse devleti bizim gibi yaptı. Onlar da si• 
yasi ve ecnebi' feylerin ithaline müsaade etmedi· 
ler. 

... agıp Neşaşibi Bey (Kudüsü Şerif) - Fakat 
Nemse ·ve Fransa gazeteteri füphe yoktur ki, ah • 
vali dahiliyelerini te§rih ediyorlardı. Fakat bizdö 
öyle olmadı. Siyasi ve askeri olmıyan yalnız ah· 
vali memlekete ait olan mesail gazetelerde neş • 
redilebilirdi. 

Sa it . Haliın Paşa ·_ Evet, lakin bu gibi şeyler 
memleketin ahvali umumiyesine tabidir. Ve 
F ransada yapılan bir şeyin burada yapdamıya -
cağı gayet. tabüdir .. Sonra meseli burada yapılan 
bir şey de Jngiltere de yapılamaz, her muhitin 
ihtiyacı kendisine ha.sbr. 

TEŞKiLATI MAHSUSA HAKKINDA 

Reis - Onuncu suale geçiyorum. Muvafık mı 

efendim?. (Muvafık sedaları) Bu sualde: "dahili 
memlekette bir hercümerci idari vücuda getire
rek ve hürriyeti can ve maJ ve ırza musallat bir 
takım. cetelere müzaheret ederek ika evledikleri 
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fıkrada Avrupa evrakı : havadisinin, memlekete it -
lial olunmaması liakklncfadır. 

Sait Halim Paşa - Muh&l'.ebe, olurken,. dünya.• 
nın hiç bir yeri yoktur ki~ . sansör vazedilmenıiş 

oh.un. Hürriyet ve met,rutiyeti idareye .malik İn· 
giltere devleti bile aanıör usulünü tatl>ik etmiştir. 

-~ağıp Neşaşibi Bey (Kudüsü. şerif) - Fakat 
sansür, askeri: olur; lialbu1H· siyasi sansör· ele 
-.ardı. 

Sait Halim Paşa - Siyasi ve ecnebi şeyler da • 
hi harp zamanmdaı memlekete · itıhar edilmez. 
Filvaki Almanyaya. ithal ediliyordu. Fakat gerek 
Nemseye,. gerek Fransaya.. asla· bırakılmamıştır. 
Ve esasen harp. zamanında bu. usul, bpı: yerde 
t~thik edilir. 

Reis .- Sualde iki nokta var: Biı;i bu hareketin 
lüzumu. ve diğeri kanuna müstenit olup olmaması 
keyfiyetidir. 

Sait Halim Paşa - Memlekette idar:ei örfiye 
yo .. : mudur? lşte bu, onun icabatındandır. 

Şem:settin Bey - (Ertuğrul) - Fakat ikinci 
fıkra hakkinda bir şey söylemediler. 

Reis - Aimanyaya ithaline müsaade ediliyor· 
du. Fakat başka memleketlere bırakılmıyordu, 
dedtler. · 

Sait Halim Paşa - Evet efendim, bu kabil ev
rakı havadisin Almanyay4l ithaline ırıüıaade· edi· 
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·ı.!PHPa~a.ı~• 
!lU !q~J!i daq .1a1ung - (!(aq.ıa}I) Aag !.IRN 

·ıqinmıo pnq !ti'A!ınq:>am lf!111t 
11.ı\t?.ıuoı uqdıvq u!~ !•awnqanpa 1a.An.1 apa!'a.l!~P 
laıvpv ![~W<>Jf u!u!•;;ıwna !at!P!lf a.Apns uvp~up 
-unınq 1!q\?ı an ap!pam !q!.Jv:>a1 !~!Pl!.J9A :ıa.A!q.aqae 
\!11?S!P!'I mp{\?A 1nprp uapw!111z;;ıw uaıaB 1W2'ff. !CI 
- !1.?a:ı apı!P>[llp~ıpllwwı• a.111q!I! ı.ıvzvu ıa.1n.111z nq 
• "'llJDf'(l!Aa1nw tıuınwıo l!l?Z uuvıuew:ez. ııuv.ıqn't 

!~ma HIAaı uıq.111q !ll'H 'WHi!waıA.a .ıvısı. apn11A:ag 
"'1!1S!wap· ''ummııo 'gke.ınq 'U!S(Ç>.8 'wHapaızv,. 
!Hl?lf ~ ıpuvpuvwn>[ ı!q epa11ıe ısepu-ewruı uıuv§vd 
.19AU:,i U11tlV.1'8ı J!q 'JIZ\?U U1!1J11.l'e1 .1!8 i Q>J:U:>Vdv.( 

wpı nunq UPf!I ~ 3ı13<J{3' - •hd W!(VH l!VS 
··ıw ıp '· . • 3Wf!pa. da1~1 !13A!Z:>3ı - (!(aq,ıa)f ); .(gg; !"nN· 

'W!paı~ 11ıı11ua31: a A 'w!pU<>Ja npı• 
QJa>f~zm11 nnz4aw aıunu - ded. W!fl!H ~»S 

• .ıvpo.&nı.A~ı !~~~pfa8 wızttı. ınwınuo. 
a.Aa . .ıa31vznw !!lfA~nn a:>eo!ql?>f up;)pıasaw n11: ".lllf 
-.10,\n.ıos mı~qsv ampe a.Aau aapaw:ıa· prsq!ls! aı<rıı 
• as !apv.1!'. ~f1Uf ~npJO U\?p~(Q~r.A 'VS'l?d ("l1W;;I:) 
~N ıuııvpppewdv.< lf![p~:ıa5 uı.rnıu-epsv - s!aN 

"lp.lll{SIW'8WdVA lf!f!:J9\Q;). QA SIWl?UIUT.!TI«t 

ep~(Gql?>fnW 1!f1l'~(!S I§.ı'V>f l?.ı\np.ıo Jl!fWl?pt? ng i. .l~Ü 
..8nwunsnp au u!5! ununq· 'au!<tV'f, app1q !~ma >{Dlf 
• lflHfUl' ı~ıısv w-epv• uepaw:ıa ıvsq!~S! a.h!uas !apl?.1 
·! wuvhd ıewa::> ·ıpuuz~ı l{auuaA deAiY.> dUH\'?ll• 

pup!q U!.hag 11!ıJ39WaS - (yıaqıa)J) A;>H !.ınN 

gemilerin İştira edildiğini ili11. etmekle Almanla:. -
rın aradı.klan emri: vaki vesilesini izale, eylediği 

gibi bitaraf lığımızın ihlal olunduğunu. arzu eyle· -
miyen düveli' itiliifye bizim bu. iştir.aı keyfiyetini 
hüsnü kabul eylemelerile arada tahadClüsü melhuz 
olan ihtilaf da bertaraf edildi. 

İKlNCf EMRi VAKt' TEŞEBBÜSÜ 

Bu ôirinci emri vaki teşebbüsü zayolduktan 
sonra Alınanlar diğer emri vakiler tahanrisine ba.t· 
ladllar. Dommmayı Osmaninin talimi meselesi; or
taya sürüldü. Marmara denizinde rakit ha.valar:da 
fora edilen ti.\limlerden askerin taman,ıile müstefit 
olacağı gerek baş_ kumandanfık vekaletinden v,e 
gerek bahriye g.ezaı:eti. tarafından dermey~nla g~
mile.dn Karadenize çıkarılm~~ı talep eclilmeaine 
cevaben (Yavuz) ve• fMidilli) denı maad~ diğ~r 

gemilerin teker teker çıkıp talim etmelerine müaa• 
ade olundu. 

AMl~Al. SQŞON: HARP· tSTlYJOR 

ihdas edilmek istenilen emri vaki tetebbüaü de 
netice balişolamayınca amiral. (Soşon) Pqa.. ile 
atenaval (Hofman) nezdi· senaveriye• geler.ek Al -
ataşenaval (Hofman) nezdi.senaver.iye g~lerek Al· 

aldıklarını ve arka.datlaııı harp ederkent kendileııi· 
nin ·burada boş kalamıyacaklarım söylemeleri iP 
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ilk mallnlk .... ltomfJası Nakleden: e- fa. firldye Cfimhuriyet Merkez Bankas 
Tamalak •manmda, bir mü

nec:elmt.tı nnlı. Müneccim batı 
aJDi nmanda o zamanm doktor • 
lvmclandı. Her eabah kalkınca, e
Yinin kap11mda toplanmıı olan 
ha.talan teda'ri eder, yaralılarm 

9/3/1933 vaziyeti 
dilini eokala dar attı. Biraz .on-11------------------------------------------.. 

JUalarmı arardı. 
Fakat aon zamanlarda, ••allı· 

am aykuau kaçmıfb. Günetin bat· 
blı yere akm etmiı olan bir ordu
dan ıeri diSnenlerin anlattıldanna 
ı&re, oradaki muharipler, bunlara 
JUftl'lak bir demir parçuı eavur
mutlar, bu demir parçuı patla • 
mq, içinden çıkan dumanlar, yüz· 
lerce ubri aldürmüıtü. 

Müneccimbqı, bunun bir ıaz· 
li bomba oldutuau anlamıftı. O 
da böyle bir bomba yapmak iıtj 
yor, dünyayı muharebeden, iman· 
lan birlbirlerile döiüımekten, ken 
diaini de kanıınm elinden kurtar· 
aak için, beteriJeti mabYetmek 
ilti10rdu. Vakıi, bu çok zecri bir • 
tedbirdi ama, zavallı adam, ıenç· 

ra, içeriye temiz hava ıirince, 

döndü ve o zaman kanıının, yem• 
Yetil, ıözleri anadan uiramıı bir 
halde yerde yattıimı ıördü. 

Müneccim, az kalım aevincin -
den deli olacakb. Hem karııın
dan kurtulmuı, hem de aradıjı 
muhnik razı bir te.adüf ıayeıinde 
bulmuıtu. Derhal oadıına ıirerek, 
kasandaki mayii ve tiıeleri mua -
yene etti, formülü buldu Te bir ka
ğıda kaydetti, eline alarak, doi -
ruca Timurlenıin huzuruna çıktı: 

- Devletlim, artık kimıeden 
korkmıyacaiız. Bütün dünyayı iı· 
tediiimiz dakikada öİdürebiliriz. 

Timurlenk, müneccime iıtih· 
fafla baktı ve aordu: 

Naııl?. 

- Bulduium bir iliç aayeain • 
de. 

- Benim ordularım bu iti 
ıörmüyorlar mı 7 

- Evet ama, bizden de zayiat 
oluyor. Halbuki buldufum uaal •• 
buyur'1nuz, bakmız .. , 

AKTiF 
"--r 

Altın : saft kilo~m 11 . 77~-501 
Banknot • 

r ... 1 o.sol.220 .2 
.. 16.995 323.-

PASiF 
Lira .. , .... , •............... . 

Lira 

15.000.000.-

Ufaklık . . 610.481 .97 34.169.025.24 TedavOldekl Banknotları 
Dahlldekl Muhabirler ı 

Altm : Saft l<g • • 1.788-0241l L• 2.515.003.7 
Türk lirası • • • . • • 648.165.3 

l'-"ılıı-----1 

Hariçteki Muhalllrler c 
Alan Safi kilogram 1.541 -044 
Altını tah\'ilf kabil Serbest dö,·ir.ler 

Haahıe T•hvlllerl c 

2167.000. 
1.073.324.2 :i.2.W.931.2 

Deruhte edilen euakı naktiye!l.. 158.748.563.-
1\ınunun 6 'c 8 inci madde· 
delerine te,-fikın 'aki tediyat » 4. ':l90.ı: 61 

Deruhte edilen evrakı naktiyc 
bakıye.I ••••••••• . •• 154.358.000. -
Karşıhğt tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen . . • • • . r. $.688.000. - 163.046.000. -

Mevdu•t1 Deruhte edilen e\-rakı naktiye 
karşıhrt 
Kanunun O \'e 8 incl mad· 
delerine tevfikan \'aki tediyat 

L.158. 7 48.563. Türk liracı 

.t.390.503.- 154.358 000 _ Dch·iz . 
M•htellt . . 

ı ·, 20.165.895.s· 
-----ı cazdan: 

Senedıt . • . . • . . L. 3.205.278. 
Esham n}Detuhte edilen C\'l'akı 

tabvillt naktlyc hrşılığt (iti· 
harf kıymetle) • . . • • • ,.. 27.l~.825.

Esham ve Tabvillt . • • . .. 1.028.296 . 

Albn ve dllvla Uaerlne avana 
Hl••Ml•tl•r • • • • 
Muhtelif 

Yelcl11 

. . . • • • . 37.474.733.5 

yek On l35.687.o29.l 

lı1roato liaddr % • S 112-= Altan Dmine avans % 4 l /2 
fıfinde bir çılımlrk anmda eTlen· 
dlti kanımdan kurtulmak için 
IMmdan batka çare dütünecek hal

Timurlenk eline formülü almıı, , .. _____________________ llliııı _ _. __________ _. ______ .. 

de delildi. 
Müneccimbqmm, fiihretine •e 

kliıdı e'ririp çe'rirerek bakıyordu. ı 
Müneccim anlatıyordu: . 

A•k•rt Pabrlk•l•r lll•a.r1 1 
ilmine raimen, daha müeuir bir - T ecrübeaini de bizaat refl
llomba J&pamayıfı onu ıinirlendi· kam cariyeniz yaptı -.e bu uturcl. 
rİJOi, b~ütiln aklmı bybettiri • onu kurban •erdik •• ZaTallı hay· 
,orcl,".1. •anlum üatünde tecrübe etmek-

Hele, brwnm lıtibdadı arbk tenae .• 
bütün hadleri qmqtı. Onun ıece Timurlenk kaılarını çatmııtı: 
ıündüa içincle bir fırın, bir ıUrii - Anladıiıma ılre, dedi, ba 
cam inbikler, illçlar dolu oduma l>ir muhnik ıaz formülü. Benim 
kapanıp çalqmaama kan11 fena ıibi büyük bir muharip blyle, ka· 
halde kıııyor: bahatlilerden ziyade kak.hat.iz a• 

- Seninle biz bunun için mi haliyi, çoluk çocuiu &)dürecek bir 
eTlendik7. Tauta lmllanmu. itte, müneccim· 

Diyordu. Eler on aene eneHd bqı, bulduiun formül bak neye 
hali olAydı, müneccimbaıı, belki yarar?. 
itini ıücünü bırakır, kar11mm ıü· Timurlenk, formülü yırtmıya 
zellilin• hürmeten dizinin dibin- ltatladı. Xüç6k küçük paıplar 
den ayrılmazdı. Lakin, kadm ar - haline ıelinc.e de, ocala attı. Mü· 
bk aca••letmi9, kocaıı kendinden neccim inliyordu: 
yüz çevirdikçe titizlenmiı, titiz· - Hayatımın bütün mahıulü 
lettikçe de kurumUf, cadalozlaı - bir anda mahvoldu. 
mıftr. Kendiıine ancak, yanmdan _ Böyle bir mahıulün, bir zin· 
hiç a11rmadıtı aopayla llürmet et• danda çüriimeıi ıerektir, münec • 
tiriyordu. ETet, müneccim batı kı· cimbqı. Fakat madem ki bu veıi· 
lıbıktı ve kanımdan da1ak 7i7or· leyle bqmdan karmı defetmit-

du. • • • ıin.. Haydi ıit, kendine yeni bir 
kan al Te bir daha böyle itlerle 

O aiba, mUneccimbaıı, ıene o • afratma. 
claamda, o titeden ötekine ilaçlar --==----------

25 Ton Oleom ( 1 namarü 
ıartname) 

43,7 Ton Oleom (2 aamarü 
prlaame) 
( Takaı Ye konteajan yoktur) 
Yukarıdaki malıeme pasarbk 

ıurttilı 18/5/933 tarihinde uıt 
on cllrtte takaı •e ko11teajaaa 
tabi olmadan ihale eclUec~. 
Taliplerin ıartaame için ber stil 
lfleden ıonr1, paurltfa sir•lk 
için de o ıtlD teminat ile mira• 
caıtları. (1126) 

• • • 
16!0 I• LaYe marla •1mır1 
Yukardald malnme kapalı 

zarf aaretile S • 4 • 9!S tariltiacle 
aat 14 te ihalesi yapalıcakbr. 
Taliplerin ıırtaıme icla ber tlD 
atledea sonr1, mDaakua1a tir
mek için de o ti• teminat •e 
teldifat ile mDracaatları. (1042) 

lllllalk cllılrMlnclea& 

HOMytn NUlt Beyin B08eDIJe ba· 
aım aleyb!U açtıtı bopnma daw 

mwnalleyballm lk&meıphl meçhul ol -

muıııa mebni lllılen tebllıat IUretDe 
dilanelde metıuldü. Dolmadan 
llmüt çocuk külü ile enıerek di • 
tinin tıo&unu karıtbrmıt. kükürtlü 
hir mayile beraber byııatıyorclu. 
Aralll'& da, imbikten ıüzülen Yetil 
bir mayiden bu mahlGle ill•e e
cli,or, o zaman, pof!... dife bir 

Sovyet Rusyada J!Yaben cart muhakemNIDde tabklkat 

hl.. maden Uanal edilerek evrak mükemeye tevdi 
edllmlf w muhakemul 211/3/931 CUmar· 

MOSKOV A, 13 (A.A.) _ Sov· ı..t 1a&t u taıık edllmlı oldufuadan 

yet Ruıya ilimler akademiıinin bir ;:vemıl mesJdU'da biaat '"7& bllvekile 
mahkemede huJr bulunmam &Ul halde 

heyeti Azof denizi yakmmda Ker· 
mubakemenlıı flY&bmd& devam ve intaç 

mavi duman çıkıyordu. 
çin aönmiif yanardailanndan zen· ecsıı~tı n&nen tebltl oıuaur. 
ıin bir iyot ve boraka daman bul • ---------------..

Müneccimbqı o kadar dalmıı· 
b ki, ~pmı. açılıp, içeriye kanıı· 
DID ıfrdifini ft: 

- Hınzır herif! Yemek solu
du ıelaene ! ... 

muttur. 1932 aeneıinde oradan 
l 00,000 altın ruble kıymetinde ma 
den çıkarılmııtı. Şimdiye kadar 
Ruıya bunları dıtarıdan ithal et • 
mek mecburiyetinde idi. 

Di79 baiırdıtnn duymamı9tı. ----------- --- -
Kanar, elinde aopa, yaldaımıftı. Clküdar lnıkUlc Mldmlltlaclea: 

KadıkOyQnde ZUhtUpafa maballellnde 
Adamcaiız, hail elinde tiıeler, Kal&Duf lakelut.nde atlk mWcerrer bet 
duym117ordu. Fakat aırtma küt!. ve cedit ao No.ıu ve Sultan Selim 

di19 l>ir eopa inince, döndü, karı· n.kfmdan •1210 vukuat ve •211373 dev· 
rl ve vukuat kaydı ve 88/ 909 deruhte 

mu ıördü. Ve hayatmda ilk defa No.lu olup ı.lıtı tuamıtund& bulunan 

olarak i17an etti. Elindeki ıiteleri, ara Yuvan •vcul Elenllto namına 
olduiu ıibi kazanm içine attı, muharrer cörtllmekte ı.. de lıül nta 

U .enedlr laarnatwıda ve U&erlne lJll& 
lcar11ma bir çelme takarak yere etUtt hanede kea u .. a9dlr tahtı ta-

8'lltan Alamet tlotaae'l lalll Ruktlk 

Mahkemesinden: 

llukaddema Sirkecide, A.lta7 oteli 
karpmada 57 No.da mukim iken el:yevm 
llcametpJu meçhul bulunan Cemal Beye: 

UakUdar Polis merkesl komlsrelerln· 
den Beam mtendiDln aleyblnlM ikame 
etUl'l 200 Ura alacak davuınd&n do
layı, berayı tebllt taratmıs& J'6DderUen 
saptı davamn, lkameqthmmn meçhu • 
UyeUne mebni teblll edllımedltlDden 115 
gtın mQddeUe lllılen tebllrat lcruma 
karar verllmlf olmakla 79'f'Dll 11nıbake• 

me olarak t.a)'1n ıuıman 28/ 1/ 933 ta· 
rUıine mu.&dlf Çarpmba &11DU saat 14 
de berayı muhakeme 8Ultan Ahmet u. 
ctlnctl Sulla hukuk m&hkeme.lnde bluat 
wya bllveklle ispatı Ttıcut etmenla teb
liğ' olurıur. 

Harbiye Mektebi 
Müdürlü~ünden: 

Hıtlllye Mektebiaden bu aeae zabit vekili çıkacak efendilere 
Hhn abaacak aPticla ciaıleri J•zab techizabn evuf ve ıartna• 
melırf HaJ1,i1e mel&tebinde tqekkDI eden komiıy9adadar. Talip-
ler tlrehilirler. (1121) 
Cillli lhYaldsat temi· Suretij.Jaale ihle gOnll 

ve ıaati aat alrçeıi 
Lira Kr. 

Reımt llaffor•a i~ \ 
aarmı, ke•er, kıh~ 244 80 Kıpllıwf 16·3·933PÜ,em· 
pDaklll, •palet Ye J beaat: 14 te 

tefeınab 
ıc.ı.., 15! 00 ,, 

" 16-3-933 Perfem· 
be aaat: 15 te 

K8flk, Çatal, Bıpk 52 05 ,, 
" 16-3-933 Perıem• 

be 1aat: 15,30 da 
Rap• fotia 214 20 ,. ,, 16·3-933Perıem• 

beıaat: 16 da 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Belatta Haca laa malaalleaillde mahkeme alta sokatında 1 No.lı 

dlkkla kiraya verilecektir. MOzıyede mlddeti 8 • Mart • 933 ta· 
rtlalacle11 27 • Mart • 933 tarihine kadar yirmi rDndGr. lıticıra ta· 
lip olanların 27 • Mart- 933 tarihine mllaadlf pazarteıi gDnD ıaat 
onda Fatih MalmBdOrlOjllnde mDtqekkil müzayedat ve ihallt 
komiato•una mlracaatla11. (1049) 

latanbul Belediyesi llAnları ( ....._. _____ _ 
Keıif bedeli 13501 lira 58 kuruı olan Cihangirde Firuzağa• 

da on lki11ci mektep 8n0ne parke kaldmm in1a11 kapıla zarfla 
mO•akaaaya koaalm11ıtur. Talip olanlar ıartname almak ve ket"f 
evrakını slrm•k Uzere her gün Levazım müdDrlOğDne müracaat 
etmeli, mlaakaaaya girmek için de 998 liralık teminat makbuz 
YeJa mektuba ile teklif mektuplarını 20 3 933 p•zartesi gDoü 
Hat on beıe kadar Dıiml encUmene •ermelidirler. (841) 

Sul._.. Alunfıt UoUaell Sallı Uakulı 

~aea: 

Per~ efendi 'rtklll avukat :Ueh-

met l:mln Bey tarafmdan Sultan Hama• 

mmda HaY\Ullu b&ada ıe No.da SalUyel 

biraderler ~lrkell ale)"blDe, ikame e®en 

Qç )'Qa llnnm maa faiz ve muarU ve 

Ucrett yekllet t&hall danmun 27/2/ DSS 

latan bul 

fandıın: 

Fenerde, 

maahllestnln 

clördlbıcU icra rnemur:u • 

F ethiye, Kl Up M aalahattln 

Köroğlu uOkağmlla cedit 7 

numaralı hanede mukim iken ely m 

lkametılhlan meçhul Madam llarta ' 
EllAvet hanımlara. 

)'U'Yarladı, fırladı, kapıdan çıktı, arrutwıd& bulUDdutwadan meakar ana- --------------
onu içerde bırakarak, arkumdan Dlll namma te.ctu taıeblle K&mll ata t.taabul a .;..en ıen memurlatanclaa: ceı.et .mubakemMlnde, olbaptakl tebllga-
'-'ıl:.leda.' wkW avukat Gllslde Hamın taratmdan ta rafmen mUddeaaleyb ılrket hazır 

Todorl Haclyanl r.tendiyo olan bor· 

cunuzd&n dolayı bAllda adreal mubarr r 

cedit 7 numaralı haneniz 28 2/ 933 t:ı· 

rlhlnde yapılan va.zlyet ve takdiri kıy

met muamelc.!lndcı nıez'tOr <'mlAkJnJzo 

erbabı \"UkUf t&rafmdıuı 1832 bin Uç yUz 

otu& iki Ura kıymet taltdl r cyleml7 ol

duğu ve lkametglhmız meçhul& binaen 

932/ 8&8 d".:jll numaraalle Ulnen tebH • 

pt yapıldıf;ı ve bu kıyme te bir ıu. 

razmız bulunduğu takdirde Uç glln zar. 

!mda beyan eyleminiz ilk.umu Uben 

tebllt olunur. 

• n ıı:ıentko Ha.ııım aleyhlfto açdan davanın Paraya çevrllmulne karar verilen 

• • • 
Müneccimbqı, erteıi ... halı u· 

Janmca, artık kanıma yaptıiı ce
aanm klfi oldaiuna hükmetti •e .... ....,.açta. 

Pwt bpıyı açar açmaz, içer· 
den mlldıiı bir duman hücum et· 
ti, •iwcimbqı, aluürenk bn • 

cereyan etmekte olan muhakemesinde muhtelit renkte ipekli ve krrep difln bakeme79 ~&nnuı ve mQddel taratrıı
mUddeabUı mahalli lddla11 tuarrut •· n maatoluk ınımae l!l/ 3/ 933 !fil~Une dan tapatı mUddea lctn mtıddcaaleyhe 
denler vana bir ay &&rfnlda mahke- mtlaadlt CumartMI g11nQ eaat 1? den 

:yemin teklU edllenk mQvecceh görtılen 
meye mtıracaaUa ikamet dava etmeler1 
ve meskar mUddetln hltammdan ~ 
mtıracaaUarmm memnu olanuyacatmm 

ll&nm& ıwv ftrilmlf oldutund&n mes-
kQr arsaya iddiayı tuarruf edenler var

• mOcldeU mezkln sartmda m&blc.eme-

ıa • lııadar Suıtan Hamamında 2/ IT nıı· ,eminin ICll"UI için mtıddeaaleybln celblııe 
maralı dllkkAnda blrtncl açık arttırma n mubakementn ao Kart Na Peqembcı 

8U!'eW. atılacaktır. T&llp olanlarm mu- ,anıı 1&&t on buQUta t&WdDe ,.c key

ayyea elan vakrtta mahaDtnde ham l tlyetlD ll&nen tebUtıne karar nrllmiı 

1'ulunacall memuruna mUr&c&aUan illa oldutuDdaa t.llUI makamına kaim cııl-

cılwaur. & llAk O... 119Jft1'tt ll&D oıuaur. 
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BALCJL.flR 
Mağazasındaki yeniliği bir defa ziyaretle öğreneceksiniz 

1 liralık sergi 
Sergimizden alacağınız her hangi mal 1 liradır. 

Fiatlarımızdao bir kaç •• numunP-
l adet yün fanila l Lira 1 15 adet mendil l Lir2 

3 ,, kaşkorse l ,. 7 ,, fantezi kadın meodiJi 1 ,, 
2 ,, Erkek kasketi 1 ,. 1 O ,. Erkek mendili 1 

" 3 çift yün erkek çorabı 1 Lira 
3 ,, futbol çocuk çorabı ı ,, 
1 ,. Hanımlara halis ipek Avrupa çorabı } . ,, 

l O adet Aslan marka keten yaka t 
" 1 ,, Poplin gömlek çift yakasile (düz ve fantezi) 1 ,, 

2 ,. çift fantezi erkek çorabı 1 ,, 
2 adet fildekos erkek fanilis• ı " 

Istanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 

14 - 3 - 933 maa talisisat 11 liraya kadar vazife alanJar 
16 - 3 • 933 " ,, 12 liradan 16 liray;ı kadar vazife alanlar 
ı 9 . 3 - 933 " ,, 17 ,, 18 ,, " ,, " 

20,21 - 3 - 933 " " 19 ,, ıı ,, ,, ,, " 
22 - 3 - 933 " " "J.2 ,, 29 ,, " ,, ,, 
23 • 3 · 933 ,, ,, 29 ,, fazla vazife alanlar. 

Hayrat hademes:nin Şubat - 933 vazifeleri yukarda yazılı ta
rihlerde hizalarmdaki vazife miktarlarıoa göre tediye edileceği 
ilin olunur. ( 1137t 

1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın 
ikinci katında 6 No. oda. 

Müddeti icra 
933 \\ la~ ıs gayesi 

2 - Hırkaişerifte Akseki caddesinde 7/1 No. hane,, 
3 - Zeyrekte Ferbatağa mahallesinde 120 No 934 ,. 

dükkan 

,, 

4 - Beyoğlu, Katip Mustafa çelebi, Abdullah, ,, 
18 No. hane. 

5 - Babçekapı, dördüncü vakıf han ikinci katta ,, 
8-1 No. oda 

6 - ·Galatada Mehmet Ali paşa hanında 21 No. ,, 
Mahallebici dükkanı. 

7 - Çemberlitaşta Atikali paşa camii avlusunda ,, 
23 No. oda 

" 
tt 

,, 

,, 

8 - Hatapkapısında meyva hali karşısında Hacı ,, ,, 
Salihağa camisi. 

9 - Çakmakçılarda büyük yeni han dahilinde ,, 
Tarakçılar tarafında 5 No. oda 

,, 

10 - Kapandakik, Yavuzersioan, cami altında 935 ,, 
7 No. dükkan 

11 - Alemdağı, Dudullu, çayır sokağında kah- ,, ,, 
vehane ve saire 

" 
" 
,, 

.. 
" 

,, 

,, 

,, 

" 
Balada cinsleri yazıh olan vakıf emlak bizalarmdaki müd

detlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri 
Martın on sekizinci cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 
Tutmak istiyenler Çemberlitaşta evkaf Müdüriyetinde akarat 
kalemine mürac" atları. (809) 

lstanbul 4 .. .. . 
uncu ıcra 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığı namına birioci derecede ipotekli olup ta

mamı (9626) lira kıymeti muhammeneli Fındıkhda Molla çelebi 
Mahallesinde çeşme çıkmazı sokağında yeni 6, eski 6 numaralar
la murakkam mukaddema arsa elyevm bir bap apartmanın ta· 
mamı açık arthrmaya konmuş olup şartnamen ın 13/3/933 tarihin
den itibaren dairemizde herkes tarafmdan görülebileceği gibi 
1914/933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 den 16 kadar 
dairemizde açık arttırma ile s<ablacaktır. Arttırma bedeli muham· 
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son 
arttıramn taahhüdü baki kalmak üzere 4 5 93j tarihin~ müsadif 
perşembe günü yine saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapı
lacak olan arttırmasında gayrımenkul en çok arthrana ihale edi
leceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat meı<t u· 
bunu hamil bulunmalara lazımdar. Müterakim vergiler ile vakıf 
icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzıfat rüsumları müşteriye 
aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun (126) mcı madde
sinin dördüncü fıkrasma tevfikan bu gayrımenkul üzerinde ipo· 
tekli alacaklılar ile diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahipleri· 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiala
rını. ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı miisbitelerile 
bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça 
şatlf bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklara cihetle a!akada
nnın jıf>a maddenin mezkur fıkrasına ~öre hareket etmeleri ve 
daha faıla malumat almak isteyenlerin 932-2049 dosya numara
sile müracaatJarı iJan olunur. 

1 Doktorlar 
Doktor - Opera ör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın tıaatalıklan birinci smı1 
mütehassısı Muayene: ıo - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, ı~ - 18 Beyoğlu, tatlklAI 
caddesi No. 193 (Opera sineması klU'§ISI) 

Telefon 41960 - 4.2221 

Doktor 

Cevat N. Zekai 
Sinir mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

, Muayenehanesini Babılli karşısında An
kara caddesi No. 4i ye tevaian naklet· 

miııtir. Telefon muayene: 23469 
tkamctgAh: 60740 

Diş Tabibi 

Elle Hayon 
Meşhur Di~ tabibi müteveffa Davld Ha· 
yon'un oğlu dl§ tabibi ELlE HAYON 
hastnlarmı artık Beşiktn§ta değil yalnız 

yeni taşındığı Perapalas karşısında AB· 
malı Mescit sokağı No. 63 Kamhi hanı 
8 numarodaki muayenehanesinde kabul 
etmektedir.Telefon: 41603. Adrese dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dnhill tınstalı.klar mutetıasaısı 

Dlvıuıyolu No. 118 Telefon :.!22391' 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mUtcbassıa 

BabtAll (Ankara Caddest . Numara 60) 

ZAFER! 
lpekiş Yünlü 

De Yaptı~!~ <IIYAD 

•• •• 
11115> IE: I~ 111. 

•• 

Yünlüleri 
lpekiş mağazalarında 

satılmıya başlandı 

Hergün Bursadaki fabri
adan yeni çeşitler geliyor 

Di• doktoru IpekJş fabrikası 
Mustafa Zeki tezgahlarında i-

Muayenehane: UskUdar Atlamat&§l No. ~ •----------11 maline başlanan 
Diş doktoru 

Zeki Nuri yünlülerin plya-
l:ier gUn basta kabul edilir. Her oevt diş Sada emsalini bulmak 
rabatsızlığı tedavi olunur. M.uayenetıane: 

..U·a·k·ildll1a•r·A.lı-c.ıb·aş·ı ·M·e·k·te·p·ao·k·a·k·N·o·· ·ll•Oıli j m Ü m k Ün değil d 1 r • 

•----------•
1
•111 Dünyanın adedi mahdut fabrika 

SEVRiSEF AIN larmdan biri ve Türkiyenin en bü •--------------JI yük ve en asri tesisatla mücehhez 
r.ıerkezi idaresi Galatı 1.:öprü lıaş ı 82623 

..:u e A, Sirkeci Mühürdar zade ı ıao 22640 ıpekli fabrikası olan ( ip ekiş ) in 

izmir - Pire - ıskenderiye 
Postası 

(İzmir)~!. Mart sah 11 

Trabzo11 Postası 

(G ••ı ))15 Mart u cema çarşamba 
18 de Galata rıhtımından. 
Dönüşte Tirebolu'ya da ğra

nıhr. 

İzmir - Mersin Postası 

(A f t ) 15 Mart na ar a çarşamba 
10 da idare rıhtımından kal· 
karlar. (1111) 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

1<ar~ı en ınües~lr de,·a SERVOIN hap 

landır Deposu btanbuı'da Sirkeci'dc 

A 1i Rıza ı\lerke1. ecınııcsidir. Taşraya 

I 50 kuruş po~ta ile ~önderi lir. lzmi ı 'de 

Frtgral pazarındaki. Trabzon'da \'eni 
cczahanesinde de bulunur 

Düzce Sulh hukuk mahkeme
sinden: 

Düzcede Nalbant zade Ahmet 
Efendinin 31 - Ağustos· 932 ta
rihinde T ayyart: cemiyeti namı
na bir kaç temsil vermek üzere 
Düzceye gelen tiyatro kumpan
yası dırektörü küçük Hüseyin 
Bey aleyhine ikame eylediği a
lacak davasının müddeaaleyhin 
gıyabında cereyan eden muha· 
kemesi neticesinde yatak ücreti 
ve çay ve kahve esmam olarak 
bişşehade sabit olan meblağı 
rnüddeaabih 5060 kuruşun iki 
şubat dokuz yüz 1>tuz üç tari· 
hinde maa masarifi muhakeme 
tahsiline 39fH numara ile karar 
verilmiş olduğu hüküm ihbarna
mesi makamma kaim olmak ü
zere ilan olunur 

SA.HlBl : MEHME'l A~IM 

l Umumi Neşriyat MUdUrU: FlKRE'I ADll 
V.t.Kll M..Al"BAASl - ISTANBUL 

yünlii imalinde kazandığı muyaf· 
fakiyet büyük bir zaferdir. 

lpekiş Yünlülerinde de Paris 
modası gUnü gününe 

tatbik edilmektedir. "Bu iş te lpekiş'indir" 

' ' ' ,· ' -· ; .• , .... .30.~ .• :,~' ~. ••. ·. 
•..• : .... , •.. '"tı"5 •• ı. ."ı,. '---·~~--.,;/ .,.,, •.-ı .. . ' ,, .. . . -

Devlet sanayi 
Ofisi umum müdürlüğünden: 

Biri yevmi 25 ton diğeri yevmi 50 ton istihsal kabiliyetinde 
ve elektrikle müteharrik iki kısımdan mürekkep Uokapanı 
değirmenleri müştemilatile birlikte kiraya verilece[;inden ta ip 
olanlarm Galatada Bankalar caddesinde Sanayi Kredi bankası 
binası dahilinde Devlet sanayi ofisine müracaat etmeleri ilan 
oJunur. "889,, 

Devlet Demiryolları ilanları J 

l-laydarpaşa - Adana arasında seyrüsefer eden ve Haydar• 
paşadan cuma pazar pazartesi salı perşembe günleri, Adanadan 
cuma cumartesi pazartesi salı perşembe günleri hareket eden 
posta trenleri ile seyahat eden yolcuların ~olaylıkl a yemek teda
rik edebilmelerini temin maksad ıle 16·3 933 tarihinden itibaren 
Haydarpaşadan ve 18·3-933 tarihinden itibaren Adanadan mez
kur trenlere birer mutfakla furgon ilave edileceği ve ucuz bir 
fıatla arzu eden yo lculara kompartımanlarda yemek verileceği 
ilan olunur. (1125) 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Emlaki ma blfı leden eski Alıpaşada Miri Mıran Hasan paşa ma• 

hallt'sinde tekke sol<ağında Atı k 30 No.lı mükerrer cedit 20 20/1 
No lı kagir iki ve açık nıüznyede ile satılacaktır, Her iki evin 
kıymeti mu '1ammenesi bin alb yiiz liradır. Müzayede müddeti 
6 · Mart • 933 tarihinden 30. Mart - 933 tarihine kadar yirmi beş 
gündür. Tal ı plerin 30 - MMt . 933 tarihine müsadif perşembe günü 
saat ~oda Fatih Malmüdürlüğünde müteş•kkil satış komisyonu· ı 
na muracaatlara eylemeleri. (1048) 

Fatih MalMüdürlüğünden: 
Balatta Hacı İsa mahallesinde Leblebic ı sokağmda kain em· 

liki metrukeden yeni 22 eski 32 No. dükkan açık müzayede ile 
kiraya verılecektir. Müzayede müddeti 28 Şubat 933 tarihinden 
19 Mart 933 tarihine kadar virmi gündür. isticara tal p olanların 
19 Mart 933 tarihine müsadıf Pa2ar günü saat onda Fatih Mal 
Müdürlüğünde müt\!şekkıl müzayedat ve ihalat komisyonuna mü• 
raca atlara. (853} 


