
Rum ve usevı as ane ve 
mekteplerinin vaziyetleri tas
fiye edilerek bunlar hükumet 
kontroluna alınacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

n -
it ha va hazırlamak için dün 
Pariste bir nevi silahsızlan
ma konferansı toplandı. 
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uş bakışile: 
olitika dünyası 
Milletler araaı münasebetler 

' fU sıralarda, gerçekten karmakarı-
1 oldu. Politika dünyaaı, büyük 
ıarpten evvelki kararaızlık manza
·aaını arzediyor. Milletler arasın
laki ahenksizliği, düzenaizliği gi
lermek için ıiyasi,mali ve iktısadi 
. halarda eaaalı ıalabat yapmak 
azımdrr .. Hıı:Ihuki, bu yolda giriti
en ~eaaı, hır türlü müabet netice 
rermıyor. Dünyayı düzeltmek için 
~rtaya a~ıla~ formüllerin, paktla
ın, leklıflerın hepai auya düttü. 

' 

Umumi kanaat tudur: itleri dü
ı ltm k. . al e ıçın ınacak tetbirlerin 
>atmda muahedelerin tadili 18.
ı•mdır. Büyük devletlerin hepsi 
. bunu teslim ettiği halde, gene 

' ~:r neticeye varamıyorlar. 
Son zamanlarda, devletler ara

ıındaki meaai, başlıca dörtler mi
ı etrafında temerküz etmit bu-

t un~yordu. Musaolini tarafından 
I• .eklıf edilen dörtler ıniıakı ı'lk .. 
oP' • h d . , on
z•0 ~ mua ~ elenn tadilini hedef it-
b•~Jha~ edıyordu. Bu it batarıldrğı 
k e kdırde misak tabiatile istikbale 

pul' ntikal edecek dört b .. ""' ı. d 1 
·•0•• L • U.rua eve-
,.. ın negemonyaaile sulh ve müsale-

t~!l' neti idameye yardım edecek olan 
bit "temınim bir kombinezona gidi
eo· ekti. 
ı•· Fransızlar, muahedelerin tadı'_ 
.ı .. 
. ~ ınden ziyade misakın istikbale in

yv 'k l ' ıt' ı a .'nd~n endite ettiler. Çünkü 
>u, •tlerın Cemiyeti Akvamdan 

ufll ~~ılarak ken~ile.~inin ekalliyette 
yot ~ct>:kları hır dortler direktuvarı 
e!O ıa •ntikali demekti. Bunun için 
ıınerek k· "k · il" f . b:&'' · d uçu ıt a devletlerı tara-

uıl• ;n 1~1muabedelerin tadiline kar
e</' a arı vaziyetin Fransa üzeri 
ot· Yaptığı tazyik gerek Fransızla

yor ın endi1eleri dörtJer misakı ta
"'" VVtı.runu akiın b akını b . , r ır ta enzı-yu• • 

Jıİ İngilızl . 
bol ın·ıakre ~elın .. e: Jngiltere dört 

ı·· ç' .. mc:ını ilk önce iyi gözle gör 
. il· 

1 
.; • u bu, kendisine çok iyi 
sı~t tabiy si yapmak imkii-

• 
1 verıyordu D"rtl t m'b' d tir ta • o er e ın e 

1 rafta Franaa, diğer tarafta 
n ~a ve Almanya bulunacağı için 
gı tere hakemlik vazifesini gö

.. e~ti, ln!filterenin tarihinde var: 
I Y e vazıyetleri çok iyi idare e
. r Ve menfaatlerin çoğunu ken
ıne doğru çekmesini bilir 1 
Silahsızlanma konferanaı da 

. rtler misakı letebbüıünün girdi-
çıkmazdan müteeuir olmuttur• 

iliihsızlanma konferanamdaki v~ 
·yet, dörtler misakı üzerine değil 
"rtler misakı etrafındaki mtizak~ 
1.~rdi~ ki silahsızlanma konferan 

• ~zerıne müessir oluyor. Çünkü 
llrı b ",.::L d 1 u,...... ev etlerin hususi ma-
Yett k' k • .. e 1 onutmalarından ibaret-!:;, 0 bürü ise bir cihan konferansı-

Milletler cemiyetinin, dörtler ıni 
•rıın, türlü türlü ıiyaıi kombi
on1 !arın gayeıi ne idi? Harpten 

ve A-· iki' bö'I .. upayı ye en bir 
,., .. :t ınüvazeneıinin yeniden te

uııuıe nıan· • lmak i · d ·· .. ü)' llıİ 1 O ÇID UfUn • 
ki f miydi? O halde Avrupa 
eJ:~k istemediği çukura, hadise: 

g~~Ünd ıc:barı ve itlerin tutumu yü
,e~ıiyo ~n, belki iıtemiyerek sürükle
"'1ı;ıtek ~· B;:~a meydan verilmiye
eeıl"'ıir Yoİıne. ;.r. Anlatılıyor ki, öyle 
• Jı~or ı;- _~ gı ılnıekten herkes ürkü-
' · Loaaaen b 
i "' aıı k 1 una ınaddeten de im-
. #onrak' nıa!111•hr. Çünkü harpten 

..., ı cıhan ıiy ti' . 'ki i vıerke · A aae nın sı et .u zı, vrtıpa h . . 
ai v· ır. Avrupa . ~eme tatmıt· 

k ••yaaetı · d b' . a dairesi içinde k' imar ır poli-
i cihan politikasın a. . lflır, halbu 

~ ııçuıe 1 d nd de yalnız Avrupalda da~ a-
ıerika lngiltere Japo r eğil, A-

si ' ' nya ve b'l 
bel" aa Rusya da mevcuttıır. Bu b~." 

~k devletlerin ittirak etmiye ~~ 
· "'" ko b' d cegı \ol' ik ın ınezon a, eınniyetli bi 

· lı' 
1 
•t . a tevehhüm edilir mi? r 

·~llı:ngiltere, 1921 aenesinde mütte
o~ ıı·İ·Japonyayı bile feda elmitti. 
~fr:i a ·~kr bir Amerika siyaseti ta. 
~ iri~ e~ıyor. Hatta siyasetini Anıe-

~ 
"~ i a 11Yaaetine uydursun diye, em
ı t(lı re~ ıneıeleıinde Avrupa itleri le 
av' a ar alakadar olamıyor. F l'an· 
~ 5; An arzularını yapamıyor. 

Ilı r .I Vl'upa. kıt' asındaki vaziyette 
~ .. ~nya ı\e ltalyayı bir cephede 

~ı;;;,ıl' . ~~oru.z: Fransa ile Lehistan ve 
11,

1 
r 
0 

ük ıtılaf aksi cephede bulunu
cag r: Bu şerait altında Rusyanm 

1'.zıyeti hakikaten büyük bir ehem 
Yet k b d' 

l ri ırclal« ~~. ~. ıyo~. Ru&yanın son a-
f e ' uyuk, sıyasi rolünü hatır-

Tefecilerle Mücad 
,11111111111111111111111111111111111111111111111111mııııınııuıı111111111111ıuıı ııııuıtuıimııuıııHHı~ 1 p a tri khan e 

Tefecilere karşı şiddetli: Ve hahamlar 

1
5 db• } } d ~ Mektep ve hastaneler tas-
§ te ır er a ın ı ~ fiye edilecek, başka yer-= ·· ~ lerle alakalan kesilecek 

Odünç para verme işleri, Halk han-1 
kası teşkili kanunları kabul edildi ~ 

-= 
Meclisten çıkan kanunlar § 

ANKARA, 8 (Telefonla)- Mec ve müvazaaya dair kanunun mü-§ 
liıte ödünç para verme itleri, Halk zakereıinde Halil Bey (lzrnir) ka- § 
Bankası ve borç irin gayrı' menkul -~ nuna, buhrana ait bir tedbir oldu- = 
ıabıma dair kanun layı'baıı mu'·za- • h k = 
k guna göre ükmünün anunun net = 

ere edilirken bir rok hatı'pler ıo'"z · h d = :r rıne ait zamana değ-i] bu ranm e- == 

Patrikhane ve hahamhaneler idare· 
leri için bükiimetçe bazı .k~rarlar .•lı· 
pacağını diin haber ve~~ştık. Y e~ılen 
mütemmİDl maliimata gore, hukumet 
bu idareler için yapacağı nizamname 
ile Patrik ve Hahambaşı gibi makam
lara intiha!ııa" ne suretle yapılacağını 
teıbit edecektir. 

Kanunun neşrinden sonra derhal tat 
bikine geçilecek ve bu müeue. re 
mensup olarak faaliyette bulunan 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

aldılar. ileri sürülen muhtelı'f mu'"ta- k d h'" = vamına tilmil olma11 hak ın a u- = . f ' 
:i lea ve itirazlara cevap veren lktıaat küm konulmaaını istedi. S lkı" sene bir Sini ta. 
ii5 Vekili Celal Bey ezcümle dedı' kı··. H"' B J • ) K = - wınü ey ( zmır - anun 5 

1 lkhsat Y ekilinin beyanatı hükmünün kanunun netrinden evvel 5 
- Tefecıler aanatlerini tiındiye aktedilen, fakat müddetleri kanu· !! 

§ ka~~r batıboı ve k-.vıt11z oldukla· nun neırinden sonra hüh'.ıl edecek 1 

1 
rı ıçm yapıyorlardı .. Artık onlarla borçlara teımilini talep etti. 5! 
mücadele edeceğiz. Mücadelemiz Salahattin Bey (Kocaeli) bu tale -ı-
belki uzun sürecek, belki de müca- bi terviç etti. Bu temennilere cevap 
delenin semerelerini iatedig· ·unı'z ka 1 veren ktıaat Vekili bu kanun ile te· = 
dar kolay ve çabuk alamıyacağız min edilen tecil yekiinunun 25 mil- = 
fakat neticede behemahal galı'p ge-' d' · = yon lira olduğunu ve eğer istenil ığı -
leceğiz. Çünkü tedbirlerimiz menfı· ı tarzda tepnil edilirse bu yekiinun =_ değil, müsbettir, Biz bu kanunu bil 250 ·ı ı· b ı· · 1 • mı yon ıraya a ıg o acagını ve = = baaaa memleketteki küçük kredi ih böyle mühim bir tecil meıuliyetini ;;;;;; = tiyacını tatmin için hazırladık. iti- deruhte edemiyeceğini söyledi ve = 

§ mat ediniz netice iyi olacaktır.'' layiha kabul edildi. = = Bütçe için gayrimenkul satııa (Devamı 6 mcı sahifede) ;;;;;; 

§İİlllllllllllUIHllllllllllllllllll 1 1111~ 

Suikastçılar otomobili bir· 
ormanda yakmışlar 

Gazi Hz. M. Zaimis ile M. Venizelosa 
teessürlerini bildirdiler 

Mm. Venizelos iyileşiyor 

Tal ebe mi çalışmıyor imti
han şekli 11].i bozuk? 

Kız muallim mektebinde 
bir hadise 

Kı:ı ,-nuallim mektebinde 

Kız muallim mektebi muallimler 
meclisinde bazı talebenin smıf geçip 

eçmempi yÜzünden bir hidise of .. 
muıt:ur. eır.tebin ıon ımıfmdan se
çen aene yirmi kadar talebe ipka ka 1-
mı§tır. Bu tıdebe, bu sene sonunda da 
kanaat U.tihamna girm.iıler, gene 
ipka kalmıılardır. Bu sene betinci il· 
nıftan kimse mezun olmıyacafı içi11 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Cumhuriyet 
Bayramı ----

un • 
1- 4· büyük devlet misakı 

· Romada imzalandı 
İtalyanlar bunu M. Mussolini'nin zaferi 

telakki ediyor, şenlik yapıyorlar 
Uzun zamandan beri Fransa ismi ilk defa 

·olarak hararetle anıldı! 

ROMA, 8 A.A.
Dün i.)·an meclisi 
ceJse~nden sonra, 
Fransa, lnailtere, 
Almanya aefirlerı 

V cnedık sarayına 

~itıniıler ve 19-30 
da M. Muısolini ile 
beraber Duce'nin 
huauai yazıhaneain• 
de dörtler misakı· 

nı imzalamıılardır. 

Berlin ledakcirlık 

ettiğine kani 
Bertin 8 A.A. -

Dünkü tekilde Ro· 
mada imzalanmıt o 
lan dörtler mioakı, 
bu husuıta ıöz söy
lemeğe mezWt Al
man mahafilinde, 
bütün ümitleri tat· 
min edici bir ıekil
de görülmemekte, 
fakat bununla be
raber alakadar dev 
!etlere İstikbalde sı 
kı tefriki meıai için M. Mussolini nutuk söylüyor .. 

ufuklar açmaktadır. Şunu kaydetmek 
lazımdır ki, böyle bir miaakın bugün
lerde İınzalanabilmit olma11 büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. ilk planda 
mevcut M. Mu11olininin fikri, misakın 
maddelerinde muhafaza edilmiıtir. 
M. Mussolini Milletler Cemivetinin ki 
fi olmadığım, onun Avnıpanın dört 
büyük devletinin tefriki meaaiaile ta
mamlanmau icap ettiğini aöylüyordu. 

Misak yeni bir aulhten babsetıniyor. 
Fakat, Avrupa siyaai meselelerini tet
kik için 4 devletin teıriki mesai ederek 
yeni hareket 11oktalan yarabnak hu
ıuıunda iradelerini kullanacaklarını 
aöylüyor, pek tabü diğer devletlere 

"ka bir bir taarruz niyeti 70 tur. 
Almanya arbk gayrifeal bir unıur 

değil, fakat Avrupa siyasetinde faal 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Ankara, 8 A.A. 
- M. Venizeloaa 
yapılan ıuikaıt mü 
naaebetile, Reiıi

cümhur Hazretleri 
tarafından Yunania 
tan Reiıicümhuru 
M. Zaimis ve M. 
Venizeloaa aıağıda 
ki telgrafları gön
dermiılerdir: 

Yıldönümüdün üç gün kut 
Yunaniatan Reiai

ı:ümhuru M. Zaimia 
Ha:ıretleri, 

Viyana. 
Sabık baıvekile 

karıı yapılan aui
kast haberinden ve 
Madam Venizelo-

iyileştiği hakkında haberler gelen Madam Ve
nizeloır: · ismet ve Kôzım Pa,alar arasııı la. .. 

•un aldığı yaradan son derece müte· 1 teeuürlerine tamam.ile iıtirılk ettiği-
e11ir olarak zatı devletlerinden kendi (Dc,·amı 6 ıncı sahifede) 

·Gençlik dün Ahmet Ha
şim' ihtif alini yapb 

Büyük şairin öldüğü gün her sene 
B .~aşim günü olarak kabul edildi 

ugun artık E .. -
di uylcuı YUp mezarlıgında ebe- ı 
Hatimin b~~ uyuyan ~Ü~k şair Ahmet 
1••. . aıını lazız ıçın Talebe Bir- ı 
ıgının teıebb" ·ı 

uaı e dün akşam Darülfü-

!ayıp ta, bund~n böyle de ayni de
recede ehemmıyetli bı'r r 1 • o oynaya· 
cagını ~nu!mak yanlış bir şey olur. 
Her. 1!1'll~t~n hakkını, salahiyetini, 
kabılıyetını tanıdıktan ve onu ken-

nun konferana salonunda bir ihtifal ya
pılmıştır. DariiHünun profesörlerinin, İ· 
lim ve EC.eliyat alemimize mensup tamn 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

disinden esirgemedikten sonra, 
dünyaya mühtaç olduğu düzeni 
vermeğe hiç bir mani kalmaz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

lulanması teklif edildi 
ANKARA. 8 (Telefonla) -. Hakkı 

Tarık (Greıun), Abdülmuttalıp (~a
latya, Necip Ali (Denizli), ~~l'.!er .. c~ 
huriyetimizin onuncu yıld~nu~unun 
kutlıılaıımıı11 hakkında Meclioe bir ka
nun teklifi tevdi etmiflerdir. Bu tekli
fin ihtiva ettiği eoaılara göre bu meı 
ut yıldönümü 3 gün kutlulana~aktı~. 
Bu üç günde resmi dalreler,,tatil edı
lecek, huauai daireler ve mueaaeaele.r 
ve ticaret evleri hakkmda hafta tatı
li kanunu tatbik. olWtacaktır. Bu bay• 
ram günlerinde reami daireler bayrak 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Vali Ankaraya gitti 
Vali n Belediye Reisi Muhiddin Bey 

Belediyeye ait bazı İJler için dün alqam 
ki trenle Ankaraya ııitıniıtir. 

Troçkinin dönüşü --Sabık Harbiye komiseri dönecelı
mif, fakat nasıl?. 

Bir Fransız gazetesinin verdiği 
habere göre, M. Troçki ile Rusya 

Xomünist fırkası 
----- Umumi katibi M. 

Stalin'in barıtma
' ları hakkında bir 
tekil bulunmuf ve 
hatta bu hususta 
M. T roçki _ile gö
rüfmek üzere M. 
Stalin namına feh 
rimize iki sat gel
rni,tir. Bu rivayet· 
!ere nazaran Troç 
kinin yakında Rua 
ya'ya dönmesine 
müsaade edilecek 

mi, .. Bu haber, şehrimiz Rua Sov· 
(Devamı 6 ıncı sahifede) , 

1 
Erkek kısmı sarışına bayılır ... 

Fakat 

... esmerle evlenir! 
-;;;;;;;: 

Dün limanımıza gelen ltalyan denizaltı gemileri .. 

• 
ltalyan denizalhları geldi 
Dün ziyaretler yapıldı ve bir müfreze 

asker abideye çelenk koydu 
Limanımızı ziyaret edeceğini 

yazdığımız İtalyan donanması
na mensue Delfino ve Tricheco 
denizalb gemileri dün sabah saat 
Ste Varna'dan kelmitler ve Gala
ta rıhtımı önünde demirlemitler
dir. Gemiler Kumandan zabitleri 
ltalyan sefaret ve konsoloıane er· 
kani tarafından kartılanmı•lar· 
d K mandan Ludovica Sitta ve 

ır. . u P , 
K andan Giacinto oggıo saat 

um 'd k. 
10 da konsolosaneye gı ere Je-
neral Konsul M. Salerno Mele, 
sonra Vali Muhittin ve üçüncü 
K<llordu Kumandanı Şükrü Nai
li Pt· yi ziyaret etmitlerdir. Vali 
B. de gemilere giderek Kuman
danlara iadei ziyaret etmittir. 
öğleden sonra Kumandanlar bir 
müfreze efrat ile Taksim'e gide
rek abideye bir çelenk koynıutlar 
dır. Dün aktam Jeneral Konsül 
M. Salerno Mele tarafından Ku· 
mandanlar ve zabitler terefine 
Cerde d'Orient' da bir ziyafet ve
rilmittir. Gemiler pazartesi gü-

Kumandan vilôyetten çıkıyor 
nline kadar limanımızda kalacak· 
!ardır. 



Tarihi tefrika: 27 

Yazan: S. N. Hat bakla (Milli7et) indir. 

PATRİKHANELER· MESELESİ 
-3 

Rum Patrikhanesinin, "Anglikan,, kilisesile uyuşması. - Patrik, 
krallarla muhabere ediyor! - Patrikhane "tahririnülus,, yapıyor! 

Kudüs Mutasamflığından vukubu· 
fan arz ve iş'ardan ve Benıtta çıkan 
haftalık "E\beşire,, nam Prolealan ga· 
zelesinden naklen t.Semeratülfünun• 
gazetesinin 1437 numaralı nü,Jbaıtn· 
da yazdığı makaleimahausadan; Pro
testan müesseaeirubaniyeıinin "Med· 
reaetülabai,, namile umum Hıriatiyan· 
lı~a şamil ve ait olmak ve bilhaaaa 
şarkta faaliyette bulunmak Üzere ye· 
ni bir cemiyet kuracağı ve bunun için 
Kudüste muazzam ve muhteııem bir 
bina vücuda getirileceği ve burada 
Hıristiyanlık ileminin bütün itleri ve 

• menfeatleri düıünülüp kararlqtınla· 
cağı anlaşılmıtlı. 

Rum Patrikbaneıinin ruhani ve cia.
mani sİn:>tlarmdan birer azanın ınez
kUr cemiyete iştirak için cönderilmesi .. 
ne muvafakat te ayrıca haber alınınıf· 
tı. 

Zatışabane, bundan pek ziyade le· 
la• ve meraka düşerek Bafkatip Tab· 
sin Paşa ile Zaptiye Nazın merhum 
Şefik Paşa ve Ba§lllüddeiumumi Ce· 
mal Bey le beni, bu mesele hakkında 
mahrertıane tahkikat icraıına memur 
etmişlerdi. 

Tahıin Paşa, iradeiaeniyeyi bize 
tebliğ ederken, padişahın ağzından 
aynen: 

- Bu İ:}, gayet mühim ve naziktir. 
Eski zamandaki Ehliaalip hareketleri· 
nin asri bir tekli demektir. iyi tahkik 
etıinler. Hiııl olacak neticeyi arzet· 
tiklerinde alınacak ihtiyati tedbirleri 
ben düşünürüm. 

Buyurduklarını söyledi. 

'Dikkat ve iİina ile tahkikata bat-
1.ıı:t-nmıştı. Beni lsrail zamanmda Muse· 
vilerin mühim huıuıabdini,.elenni te
emmül ve mütalea için Beytimukad· 
deste üç ayda bir defa olarak umumi 
içtimalar vukubulduğu ve bundan çok 
iotifade olunduğu cihetle Protestan Ce 
miyeti tarafından Kudüsle öyle bir 
ınüesseaeiahadiyenin ihyasma karar 
verildiği ve şimdilik İngiliz, Ameri· 
kan, Alman olarak 850 rahibin aza 
kaydolunduğu ve memalikitahanede 
mutavattın hıristiyanların, bahuıua 
Ortodoksların hepsine nafiz olan İs· 
ta11bul Rum Patrikhaneainin davet O· 

lunup davetivakıayı da kabul ettiği 
tahakkuk etmişti. 

Ondan ba!itka, Protestanlığın en mü
him kiliıesi olan ve İngiltere Kralı 
Edvard'ın himayeimalu:usasında bulu
nan idareiruhaniyenin Patrik Yuva .. 
kim Efendi ile gizli mubaberelerde 
bulunduğu ve Patrik Efendi tarafın -
dan, gönderilen, kendi imzaaını havi 
fotoğrafisinin, Londradaki Protestan 
idareiruhaniyesi içtima salonuna talik 
edildiği anla,ılmışll. 

.. Medresetülahat,. teşekkül edince 
her yerin reisiruhaniai tarafından üç 
ayda bir defa tanzim olunacak rapor 
oraya verilecek ve hıristiyanlığm te· 
rakkiıi ve müfküllerd- kurtanlmaaı 
<'!babına tevessül edilecekti. 

Rum Patrikbaneai, meseleyi ciddi· 
yet ve ehemmiyetle karfılamıftı. Der· 
hal faaliyete geçivermesi de i•in ne· 
zaket • ve vahametini artırmaktaydı. 

Rum Patriği, Memalikioamaniyede 
bulunan bütün metropolitliklere uırıu· 
mi bir tahrirat göndererek, Rum Or· 
todokşlardan mada, Tiirkiyede Erme· 

ni, Katolik, Naıturi, Maruni, Melkit, 
Protestan, ne kadar hıriatiyan varsa 
tahkik ve i§'arı lüzumunu emretaı.işti. 
Her Metrepolit, kendi daireiruhaniye· 
si dahilinde bulunan lsevilerin mikta· 
rmüfualanru öğrenip Patrikhaneye 
bildinneğe memur edilmİ.ftİ. 

Bu, pek ziyade calibinazar bir ha· 
reketıi. Haydi, kendi kilisesine tabi 
Rum Ortodokılann miktarını öğren· 
mek istemesi tabii g5rülse de, digerle .. 
rini arayıp, sorup araştırmaaına, teca .. 
vüzkarane bir te~ebbüsten başka bir 
mini verilemez. 

Patrikhane adeta, Türkiyedeki Hı· 
riıtiyanlann "tahririnüfua,. unu yapı .. 
yordu. Patrik ve Patrikhanenin. bu ka· 
dar pervasız cüw'eti bulup gösterebil· 
~eleri, kendi kuvvet ve nüfuzlanna 
ne kadar güvendiklerini, kendilerin· 
den ne derece emin olduklarını gö.te· 
ren, acı, lakin hakiki bd--delildir. 

Aralanndaki mezhep ibtilaflarmı 
halletmif, eski din, mezhep kavgaları· 
ru unubnuf, tamamile uyu§Dluş görü· 
nüyorlardı. Bunun parlak bir misali 
ortadaydı; Rum Papası bulunmıyan 
yerlerde, lngiliz papasının ve h:ezalik 
İngiliz papası olmayan yerlerde Rum 
papasının cenaze duasını ifa ve mera
simini ifa etmesi hakkında bir itili.f 
dahi yapıldığı öğreniliyordu. 

Diger taraftan, Ounanlı tebaasın
dan olan Katoliklerin frenk Katolik 
kiliseleri ile tevhidii.mil etmeleri ta· 
karrür ettiği tebellür ediyordu. 

Sultan Hamidin korkmakla ve kuş· 
kulanma.kta yerden göğe kadar hakkı 
vardı. Protestan, Katolik, Ortodoks 
ve saire kiüse ve dini müeaaeaeleri, ara 
lanndaki mezhep ihtilafını hallede· 
rek padişaha ve hüki'ımete kaqı, tek 
cephe almış oluyorlardı. Aralarında 
jhtilif varken, devlete, hükUmete ka
fatutan, meydan okuyan bu müessese· 
)erin birlqtikleri takdirde korkunç 
bir cür'etle vaziyete hikim olacaktan 
muhakkaktı. 

Onlarla teke tek uiratamıyan, ha· 
ta çıkamıyan Osmanlı HükUıneti, ha
riçten ve ecnebi devletlerden maddi 
ve manevi muzaheret gören bu muaz
zam, yekpare kuvvet karşısında ne 
yapacaktı? Bir tekinin çıkardığı mÜf· 
külü yenmekten, ihtilafı halletmekten 
aciz kalan paJiıah ve Babıali, bu ye· 
ni, büyük kuvvete mi karfı duracak· 
tı? Kiliıeler, anlaıtıktan aonra dahilde 
cıkaracaklan fesatlardan batka. ha· 
;İçten, dolayısile, binbir mesele ihlas 
edeceklerdi. 

Kiliseler, ayn ayn hareket ettikleri 
zaman, aaray veya hükümet, onları 
ayrı ayn itma edebilirdi. Hatta para, 
rütpe, nifan, mevki vesaire gibi türlü 
entrikalarla aralarına nifak aokarak, 
her hangi bir müıkülün içinden, nia· 
beten az zararla aıyrılmanm yolunu, 
kolayını bulabilirdi. Fakat timdi, sa· 
rayı ve hiikUmeti tehdit eden hu muaz· 
7.am kuvvetin gözünü doyurmak, müt
küllerin miifkiilü gibi görünüyordu. 

Kemalühtiınamla yapılan tahkikat 
netice.i teferrüata ait veaikalarla be
raber atebeiülyaya arzolundu. Sultan 
Hamit, tahkikat neticeainden olarak 
kendince icap eden tedbirleri almıya 
batlamıştı. 

(Arkası var:) 

Yann: 

a ., 

A CI HA E LER 
Pariste görüşmeler 
İkhsat konferansına mü

sait hava hazırlanıyor 
PARIS, 8 A.A. - Fransa, lngiltere 

ve Amerika mümessileri arasında gÖrüf
meler bu sabah 10,40 da hariciye neza. 
retinde batlamıştır. 

M. Daladier, lngiltere namına, Lord 
London Oerry, M. Eden, Paris sefiri M. 
Campbell ve hariciye nezaretinde Millet 
ler Cemiyeti ~ube müdürü M. Cadogan, 
Amerika namına M. Norman Davis. ad
li müsteşar M. Dulles, silahları bırakma 
konferansında Amerika heyeti azasından 
miralay Strong'ın 1stirak ettikleri görüş 
melerde hazır bulunmuştur. 

NEVYORK, 8 A.A. - Nevyork Ti
meı gazetesinin Vaıington mub.abirine 
göre siyasi mehafil M. Norman Davis 
ile 'M.. Daladier mülakatının, silahları 
bırakma konferansının istikbali İçin çok 
mühim olduğunu söylemektedir. 

M. No\.man Davis'in bugün, hükumet 
reislerinin yapacaktan doğrudan doğru
ya bir temasın, konferan•tan daha çok 
netice vereceği filo-inden M. Daladier 
ile Hitler, M. Mussolini ;:ııe M. r.'.ac Do· 
nald'ı bir araya getirmek projesinden 
vazgeçirdiği beli olmaktadır. 

PtJ!"ill görüfmeleri 
PARls; 8 A.A. - Fransız - ln"iliz • 

Amerika pörüşmeleri tamaı.ıen yarı res
midir. Ve ,,ilibları bırakma konferansın
da ~ıkan ihtilafların tetk:kinden ibaret· 
tir . 

Bu hususta resmi hif'. bir tebliğ 
redilıniyecektir. -

Y oguslavyada 
Devleti koruma 

• 

neş-

İki tahrikçi daha muha-
keme ediliyor 

Mühim bir sefer 
Londradan Amerikaya ve 

Amerikadan bağdada 
VAŞiNGTON, 8 A.A. - Tayyareci 

Mollison ile zevcesi, saat 15.30 da Nev· 
yorka müteveccihen Creydontdan hava· 
\anmışlardır. Niyetleri or~dan Bağdada 
kadar merha1esiz doğruca uc::mak rekoru 
idi. Tayyare 100 yarda kadar mesafe 
katettikten sonra kapaklanmış, a•ka kıs· 
mı kendi üstüne dönmüstür. l ki alt ka· 
nat kırılmıştır. lçindekİ.ler sağ ve sali..m

dirler. Bir haftadan evvel tel<Tar uçabil· 
melerine ihtimal verilmemektedir. 

Mollison'un tayyaresi 

LONDRA, 8 A.A. - Mollison. kaza· 
ya uğrıyan tayyaresinin tamir edilmesi· 
nin IJir aylık zamana muhtaç olduğunu 
söyledikten sonra. der.ıi,tir ki: 

"Tamiz işi bittikten !t.Qnra yeni 
te§ebbüste daha bulunacağız.'~ 

Dünyayt dolasan tayyareci 

bir 

MOSKOVA, 8 A.A. -- Tas• Ajanıı· 
dan: Krasmoyarsk' de yere inmeği düşü· 
nen 1'•ttern'indeo uzun hi• müddet ha
ber alınmanustı. Tayyareci, Movoıibirsk 
ten 600 kilometre ile•de. Prckofiesk'te 
yere İnmeğe mecbur olmu"tur. Bir tay
yare kendisine yardım etmek üzere ha
reket etmiştir. 

İngilterede .bir katilin 
idamı 

LONDRA, 8 A.A. - Bu ıabah, Pen. 
tonville hapishanesinde, h~i1ını .öldür .. 
mÜJ olduğu irin mahk.Um olan kundura .. 
cı Puttwann idam edilmi~tir. --Zeppelin balonu 

RIO DE JANEiRO, 8 - G·~f Zep
pe.Jin bu ~abah saat 5,00 da Rio'ya inmiş, 
6,35 de tek~ar gitmiştir. 

BELGRAT, 8 A.A. - Yugoslav te· 
baasından Korculani~ Martinoviç ve Bi .. 
lann adli 3 ki~i aleyhinde a~ı!an davanın 
muhakemesi dün Belgrattakı - devleti 
koruma .. mahkemesinde yapılmıştır. İ 

Bu adamlar 1 tayaya ait !,ulunan Zara 
spanyada kabine buhranı 

şehrinde mütetekkil bir ihtilal cemiye. MADRIT, 8 A.A. - Azana hüküme· 
tine mensun olmaktan, devl~t müeuese- ti i•tİfa etmiştir. 
terine ve halkın emniyetini koruyan teş- ı --<>--

kilata karşı suikaıUar yapmak için Zara', j k b• · • •f · 
dan Yu~oslav toprağına fe.•at çıkarma. ! spanya a ınesı ıstı a ettı 
ğa matuf bİ!" takım yazılarla silah ve cep MADRIT, 8 A.A. -- Kabine istifa et· 
hane nakletmekten sucludurlar. miştir. 

Bunlardan Korçul...;iç, fi•ar halinde ı••••••••••••••••• 
bulunmaktadır. A k d 

ithamname okunduktan •onra suçlu. r a aşını öldürdü 
!arın istiçvabma batlaouştrr. Bunlar ken IZMIR, 8 (Milliyet) - Dikilide Dom 
dilerine para mükafatı "'C ikramiye ve- bay çifliği.nde Rmeleden Cemak arkada· 
rileceği yolunda bir •~tuıı. aitlerle al· . 
datılmış olduklarını. girİflikl · itin ha· ı Hasanı bıçakla yedı yerinden yarala. 
k'.ki __ gay~inin '.'e olduğunu bilmedikleri- ı yarak öldürmüştür. 
nı soylemışlerdır. 0

--

Müdafaa Vekillorinin müdafaa<arı ve Çeşmelilerin bir teşebbüsü 
müddei uır.uminin iddianıuneoi dinlendik IZMIR 8 (M"lr t) 1 t k" ı 
ten soora muhakeme son.il erdirilmitti• 

1 
. ' · 1 ıye - s ~~ oy _ze : 

H ··k·· art · .. ·· ·ı ktı" ze esınde yurtıu7. kalan 50 Tu•k aıles1 • u um cum eıı gunu verı ece r. . 
nın ana vatana !'eldikleri takdirde Çeş-

Para peşinde 
VIY ANA, 8 A.A. - Başvekil M. 

Dolfuss, ti.ün Roma'dan tayyare ile Vi
yana'ya dönmü~tür. M Dolfuss. Roma' 
ya yaptığı seyahatin neticeleri hakkın· 
da Cümhur reisine izahat vermi~tir. 

Gazeteler, büyük devletlerin Avuıtur 
ya'ya ödünç para venneleri huıusunda 
ortaya çıkan zorlukların yenilmiş olma· 
sın dan ve 1 talyanın bu ikraz muamelesi· 
sinde hissesine düten 30,000,000 şilini 
vermeğe hazır bulunduğunu bildirmesin· 
den çok memnun görünmektedir. 

mede iskan edilmelerini ÇeşmeJiler Da· 
biliye V •kaletinden rica etmi,lerdir. Ve
kiilet meselenin teddkini Vilayete emret 
miştir. 

İzmir kasa~İan şika~etçi 
IZMIR, 8 (Milliyet) - Kasaplar c 

miyeti Vilayete istida ile müracaat ede. 
rek hariçten keailmiı ..,etirilen hayvan• 
lardan mezbaha şirketi tarafından tam 
resim alınmaaırun kanunsuz 
beyan ile şikayet eylemittir. 

olduğunu 

PATRİKHANELER MESELESİ 
Alman borçlan 

1 BERUN, 8 A.A. - Conti Ajanaına 
1 nazaran kabine, bugün öğleden sonra Al 

manya tarafuıdan mali nakil muamelesi· 
nin durdurulması halıkmda bir karar a
lacaktır. Ajaıu, nakil için umumi ınora
toryom mevzu baha olmadıirıru ilave et· 
mi,ıir. 

T amuşvar - Altay maçı 
IZMIR, 8 CMilliyet) - Tamıuvar ta· 

lrunı iki maç yapmak Üzere buııün geldi. 
Miaafirler aporadal"İtniz tarahndan kar· 
tdanddar. Yann Altay, pazar günü de 
Altınordu ile maç yapacaklardll". 

-4-
AbJülmeciJin lxıfuıa gelen belô, 'Abdülhamide de çatacak mıy· 
dı? - Osmanlı HiikUmetinin siyasi gallederinılen biri. - Bütün 
müsaadelere, imtiyazlara rağmen, gayrimüslimler memnun değil! 

Hitlerin erkanı harbiye 
reisi şehrimize geldi 

Bir kaç gün şehrimizde kalan Her 
Röhm dün gitti 

Hitler hücum kıtaları Erkanı Har
biye Reiıi binbafı Röbm'ün ı,.,111dan 
birkaç gün ev"el 5ehrimİ7.e geldi.Ci~i 
yazmıştık •• Bir tenezzüh eyabatj ya.o 
makta olan Major Röhm Trabyada 
Tokatliyan otelinde oturmuş ve dün 
Vrenna vapuru ile Venediğe gitmittir. 
Oradan tayyare ile Almanyaya döne
cektir. Almanyada Naziler iktidar 
mevkiine l'eçtikten ..,..a Major Röhm 
ün ehemmiyeti bir kat daha arlmtf
tır. Şehrimizi ziyareti burada bulunan 
Naziler için samimi tezahürat vesileıi 
olmutlur. Şehrimizde Nazist fırkası 
menıuplarınm reisi bulunan mühen
dis M. Riener kendisi ile birçok defa· 
lar görütmüıtür. Major Röhm dün 
hareketinden evvel bize şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Her Röhm •>t->mobi/e biniyor .. 

Dünya lktıaat konferansına Alman 
murahası sıfatile iştirak edecek olan M. 
Scbacbt ayni umanda, iılenilemiyen 
krecliler hakkında Londraclaki ııörlitme
lere de i,tirak etmeai muhtemeldir. Bu 
görüımelerin Almanya için biiyük bir e
hemmiyeti vardll" ve görüımeler eına• 
smda Almanyanm alacalddarı tarafından 
1933 anlatma neticeainde temdidi elzem 
görülen ecnebi ticari lo-ediler meselesi 
menu hahı olacaktır. --

)ı iılerde bulunacakları §Üpheaizdir. 
Büyük reisiniz Gazi timdiye kadar bir 
asker ve hükiimet adamı sıfatile çok 
şayanı dikakt itler görmüttür." 

Major Röhm bundan aonra Alman· 
yadaki Yahudilik aleyhtarlığr hakkın 
da demiştir ki: 

---Firari bir idam mahkumu 
yakalandı 

TURGUTLU, 8 •• (Milliyet) 
iki seı;edenberi firan dinarlı a· 
dam mahkUınu Hüseyin kazamız· 
da Rifat ve Naci Ç&VUflar tara· 
fından tutulmufhır. Kat,il Aydı· 
mn Germenci köyünde Danaci oğ 
lunu ··ıd·· ·· tü. -O urmuf . 

İki sene bir sınıfta 
(Başı 1 inci sahifede) 

- Öteden beri ç9k aevdiğim dostu· 
muz Türkiyeyi ziyaret etmek ve bil .. 
ha.ısa burada yapılan terakkiyatı gör 
mek istiyordum. Türkiye'nin bakika· 
ten deği.,tiği anlaoılıyor. Ben asker o\. 
duğum için burada gördüğüm asker
ler beni çok alakadar etti. Ötede be
ride ı·.,stgt ldiğim zabit ve askerlerin 
kıyntel ve vaziyetlerinden talim ve 
terbiyelerinin mi.ikPmm~I olduğu anla 
tıll}or. Üın't edt•rim ki Türkiye ile 

lmanya arasındaki münasebetler 
şimdiye kadar olduğu gibi, i.tikbalde 
de dostane olacaktır. Bu iki memle· 
kette iktidar mevkiinde bulunan ınil· ı 
li hükUmetlerin vatanlan için en hayır 

- Bu, Almanya için dahili ve milli 
bir meseledir. Bu aleyhtarlık bizim i· 
çin cok lüzumludur. Bunun la beraber 
dahili olan bu meselenin diğer devlet· 
ferle münasebetlerimiz Üzerinde bir 
teaiı~ yoktu 

bu talebenin 6 mcı aımfa geçmeleri la 
zun gelmekte idi. Fakat bu sene de İp· 
ka kalınca 20 kadar talebenin iki •e· 
ne ayni aınıfta kalmaaıdolayıaile mek 
tepten çıkarılması icap etmektedir. 
Fakat bu talebeden bir kısmı geçen se 
ne bir dersten ipka kaldıktan hı.ide, 
bu sene ayni sınıfın deralerinden da· 
ha fazlasından İpka kalmıtlardır. Va· 
ziyet muallimler meclisinde görüşülür 
ken hazı muallimler bu itte bir idare· 
sizlik olduğunu iddia ederek bu 20 
talebenin batka bir heyeti mümeyyize 
tarafından yeniden imtihan edilmeıi· 
ni isteıniılerdir. Bazı muallimler de 
bu talebenin ekaeriainin kimsesiz ol· 
duğunu, akrabalarının da Anadoluda 
bulunduğunu söyliyerek mektepte 
kalmalarını İstemişlerdir. Bu yüzden 
muallimler meclisinde çıkan ihtilaf 
kat'İ bir neticeye v&aıl olamamış iı 
Maarif vekiletine yazılmıştır. B'azı 
muallimler, bir talebenin ayni aırufla 
ilk sene bir dersten, ikinci aene daha 
fazla deralen ipka kalmaaını tarafgira 
ne hareket edilmiş olmaama hamlet• 
mektedirler. 

... 

----..!!!!!-~ i nk 
Osmanlı Bankası Sümerbanka biı F 

milyon liralık hesabı cari açacak : 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Osmanlı Bankası imliyazının a:I fil 

tılması hakkındaki layihanın tasdi kına dair olan kanun layihasını bl dık 
çe encümeni müzakere ve tasvip etmiş ve layiha heyeti umumiJI! Yor 
sevk~dilerek ruznameye alınmıştır. Cumartesi toplanışında görii~ lah 
cektır. Bu münasebetle Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey encütfltl rin 
yeni mukavelenin esasları hakktnd a izahat vermiştir. Osmanlı 8011/ıİ 
yüzde altı faizle Sümmer Banka bir müyon Türk liralık bir hesabı <4 kar 
açmış olduğunu da bir mektupla bildirdiğinden bütçe encümet1İI ıni 
mektubu mukavelenin mıitemmimi addetmiştir .. Bundan başka rrıJ k 
velede bankanın şubeleri ve kullanacağı Türk memurlarile Avrupai d: 
her sene okutacağı talebeler hakkında kayıtlar vardır.' ge 

M. Şevket B. mebusluktan· çeki/J Yo 

AN KARA, 8 ( Telefonla ) - Kôbil büyük elçiliğine tayin o/uf> ~ir 
Elôziz meb'uıu Memduh Şevket Bey meb'usluktan istila etmiştir.1 k~ 
fanamesi Meclisin cumartesi toplanışında okunacaktır. 

Devlet şurası münhal azalıkları 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Adliye ve Dahiliye encümenleri~:. 

martesi günü müştereken toplanarak Devlet şurasında münhal ,) Prı 
nan dört azalık için heyeti umumiyeye gösterecekleri namzetleri il ta 
bit edeceklerdir. fe 

Matbuat cürümlerinden mahkunt a 

olanların affı • • 
ıçın 

hu 

ANKARA, 8 (Telefonla) - lzmir meb'usu Mahmut Esat 8 Ya 
Türk ciimhuriyetinin onuncu yıldönümü günü matbuat cürümleriflJ 
suçlu olarak haklarında takibat yapılmakta bulunanların alli ha/ı1' 
da Meclise bir kanun teklifi vermiştir. Teklifin bir maddesine göre· m 
tan haricinde matbuat vasıtasile irtikap edilmiş suçlar bu kanunuııl 
mulüne girmiyecektir. T aı 

1a~ 
ın 

I be 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Para kanununa merbut Maliye Ya 

Yeni Maliye müsteşarı 
haletine ait cetvele üçüncü derece iızerinden bir Düyunu umumiye; 
miserliği ve 9 uncu derece üzerinden komiserlik baş kôtipliği ila~ nı 
hakkında hükumet Meclise bir lôyiha venniftir. Mezlıiir komiseri• rrı 
Maliye müsteşarı Ali Rıza Beyin ve müsteşarlığa da muhasebei ıırf 
miye müdürü umumumisi Faik Beyin tayini mukarrerdir. y0 

Aydından 1000 kişi İ zmire geldin 
IZMİR, 8 (Milliyet) - Aydından tenezzüh trenile bugün ıooO 1 

nu 
şi gelmiştir. Misafirler arasında bulunan Aydın etibba odası azalır~: 
fırka ve fehrimiz etibba odası tarafından şehir gazinosunda ziyafet 
rilmiştir. 

Bulgar Başvekili Bulgar meclisinJ 
hükiimetimize teşekkür etti te 

SOFYA, 8 ( A.A.) - Bulgar Ajansı bildiriyor: Mebusat Meclnİı i j 
rici siyasete müteallik müzakereleri bitirmiftir. BQfvekil M. Mu~fe 
bütün hatiplerin bütün devletlerle sulh ve anlQfma siyaseti .takib 1 
mesine taraftar olduklarını gördüğiinü ve binaenaleyh bu siyaset 
tün milletin isyaseti olduğunu söylemiftir. Bühaua Türkiye ile olııfl iiı 
naseebtlerden bahseden M. Mu1anof, fÖyle demiftir: de 

"Türkiye Üe olan münasebetlerimiz, çok samimi ve çok dostl ıl 
dir. Yalnız mevcut muahedeler değil, ayni zamanda ve belki dalııl n 
ycule mütekabil hisler ııe miifterelı. menfaatler iki memleket aras•~ 
devamlı bir dostluğu ôdeta bir zaruret haline so.kmuftar. Aramızı! {b 
sumet sokmak temayülünü besliye n bir takım mahafil mevcuttur· 
ne b;r takım betbahtlar vardır ki bu gibi tesirlere kapılarak bir tıı~ 
gürültüleri çıkarıyorlar. Fakat bütün bu hôdiseler aramızdaki dor" 
ğu sarsmlf olsaydı bu hal teessüre şayan olurdu." ııı. 

M. Musanol, bazı kimselerin Türkiyeyi mütearruın tarifine dııl' 
lan marul beşinci maddeye müzaheret etmİ.f olmakla mualıaze etrfl!• 
rini ve Türlıiyenin bu müzaherette bulunmakla Bulgaristan aleyh•' 
bulunmuş olduğu suretindeki iddialarıtıı reddetmiftir.. di 

Ba,vekil, Türkiye Hariciye Ve'kili Tevfik Rüftü Beyefendi, 1~~ n 
ye bu tarafa müzaheret ederken başka hudutları lıastetmİftir dettıiİ 1 

M. Mu,anol, ticari müzakerelerde bulunan Türk heyetinin ya~ 
geleceğini söylemif ve daha: bir çok Türk - Bulgar dostluğu tezahiİJ" 
derpİf edilmekte bulunduğunu ilıiııe etmitfir. Mumaileyh netice oi'ı 
Bulgari.tana yapmlf olduğu hizmet ve yıırdımlartlan dolayı Türlı 
kiimetine tefekkür efmİftİr. ği 

Atina emniyet müdürü' ve Üç poli~ 
tevkif edil.di la 

'ATINA, 8. A. A.- Atina Ajansı bildiriyor : 
istintak hakimi, M. Venizelos a yapdan süikastle alıikaılar ~ 

laruıdan dolayı üç polis memurun un teıılıilini emretmiftir. Bııtı ç 
arasında emniyet müdürü M. Polic ronopoulo~ dr:ı bulunmaktadır. lu 

Yuğoslavyalılar Bulgarlara gal~~ 
BU KREŞ, 8. A. A. - Bugünk İ Balkan futbol müsabakaP! le 

Yugoslavya takımı, birinci devrede iki, ikinci devrede de yine i/ıl 
yı kaydederek Bulgar takımını dört sıfır mağlup etmi,tir. Havcuııfl 
fı,,1/efetin rağmen oyun 10,000 seyi ı·ci tarafından takip edilmiştir. 

Posta. ve telgrafta yeni tayin/et 
ANKARA, 8 (Milliyet) - Yeni Po•ta ,,., Telgraf ve Telefon idareıi.~ d. 

rosuna nazaran heyeti teftiıiye reisi ue müddeiumumi muavini Suplı'tl P 
seksen lira asli mallf<J, posta İfleri müdürü Yusuf Bey yetmİf, Telgraf 
müdürü Ihsan Bey yetmİf, muamelat müdürü Naci Bey yetmi§, Levazıffl 
dürü Necati Bey elli bef, Ankara bafTr.Üdürü Fehim Bey yetmif, lstanb~ B 
müdürü Hüsnü Bey yetmi1, lzmir bQfmüdürü Enver Bey yetmİf, Diyaft f 
bafmüdürü Asaf Bey elli b_eş, Enmrum bapn-~dü~ü Y_akup Bey el~i beş, ,4.6 
bafmiidürü Enveri Bey ellı beş, Konya başmuduru Mıtat Bey etlı beş, , l 
bafmüdürü Hüseyin Avni Bey elli beş, T rabıı:on başmüdürü Ihsan Rüf~~} 
elli bef, Kastamonu başmüdürü EJref Bey kırk beş, Sivas batmüdiirtJ 1 
Bey kırk bef, Van baımüdürü Kenan Bey keza kırk beş lira aali maaf~ 
kaen ve fen müdürü ~ek'. Bey yetm_iı lira asıi ~ıa~şla_ fen mü~~vere ~I; 
reisliğine, len mülettqlerınden Bckır Bey yetmış lıra ıle len mufaver6 il'. " 
azalıiına, Gümrük ~e _lnhiaarlar veka let_inden lbrah'.m B~y .elli b~f :;J d 
bafmüfettiıliie, tetkıkı hesabattan Hayrı Bey de ellı beş lıra ıle mufe 
naklen ve terfian tayin edilmiflerdir. 
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k nıtlerist Almanya. T 
Yahu! Zamanla her fey değişi

yor. Vaktile - hala da öyle ya. bi
risi yüzüme dikkatli baksa içer· 
!er: b" Bu üç inkılap davasının her gün ürk - Yunan ofisi 

a1 rf ~cak yeni kitabı, yığın yığın 
b ; ını i saatler süren sesi doldurma· 

ı ık, ınsan göz ve kulağı bırakmı· 

Ticaret odaları 
Birliği 

Fişlerin tetkiki Gümrüklerde 
Vaziyet normal 

Vaziyete göre eşya fiatları 
pahalanmamaktadır 

Gümrüklerde vaziyet normal şeklini 

almı§lır. 

- Ne bakıyorsun, azizim?. diye 
sorardık. 

İ}'( Yor! 

jj~&Jl ta~~iy8: Kemaliıt Türkiyenin ki· 
··t11t . ı, fılmı, radyosu?. Bu nokta üze 

rılıl rı;;e dur~ak .lazımdır. 
b P k" uharrır mı yazamıyor, sanat· 

1 
• 1 m~r ını. beceriksiz, radyo antenleri· 

rıı ı~ mı kopuk?. 

mJ '- Şaheserler" beklemiyoruz. Fa-
"" Kat; satırla al h ı:tr den h r, ;>arç ar, oparlör-

g ti
• eyecan ve kulak dolgunluğu 

e ren birk d /J Yok! aç oyurucu söz bile 

Mustafa Keınal T .. ki . "b" bir ka .. . ur yesı gı ı 
o/uf!' d Yllatma ulkeıınde bu yönün 
• 1 urgunlugu" ne d ı· r. · k" . '> • re en ee ıyor, auç 

rıırrıın ··.Babıali caddesinde kaldı-
m eıkıten muh · · .. _. k . arrırın yuregı sıs-

, l O a, ınanı cılız, kafası bombot mu?. 
Peret reviren ·· ·· ·· inkıl" . sah "'. re111orun ap 

erı ~ m. ne.lerı kartıaında birden beyni 
b 1 erıyor?. Kemalizmin bir tek 

eri ti ~ref ıibini bu dakikaya kadar ki
f:tı. ~t~rmıyan profesör ve müte-

1"" _ ır ınkılabın sathından çok mu 
r ,,ı a,aiıda kalıyor? 

b ~ksa gene ve durmadan hep 
u gudük kartılık rnı: 
- B' .. d ı, Yazacak~ ıçın eyiz, gelecekler 

t p •• 

rirıJ Suçu, suçluyu ayırt bize dütmez. 
it ••• 

ak Gcıı:· T·· k' . 
d

. 
1 

1 ur ıyeaınde inkılap bit-
me ı. 

ı:ırt' T Muhakkak ki, inkılapçı. her Türk 
anrının her •abahında yat • 

~an doğrulurken damarlann"!''k: 
ıbnkdap kanını tcıı:elenecek b. a ı 

et gib · · · I ır ser-
" ye 1 1 •ınır erinde rüzgarl~ 
• e 1 Ya çıkarıyor. a-
ıy Her ·· ·· 
iliill' mQJ gunu? .aydını Mustafa Ke. 

iserl~ ınelıtçodc~ğu ıçın yeni bir hız getir-
. ~ e ır. 
1 " I htil,,, '" •alları ye l · Yor, Per"inl • ,r epyor, yayılı-

tl
' 1 .. enıyor. 

l 1 fte bolu bol nuıı • una bu havayı o-
•ıneınaaın , 

()001 nun kita l 1
• onun yazılıtını, 0 • 

tt1rl "'e Dllrij)~;:ıtını, ~n~ -~limletitini 
I 

t ı rnaarnı • ti" un kursuıune çıkarıl-
a e ıs Yoruz !. . ,. ,. 
• ıi KARAR· t . . . 
tııı KAR · çımızı dıt yapacağız!. 

çı'kanı AR: Dıtı kadar içi de kof 
keın ~r ınedrese gibi, teriat mah

.. I K':ıl~ gibi, fea g~bi göçürtülecek. 
lısıı ink.ıı· AR: inkılap muharrirleri, 
uf~ fesör~P ~a~atkarları, inkılap pro-

kib K erı bır araya ve •• elele ! 
asel 'Çoc ~RAR: Köyde, tehirde; Gazi 
olafl - Ugunun sağında solunda kula-

&ında gözünde, kalbinde clğerin· "te, teneffüs ettiği her havada: in. 
ost ıl&p f~lmi, !~ılap kitabı, inkılap 

'da~, nutku, ınkılap ılmi, inkılap martı' 
ras' Bu heyecan, hu varlık, hu ate : 
ıztl l u fuur salgını hakim olacaktır! ş 

turJ ,. ,,. ,,. 
ir t Mut f K · Jo "h·ıı s ~ a emal Türkiyesinde 

" 11 etın umum· ··k k e.t) • • • ı ve yu se menfa. 
.. Jr derının ıcap ettirdiği işleri" doğ-

e ail' an dog"ru k' . 
etııtl •aat ya çe ıp çevırmek e-

'I ır. 

eyfıı di~unun açık _hed~fi f1:'dur: Fer-
'" · ~apamadıgı mıllet ısinde re·· . f P' ın Ust.. 1 • . JI· 

ı, il nı hik. un var ıgını ve başarıcılııiı-
etrı 'f'" ıın kılmak. 

yaltl'. l<.~rkiyede: 
h°W ıtap 

ı:a ol.I. aadyo 
~ lı 1 Filın 

iir B . · 
ı.· u 1tler ar • · • 1 ·ı· 151: k I b asına gırmıştır. tçı ı-

tı' rıla~ a. :f:k.8:raımdan seçilip çıka 
oıı ' Datk· ı ~lap muharriri, inkılap 

lap ha~~! ~nkıla_p profesörii, inkı
c·· ınh ı~ en; ıtletmeıi: 
H:Ik u~ıyet Halk Fırkasından 

evındeo 

r olİ ~~rı1' f vekaletinden ı 
Buııll u •t eme ve b . 1 .. 

çağında ve d j' u ış etmenin tam 
ır. 

1 
lunuyoruz. E~r knme sırasında bu-

a/tJ laığımız bu y':ı't ~~ veri.~i~ 
de apayrı bir teşekk:ı ıı'! de, ıtçıaı 

kal'; l <;>na ben ad vermeye"' azım: 
e ;Jıı eYın: , •m, ıız söy 

arııtl - İnkılap neşriyatı k • ti arargahı ı 
r. ---. Etem iZZET 

lef B Meclis 

0

reisimiz -
• d'" ' M. Mecli · R · · 

' e•i' "" Ög'led sı em Kazım P, H ıar • ı.; en so T · z 
Supfıi,J I> r müddet İstirn~a oka.ılıyan otelind; 
~ af ~ f. liz. bugün ln~~mı,I~rdir. Kazım 

!
S:s•"'ı Sadullah YB gıdeceklerdir. 
anb~ B ~Yri•dain U .. ey .. .,.fl · ın bu .. mum Mudü•ü S d Uah 
ı,,- • ekte<1· ~n Anka..,.'cla - a u 

).' ır, liaft . . n avdeti b.,lden-
e§ı d UJ"ları a ıçınde Seyriaef . 

" t tk' arasında 1 aın me-!e§ı , •kata ba<l yapı acak tasfiye için 
Riiıl" ... 'f an..'lc~kl , r. 

idüfiiı: renkoy sanatoryomunun 

rnaaf/ı v yıldönümü 
~re iki ~em mücadele · · 

td ~ ıen"' l 1 E ccmı:vctı tarn<""T..-.dan 
P.I! ıif'ı v~ı-<'tn ıa vve renlc:öyünCc nc1Jm1ş olan 
be~ . dnnü-.·· natoryom·ınun htırr" 'k" . 1 

tll ed"( ""U llaat 10 • U"l l ıncı yı 

• 

İktısat Vekaleti. bir 

proje hazırladı 
1 hazirandan itibaren mer'i bulunan 

yeni Türk - Yunan ticaret muahedesine 
tevfikan lstanbulda tesekkül edecek 
Türk : Yuna? ihracat ofisinin nasd ça
lı,acagıruı daır lktııat Vekaletince bir 
p~oje hazırlanmıştır. Bu proje tasdik e
dilerek yakında tatbik olunacaktır. 

Ofis bu ay Ankaraya 

naklediliyor 
lhra~t o~isinin bu ay içinde Ankaraya 

na.kledılmesıne karar verilmiıtir. Yalnız 
olıs kadrosundan aynlacak olan bir he
yet htanbulda kalacaktır. Bu heyet An
karadaki ofisin lstanbuldaki istihlıarat 
kalemi mahiyetinde olacaktır. V ekaJet 
lstanbul istihbarat kaleminin kadrosunu 
yapmaktadır. 

ihraca~. ~~s~. -~karaya nakledildikten 
sonra, mudurlugune baıka bir zat ta , 
olunacaktır. yın 

Süslü terliklere rağbet 
de Son zamanlarda garp memleketlerin-

r:ene ~nı_leketiınizde yapılan süslü 
şa . ~lıklerıne karşı rağbet artmıttır. 
Son ıki hafta zarfında Şika p . lavi reni 'ki go, arıs ve 
.. ~ ~- ı .. muhtelif !ehrİne sipariı 
s~~~ •u•lu terlikler gönderilmiıtir. 

lildıpa~ıı .Y~pan ecnebi müeıseseler ter-
erın ıcıne "T · 1 bo l' el . ; urquıe • atam ul" ke-

t~':İi ;""'nı~ yazılma11nı bilhassa istemek· 
d r ~~· '!°" sebep Mısır ve Suriye- ! 
d':r~ gondenlen terliklerin fena olmaaı-

Yerlj keten ayakkabılar 1 

k lstanbul kunduracılan bu sene yazlık 1 
eten ayakkabı!•- · · · b ·· . _.. ... revacını teının ıçın 
uyıik bir gayret sarfetmektedirler. A-

!:ı,~~ı~dar cemiyeti Türk kundura oa
yıı •çın kuru bir milli gaye bilmiı ve 

senelerdenberi hariçten gelen yazlık a
nldrabılara yerli! · · ·· ru··nı··· ·· ·· t • • • enrun ua u~unu e-
Dlln ıçın mücadele etmistir. Bu sene bil
hassa yapılan fiat rekabeti neticesinde 
bu mücadelenin yerli keten ayakkabılar 
lehine iyi netice verdiği görülmektedir. 
Cemiyet hükumetten de himaye istiye
cektir. 

Yunan pamuklu sanayii 
Yunan pamuklu sanayii son senelerde 

büyük bir inkişafa mazhar olmuıtur. Ge
çen ay yapılan bir istatistik Yunaniıtan· 
da pamuk~u imal eden fabrikaların üç 
"':.ne ev~~ne nazaran bir misli arttığını 
ııoıtermı§tir. Şayan dikkattir ki Yunan 
pamuklu sanayünde Tü<k iptidai mad· 
delerinin büyük bir ehemmiyeti vardır. 
Pa~ukl~ın bu kısmı sanayide daha 
ııemı mıkyasta kullanılması icin alınına 
il dütünülen bazı tetbirler üz~rinde me: 
ııul olunmaktadır. ' 

Maden kömürlerimiz 
Zonguldak kömiirlerinin merk • A 

rupada sürümünü temin icin so ezı V· 

larda ya~ılan teşebbüsler ;:..üsb ~ zan:ıan
ler vennıştir. Bilhassa Ma . e netice. 
mürlerimiz cok be. ·1ın. carıstanda kö
vcrilmi,tir. - gem ıı •e sipariıler 

.. M.':'l<ezi Avrupa •ana . 
komurlenın' · . • Yl mıntakalan 

iZ ıçı ""h" !arak ·· ·· 1ın n ~ ım hir ınahrec o-goru ektedır B . tiL. -
ehemmiyet atfed"l · k u .• uarla bu ite _______ ı_me tedır. 

Bir hanı~-d-o_k_t_o_r _ 

Birinci sınıf dahiliye müte -
hassısı oldu. 

Oç seneden beri Yenibahçe Gu
reba hastahanesinde ve halen T ev

fik Salim Pa,anın 
Jahili seririyatın
da asistanlık vazi. 
felerini ifa eden 
Dr. Fatma Şakir 
Hanımın ihtisas 
imtihanı Gureba 
haGtanesinde ma· 
ruf etıbbanın hu
zurunda yapılmış
tır. Bu imtihan ne 
ticesinde Fatma 
Ş:1kir Hanım bil-in 
cı sınıf dahiliye 
mütehassısı sıfatı

nı kazanmı,tır. Genç kad d h" 
1
• .. h ın, a ı
ıye mute assısımızı tebrik d . e erız. 

İsmet Pş. Hz. nin refi

kaları geldi 

Başvekil ismet P!. Hz. nin refikalan 
Hf. dün Ar.karadan şehrimize gelmiı ve 
He.ybeliadada ismet Pf. Hz. nin birader 
len Hasan Rıza B. İn köıküne misafir 
olmuşlardır, 

_ ... __ 
17 ticaret odası hu iştiraki 

mesaiyi k~bul etti 
Son Ticaret Odaları kongresinde ls

tanbul mıntakasındaki Ticaret Odaları 
aralannda bir "Odalar Birliği" teıkil 
etmeğe karar vermişlerdi. Bu karar et
rafındaki faaliyet büyümü§ ve kuveden 
file çıkması için hazırlıklar ba§laıntflır. 
Gelen habere eöre lstanbul mıntakasm
da mevcut 17 Ticaret Odaaı meclisleri 
bu istiraki mesai !eklini kabul etmişler
dir. Konııre karan lktııat Vekaletine de 
bildirilmiş ve aldığımız malumata göre 
Vekaletçe muvafık bir ıekilde kar§ılan
rnıttır. 

lstanbul nuntakası Ticaret •e sanayi 
Odalan birliğini §İmdilik masraf olma
aına mahal vennemek i~ İstanbul Ti
caret Odası temsil edecektir. Odalann 
iıtiraki meeai tarzını tesbit için bir ni· 
zamname yapılacak ve o ~ekilde faaliye
te ııeı;ilecektir. 

Kusur nereden geliyor? 
Ticaret Oda"' yaptığı bir tetkikte, fı

çı tedarikindeki müşkülatm, iyi fı~ı bu
luıunamasının ve fı~daıın mÜhim ~ir kıs 
rrunın hariçten ::!elmesinin mayi ve tane 
halindeki bir kı<ım ihraç "§yamızın sa
tılamamasında, kıymetten düşmesinde 
batlıca amil olduğu neticesine Vannl§• 
tır. 

Oda bu noklayi ehemmiyetli gördü
ğünden tetkikini geni,letmiş ve memle
ket dahilinde imal edilen fıçıların ihtiya
cı ne dereceye kadar koruyabileceğini a· 
raştınnı§tır. Halen memlekete ihrac eı
yamızın yabancı memleketlere çıkarılma 
aı için külliyetli fıcı veya fıçılık tahta 
gelmektedir. Memleket dahilinde imal 
edilen fıçıların yaş tahtadan yapıldığı 
bundan dolayı j,,inc konulan mayiı faz
la miktarda i~tiği de iddia olumnalrta. 
dır. Bu tetkikat yapıldığı esnada Mm-an 
gozlar cemiyeti Odaya ıayaru dikkat bir 
müracaatta bulunmustur. Cemiyet bu 
müracaatında ihracat icin lbım olan bü
tün fı~ıların d~hilde u;,alini taahhüt et
mekte yalnız lktısat Vekaleti tarafından 
himaye tetbiri alıruna"I icin Odanın ta. 
vaııutu istenmektedir. • 

.. Oda bu ~ok mühim tesebbüsün husulü 
ıçın çalışmaktadır. -

Mahkemelerde 

sonuna kadar 

edilecek 
Ay 

ikmal 
Darülfünun ıslahat komitası dün 

Pr. M. Malche'in riyasetinde içtima 
ederek müderrislerden gelen fişlerin 
tetkikine devam etmiıtir. Öğrendiği· 
mize ııöre fişlerin tetkiki bu ay sonu
na kadar ikmal edilerek Maarif Ve
kaletine gönderilecektir. 

Vekiılet önümüzdeki aene için ya
pacağı muvakkat kadroda dahi bu 
fiıleri eaaı tutacaktır. Dün Tıp fa
kültesi hocalarına Haydarpaşadaki 
fakülte binası ile yeni fakülte olan 
Darülfünun binasının planlan tevzi 
edilm~tir. Her hoca kendi la~or~tu· 
vanna göre plana bakarak yenı bına
da yer ayıracaktır.. Bazı ~oca~ar 
yerlerini şimdiden bul_muşlar, ı.stedık· 
leri tesisatı rapor halınde ıslahat ko
mitasına bildirmi§lerdir. Yeni binanın 
bazı kısımları ahtaP olduğundan bu· 
ralannr beton olarak tadili için nakil 
komisyonu projeler hazırlatmakta-
dır. 

Mekteplerde tatil 
Lise ve orta mektepler dünden iti

baren tatil edilmiş ve talebe karnele
rini alm1'lardıt'· Bakaloryaya tabi aı
nıflar ha~iran tS te imtihana baılana· 
caktır. 

Müsamere 

Erenköy kız 1!.sesinde buıı.ün öğ~e· 
den sonra bir musamere verılecektır. 

Ahmet Haşim için bir toplantı 
Ahmet Haııimin hatıt'asmı yadet

mek için yarın saat 21 de yüksek mu
allim mektebi salonunda bir toplantı
yapılacaktır· Bu toplantıyı Yüksek 
muallim mektebi talebesi tertip et-

mektedir. 

Marh yumurtalarına 
musallat çocuklar 

Himayei Hayvanat Cemiyeti bazı 
çocukların Adalarda martı yuınurta
lanru toplamakta olduklarını görmiiJ 
ve bu martı neslinin tükenmeAine ae· 
bep olacağını nazarı di.kkate alarak 
bunun menini Vilayet ve Adalar kay
makamlığından rica etmi§tir: 

NuriAhnıet,J\h et Nuri 
Eroin imali cürmünde suçlunun 

isminde bir iltibas var mı? 
Dün Ağırceza mahkemesinde dikkate 1 

ıayan bir dava !!'Örülmüt.tür. Davanın 
maznunu Nuri Ahmet Efendi isminde 
bir zattir. Dava evrakına naza"'an Nuri 
Ahmet Efendi Cihangirdeki evini eroin 
imalathanesi haline k/;1Dluş ve bir giin 
bu imalathane memurlar tarafından kl!l
fedilerek alit ve edevat müsadere edil
miştir. 

Suçlu vekili mahkemede demİ!tİr ki: 
- Biz surlu değiliz. demittir. Biz !cu

raya iıin iltibaar yüzünden geldik. Asıl 
suçlu Abmet Nuri Beydir. Ahmet Nu· 
ri Bey eiz1i eroin fabrikası zuhur eden 
evin kirnr,ıııdır. Ciz sadece kı evi kiraya 
veren deUalız. Elyevın oturdu!Ju ve ça
lıştığı yeri bilmediğimiz l><ı Ahmet Nuri 
Bey yerine "dnnız Nuri Ahmet olduğu 
iç.in r~i getirdiler. 

f ~dia mekamı hu müdafaaya itiraz 
ettiı 

- Böyle mürlafaa olmaz efendim, de
di, adresi ve calıştığı yer maliim olmı
yan bi~ adama cürmünü yÜkletmek ıu
rrtivle ts-k•hatt;:ın kurtulmak istiyor. 
Cürüm .,.hatir. ilk tahkikatta su~ sabit 
olmuş, b.ikim lüzumu muhakeme kara
rıyla ıuduvu huzurunuza sevketmiştir. 

Şahitler dinlendi. bunlar da imalathane 
nin eroin imaline müsait olduğunu aövle 
diler. M•ıhakeme başka §Jlbitlerin celb~ 
için bıt·k'.\ giine kaldı. 

meai Adliye lhtiaaı mahkemesinde ya
pılmıf, çünnü sabit olmu§, 6 ay hapsi
ne, 37 lira para cezası vermeıine karar 
verilmittir. 

Kadriye H. - Hikmet 8. davası 
Kadriye Hanım • Mü•tantik Hikmet 

Bey davasına Ağırceza mahkemesinde 
dün de devam edilmi•tir. Dünkü muha
kemede aiviJ polis komi<eri Hayret B. 
tahit olarak dinlenmiştir. Hayret B. de
mittir ki: 

- Tahkikatın bidayetinde nihayetine 
kadar bulundum. Hikmet Bey Kadriye 
Hanımı tahkir etmemittir. Bilaki• Kad
riye Hanımın bazı asabi hareketlerini 
P"k büyük bir nezaketle karıılamıştır. 
Hatta Kadriye Hanım bir ııün hiddetlen 
miş, tahkikat evrakının üzerine hokkayı 
fırlatıp ataıı•tır. Bu bidisede sadece bir 
zabıt varakası Ue tesbit edilmişti. Bu ha
reket kar§mnda Nle Hikmet B. kendi
sine nezaketle muameleden aynlmamıt· 

tır. 

Bundan sonra .Şinasi Bey isminde bir 
zabn da ifadesi okunmuı, onun da ayni 
tekilde şehadet ettiği anlqilmittir. Mu
hakeme batka ıaJıit ıretirilmesine bırakıl 
ıruıtır. 

Pollste 
lhti1as değil, zimmet 

Catalca Tütün lnhiaann<la çalışırken iki agır yaralı 
para iJ_tilii• ettiği iddiuiyle mahkemeye 
v~rilen Refet Beyin muhakemesi bitmit, Evvelki gece Mercanda kanlı bir kav· 
diin karar tPfhim olurunııatur. Relet Be- ga olmut. iki delikanlı biribirlerini öliim 
yin iddi" edilen parayı ihtilas etmeyip halinde yaralamı§lardtr. Mercanda Fuat 
sadece zimmetine eceçirdiği oabit olmuş, p"fa caddesinde seyyar satıcdık yapan 
6 ay müddetle bap5ine karar verilınittir. 18 yll§lannda Muzaffer ile gene 18 Y"!• 

1 1 
larmda Tahir bir alacak meselesirulen 

Komünist suç u ar kavga e1mi,1erdir. 
Evvelce Ağırcezaıla yapılan muhak.,. Bu kavgada arabacı Tahir kama ile 

me neticesinde dörder sene hapse malı· Muzafferi göbeğinin altından tehlikeli 
kiim ol•n komünistlik maznunlarmdan surette yaralaım,ıır. Muzaffer bağırarak 
Mm. Vilda. irfan. Selim Sırrı ve Niza- kanlar içinde Yere yuvarlanınca oralar· 
mettin hakkındaki hüküm temyiz mah· da dol"fmakta olan kardetinin oğlu Re
kemesince bozulmuttu. Dün bu davaya cep gürültüyü duymuı ve kavga yerine 

ık k 
gizli olarak Ağırc~da yeniden batla- kotmuıtur. Recep, aıncaıı Muzafferin 

hsat onferansında rulmıştn·. kan içinde yerde yattığmı görünce der-
•• • l • • Q k" hal bıçağını çekip birdenbire o da Tahi-

muşa vır erımız te 1 eroinciler rin üzerine atılımı ve bıçakla sol böğrün 
. Londra lkt11at Konferanuna, müta- Kurban bayramında yakalanan ve ga· den ağır surette yaralamıştır. 

jır olalak .i!tirak edecek olan Gümrük- yet vasi eroin kaçakçılığı yaptıkları an· Vakaya zabtta vazıyet etmiş ve iki ya-
""! ve nlnaarlar Vekaleti müşteşarı A· !aşılan 20 ki$ilik şebeke hakkındaki ilk ralı ölüm halinde hastaneye kaldırılmıt· 
d~~ ~e H~riciye lkt11at ve Ticaret mü- tahkikat ikmal edilmiştir. !ardır. Recep yakalanmııtır. 
tur':ı B~dı hB. ler dün aktamki ekıpresle Altıncı istintak hi.lı:iıni Salih Bey suç- O k manda 

on ra Y• arcket etmiılerdir. ulardan Kadri Beyle Y orgi ve Niko ca- r en 

Başmudür Seyfi B. dün kendisile gö
rüten muharririmize vaziyeti şöyle hu
lasa etmi,tir: 

" 1 - 31 mayıstan evvel gelip te ok
truva resmini ve!"diklerine dair makbuz 
ibraz eden ve m&Iİarmı 1 hazirandan 
sonra çıkaran tüccardan, yeni tarife üze
rinden vermeleri tazım gelen % 10 Be
lediye hiaaesi, ibraz ettikleri makbuzlar· 
da yazılı miktar indirildikten sonra tah· 
sil edilmektedir. Bu sekilde gümrükle 
tüccar aruında ihtilif aenilen hu mese
le halledilmiıtir. 

2 - Yeni tarifede bazı efyanın ııüm· 
rük resmi daralı olarak alınacaktır. Bu 
hükmün aramızda ticaret muahedeleri 
olan memleketler ~sına ne suretle 
tatbik olunareağı meselesi de §U şekilde 
halledilınittir: 
Aramızda tİCB!'et muahedegİ olan mem 

leketlerden gelen e§yanın gÜmrük resmi 
eski tarifeye göre alınmakta, ancak ye
ni kanunun metnindeki ahkam bunlara 
da tatbik olunmaktadır. Yani gümrük 
resminin daralı olarak alınmA"ım yeni 
kanunun emrettiği eşya, aramızda tica
ret muahedeleri olan yerlerden gelseler 
de, daralarile, ancak eski tarifeye göre 
resimlendirilmektedir. 

3 - Ticaret muahedelerinde konsoli
de edilmiş etyarun gÜmrÜk tarife tahav· 
viil&tın 9 ay sonra ve konsolide edilıne
mit eşya tarifesi üzerindeki tahavvülatın 
dn 3 ay sonra tatbik edileceğine dair 
Gümriik ve inhisarlar V eki.Jetinden ve
rilen emir de bu meseleyi halletmiştir. 
Ahdi tarifelerde ıniktıırlan gösterilmit 
"!Ya 9, ıı:österilınemi§ "§Ya da 3 ay son· 
ra yeni tarife üzerinden muame1e gönni
ye lıaşliyacaldardıt'. 
Ticaret muahedesi olmiyan yerlerden 

gelen "!Ya mahdut olduğundan bir çok 
eıya fiatlerinde tereffü olmamak lazım 
gelmektedir. Ticaret Müdürlüğü eşya 
fiatleri üzerindeki tetkikata devam et
mektedir. 

Bale diyede 

Oktruvada tasfiye 
Yüz kadar memur T erkosa 

nakledilecek 

Belediye oktruva müdürlüğünde se 
kiz ki,ilik bir ta•fiye komi•yonu t~kil 
edilmiftir. Komisyon evvelce tahak
kuk ettirilip tahsil edilmiyen parala· 
n tahsil edecektir. Tasfiye iti bittik
ten sonra müdürlük lağvolacakbr. A· 
çıkta kalacak olan 100 kadar memu
nın Terkoaa yerlettirilmeai temin ed i
lecektir. Yeni çıkan lıtanbul sular i
dareıi kanununa göre Terkoıta bazı 
yeni tetkili.t yapılmak icap etmekte
dir. Bu teıkili.ta hariçten kimse alın
mıyacak, oktruva memurları yerletti

rilecektir. 

Otobüslerde reglatör 
Otobüslerin süratini tahdit için reg· 

latör aletlerinin kanuni :nühleti bu· 
gün bitmektedir. Y :!'lodan itibaren 
bütün otobüsler regli.törle işliyecek
tir. Reglatör 30 kilometreden fazla 
sürat vermemektedir .. 

içki aleyhtarlığı 

Gençler tefkilah kuvvetle çalıfıyor 

Yetil Hilal cemiyeti içki ile mücade
le teıkilatıru gençlik arasında bir kat 
daha geniıılebnek lüzumunu gönnüt ve 
yeni bazı tertibat almağa baılamı,tır.Bu 
mühim iıte mevcut spor klüplerinden is
tifade edilecektir. Cemiyet, spor klüple
ri idare heyetlerile ayrı ayn temas ede
rek kendilerinin içki aleyhine çalışınala· 
n temin edilecektir. Esasen yapılan tel· 

kikatta bütün spor klüpleri dahili nizam 
namelerinde alkollü içkiler aleyhinde 
mücadele için maddeler olduğu ııörül

rnü§tÜr. Bu ıuretle, cemiyet, Türk ıpor· 
culuğuna ve sporuna büyük bir yardım 
yapılmış olacağı kanaatindedir. Bütün 
klüplerin bu mücadeleye müzaheretleri
ni temin için idman cemiyetleri ittifakı
na ve gayri federe klüplere de müracaat 
edilecektir. Gençler Yetil Hilal t.,.ki
latı spor klüplerile daimi teması muhafa 
za ederek miicadele faaliyetinin gevfe-
m~esine dikkat edecektir· . bü 

Bu yeni f"kille içki mücadel-:-'nd~. • 
ytik bir muvaffakiyet temin edilecegı ve 
. ki af tı' · ___ L •• -dan kurutulmll§ o-
ıç e mn mernuıau• 
lacağı kanaati vardır. 

içki düşmanları bayramı bugün 
Bugün y .,.;1 Hilat Mayramıdır. Ye

til Hilalcil<;'" ~ münasebet!e,. ~er s~e 
olduğu ııibı, bir vaı>ur gezıntiıı tertip 
etmittir. Vapurla Beykoz'• ve sonra Bü
yiikada'ya gidilecektir. 

!Muhtelif eğlenceler yapılacaktır. Ge
zintide Yetil Hilal rozeti takılacaktır • 
Bu rozetlerde "içki, sağlık, varlık düt· 
manıdır'' cümlesi yazılıdır. 

Şimdi it berakis oldu... Kadın 
olsun, erkek olsun bir kısım halk: 

- Ben güzelim. Beni beğeni· 
niz !. diye jüri önüne çıkıyor. Vak
tile buna (mosturalık) denirdi. 

Gazetelerde okudum: 933 gü· 
zelleri Madrit'ten (Lizbon) a git· 
mit .. Orada da kendilerini göste
receklermit·· Tasavvur ediniz bir 
kere •.• Binlerce halkın önüne çı· 
kıp boy göstermedeki güçlüğü ... 
Haydi kadınlarda böyle bir tey 
vardır. diyelim. Onların kendileri
ni beğendirmek istemeleri biraz 
da tabiatin sevkiledir. Lakin er· 
kekleri ne yapalım?. Onların da 
bazı yerlerde güzellik müsabaka
larına girdiklerini görüyor uz. Ta
bii bu müsabakalara çirkinler de
ğil, az çok güzel olanları gırıyor 
ve görüyorum ki; güzellik adamıE 
başına bela olmıya ba,ladı. 

Ecnebi kelimeleri Türkçe 

yazarken. 

Karilerimden bir zat bana dün 
bir mektup yazmıt soruyor: 

"Bazı ecnebi kelimeler garip bir 
surette yazılmaktadır. Mesela 
Franaızca Octroi kelimesi oktrua 
yazılacağına okturuva yazılıyor. 
T oumoi için turnuva yazıyoruz 

(tes fouilles de Troie) terkibini 
(Trua hafriyatı) demeyip ille (Tr~ 
ua halriyah) yazıyoruz.Bu kel"me 
lerin neresinde V harfi vardır':.'! 

Bu doğru mülahazaya ben de İş· 
tirak ederim. Yalnız dikkat ettim. 
Bu kelimeler eğer kariimin 
teklifi gibi V sız yazı-
lırsa kelimenin aslını bil-
miyenler onu garip bir tarzda oku
yor. Mesela soiree kelimesi. Bunu 
eğer ve pek haklı olarak suare ya
zarsak aua hecelerini tıpkı Suadi. 
ye kelimesindeki gibi okuyor ve 
u ile a nın arasını açıyorlar. O za
man tabii kelime ses biçimini kay
bediyor. Çoklarının frenkç~nin 
(oi) sıru uva teklinde yazmasının 
sebebi budur. 

Karilerimizden Sabri Beye 
Cenevreye gönderdiğiniz mek

tubun Kahireye gidip oradan Ce
nevreye dönmüş olmasının hikme
tini anlamak kabil değildir. lsvİç· 
re yolu timdiye kadar • .Kahireden 
geçmez. Bu olsa olsa mektubunu· 
zun bedava bir seyahat yapmak 
istemesinden doğmuttur. Mektubu 
nuzun ettiği seyahati size temenni 
ederim efendim . 

FELEK 

Deniz ve hava müsteşar
lığında tayinler • 

lktısat vekaleti deniz ve hava müs
teşarlığı kabotaj ve hava tubeıi mü
dürlüğüne Seyrisefain iıletme müdür 
muavini Ayetullah ve Limanlar şube
si müdürlüğüne Seyriaefain müdiriyet 
kalemi müdürü Refik ve muavinliğine 
müdiriyet kaleminden Adnan ve ayni 
ıubenin tetkik memurluğuna Hiltmet 
Beyler tayin edilmiılerdir. Akay mÜ· 
dürlüğüne de B. M. M. Daire müdürü 
Cemil Bey tayin olunmuştur. 

1 BORSA 1 ..._ __ _ 
(iş Bankasından alınan cetveldir) 

8 HAZİRAN 1933 
Ak ıam Fiatları 

istikrazlar ı Tahvilat 
lstikru dahili ku· Ersani 19,40 

ponau.s 96,50 Ele•trik -
1933 İatikru:ı 98,50 Tram'Vay ~-

Şark d. yolları 2.80 Tünel 
D. Mu.'Vabhide 53,75 Rıhbmı ıs .25 
Gümrükler 6,76 Anadolu 1 45. 
S.ydi ınahi 7.-
Baidat tt.76 " 

ili 46.25 

T. a•keri1• 7.75 me••İI 56.~! 

ESHAM 

it Banka•• Na· ı 
ın• 9,45 
,. ,. Haıniline 9,55 
,, 11 Müesait 102 

Anadolu Hi•ae 2.S,40 
Tram'f'&J' 51.30 
Rejl 3,55 
Şir. hariye 15.-
Telefon 13.-

Bomonti zı.10 
T erkoa kuJlon· 
am: 29.SO 
Çimento 12,90 
lttibat daJ. ko-
ponsuz 2i~.O 
Şark dey. 2. -
Balya 2.50 
Şark m. ccsa 2 .85 

ÇEK-FIATLARI 

Paria 
Lond.ra 
Nü1ork 
Milano 
Brük•el 
Ati na 
Cenevre 
Sofia 
Am•terdam 

ı2,03 l: Prai 15,92,75 
7145 ı Viyana 4,28 

57,15 Mad,.it 5,54,SO 
9,10 Berlin 2,05,17!!1 

3.40,15 VarfoYa 4.23 .. ı::;o 
82,07,50 Peıt• 3,43,725 

245 Bel pat 35 
79,97 

ıo,89,75 
68,04 

1,17,84 

N U K U T (Satıt) 
Kısa . habe-;:ı;;;-- madani biraderlerin, Bernard Blümental Evvelki ııün bir manda Has~öy civa· • 

htelyo, Kosti ve ıMircan Efendilerin' rmda ortalığı atüst etmiş ve bır çocuğu Zehirli gaz konferansı Ku••• S 
• Et bb mevkufen, Matmazel Eleni ile Dimitri yaralamııtır. Kesilmek üzere mezbaha- -ı 

. .' a Odası idare heyetı' du""n mu· o· · bi 1 Şil"n Av 
tat t 

ımıtriyadia ve Harilaos Efendilcrı"n de ya go""tu··ru··ımekte olan mandalardan ri· Mü'laz" ım Ne< t B eh" li 1 d 20 f. F••••" ı65.- ' ' · 

Kul'uf --
2.ı .-
11.--
4q -
2-1.-
33.-
23.-
55.-

ıç ımaını yapmış;tır. nb" ba :re ey, z ır gaz ar an 715 ı P.ıızeta 
.* Alman profeao. ··rlerönden M. Mülzer gayri mevkuf olarak lüzumu muhakeme si Sütlice civannda birde ıre ço nın korunma çareleri etrafında Darülfünun ı l•te•lin 172 ı l'lla•k ası gtanı M. Serefı• ile •ehri . imi lerine, ~iğer ıuçlulann da men'i muha- önünden kaçarak alabildiğine k04mağa konferans &alonunda dün ilk konferan-

1 
Dolar zıs ı Zeloti 

1 d
.. • mıze ge §• kem. elerıne karar vermi•ti"r. Muhakeme b 1 .. .. ık 8 d H d 20 Lint P er V? . un Bakırköyünde bir konferans ' aş amıı, onune ç an yaıın a ay ar sını verecekti. 20 1. Belçika 115 ı •••• 

V ('\- .. 1 ~tır, Agırceza mahkemesi-de yapılacakhr. namında bir çocuğu çiğniyerek muhtelif Konferansın verileceğini pek az kiti 20 Drahmi 25.50 i 2.0 LeJ * Ş 6 h • 1 ' d • tt 1 t 20 i. l•"İçre 815 20 Dinar .-
934 

n{ife ı ec"ktir da ıanntoryomda tes'it 
. . ehrimizc ("eldiğini yazdığımız in- ay apıs yer erJn en agır sure e yara arnış .r. haber alabildiği için salonda ancak yedi 26.- I 1 Çernovec; gıhz k"dın taı•yarecilcrı"nden Mel B 1- B Çocuk ifn.de verem.iyecek bir halde sekiz dinleyici vardı. Bu vaziyet karşı- 201 LFl•o•,•,.. 85- ı Altııı 

o artında tütün kaçakçılıg"ı yaparken h ı kald 1 t B' 'l 'd ' •• 'd" • ney dün sa~>~ Sofya'ya "itmiştı"r, 81 ancye ın mıs ır. ıraz J en e &ında konferansın tehi!"İne mecburiyet 21 Kur. Çelc 120 l rrıecı 
11 
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( Haftalık Siyasi İcmal J 
Yarın içine gireceğimiz hafta tarihe ı 

Cihan iktıaat konferanaınm toplandığı 
hafta olmak üzere kaydedilecektir. 
Konferanı Londrada pazarteai gÜnÜ 
66 devletin iıtirakile açılacak. Cihan 
iktısat konferansının toplanmaıına 
1932 senesinin temmuzunda karar ve
rildiği zaman müzakere edilecek olan 
meaelelerin mevzuu ıu iki hatlık altın
da taanif edilmiıti: 

1 _Mali meseleler: para ve kredi 
aiyaaeti. Beynelmilel mübadeledeki 
müıküliıt. Eıya fiatlerinin seviyesi. 
Sermayenin alam. 

2. - lktıaadi meseleler. Bilhaaaa 
,gümrük tarifelerini nazarda tutarak 
;stihsal ve mübadele meaelelerinin ısla 
hı. ithalat Üzerine vazedilen tahdidat. 
Konteı;jantman meselesi ve ticareti 
tahdit eden diger takyidat. Konferans 
bilhassa parayı sağlam bir esasa rap
tetmek ve kambiyo üzerine konulan 
kayıtlan kaldırmak lüzumunu tebarüz 
ettirecektir. Konferans umumiyetle 
beynelmilel ticaretin ibya11 lüzumuna 
kaildir. 

Konferansın bu gayeleri tahakkuk 
ettirmek uğrundaki muvaffakıyet de· 
receai müzakereler ilerledikçe anlaşı
lacaktır. Ancak herkes tealim ediyo.r 
ki Cihan iktısat konferansı çok gayn· 
müsait terait altında toplanmaJ.:tadır. 
İngiliz Baıvekili Mac Donald, hır kaç 
hafta evvel konferans hakkında de
miştir ki: "Çok mütküliıt ile kmlacak 
bir cevizdir.,. 

"' "' "' Konfera~sın neden gayrimüaait ıe-
rait altında toplanmakta olduğunu 
takdir etınek için aiyasi olaun, iktısa· 
di ve mali olsun, beynelmilel mesele
lerin biribirine bağlı olduğunu hatır· 
lamak lazımdır. Bir taraftan Uzak 
Şarkta Japonya tarafından yapılan 
emrivaki duruyor. Japonlar yalnız 
Mançuryayı değil, Jehol eyaletini ve 
Pekine kadar itmali Çini İJgal altına 
aldılar. Son haberlere göre, Çin Hüku
meti Japonya ile mütareke aktetmek 
mecf",ıuriyetinde kalmuıbr. Bu, kuvve
tin hakka galebesidir ki beynelmilel 
münasebetlerde daima akislerini gös
terir. 

Diger taraftan silahsızlanma konfe
ransım müspet bir neticeye vardırmak 
için yapılan teıebbüs böyle _bir netice 
vermem.ittir. Konferans tebır 1'?.tdes1 

altında inkıtaa uğramıı vaziyelt >-lıt. 
Dörtler misakı etrafındaki müzake· 

reler b=r neticeye varmamııtır. 

Avrupa Devletlerinin Amerik11a 
verecekleri borç meaeleai halle.:l• ' t:ru..!
miştir. Bu borcun bir takait vadesi 
konferana açıldıktan üç gün aonra ya· 
ni 15 haziranda eeliyor. Fransa esa
sen geçen takaiti tediye etmemiıti. 
lngilizler de geçen taksiti tediye eder· 
ken, bunun sonuncusu olacağmı söyle .. 
mişlerdi. 

hte siyasi, iktısadi ve ~ali sahada 
beynelmilel münasebetten kanıtıran 
baılıca unsurlar. Bu ıerait altında 
konferanstan büyük neticeler bekle
m"k fazla nikbinlik olur. 

~ "' "' 
Cenevre ailahsızlanma konferansı 

Mac Donald projesini gerek mü:ı:ake· 
re ve ırerek yapılacak olan mukave
leye esaa olarak kabul ettikten ve 
madde madde bir defa müzakere ettik
ten sonra müzakerelerini üç hafta tehir 
etti. 

Bu tehirden evvel, el ile tutulabile· 
cek bir neticeye vannak İçin çok ça· 
lıtılmııtı. Ye böyle bir neticeye var· 
mak Londra iktısat konferansının va· 
zifeaini kolaylaıtıracaktı. Fakat bir 
neticeye varılamadı. Her nokta eb'a
fında ihtilaf tebarüz etti. Gariptir ki 
bütün devletler, Mac Donald teklifi
nin heyetiumumiyesini kabul ebnekle 
beraber, teferrüatının hiç bir noktasın
da müttehit değillerdir. 

Emniyet meselesinin müzakeresin
de ihtilaf , cıktı. Bu meseleye büyük 
devletlerin ~yni zaviyeden bakmadık· 
lan anlafılmıttır. Fransa emniyet me
seleainde çok titiz davranıyor. lngilte· 
re ve Amerikanm ıümullü bir taahhüt 
altına girmelerini istiyor. İngiltere 
Lokamo'da girdiği taahhüdü genitlet· 
mek istemiyor. Amerika iae bu nokta
da büsbütün uzakta bulunmaktadır. 

Diger taraftan mutaarrızın tarifi et
rafında da ihtilaf çıkmııtır. 

Rua murahhas heyeti reisi M. Lltvi
nof, bir devletin ne gibi ıartlar altın· 
da mutaamz teliıkki edilebileceği hak 
kında bir takım kaideler ileri ıürmÜ§· 
tü. Fransa ve Küçük itilaf Rua teklifi
ni kabul etmekle beraber, İngiltere, 
Almanya ve ltalya kabul etmemiıler· 
d~ . 

Müzakerelerde İngilizlerin yalnız 
hatlarına kaldıkları bir nokta da var· 
dır: Mac Donald projesine göre, tay• 
yareden bomba atmak menedilmekle 
beraber, asayİfİn muhafazası için po
lis tedbiri olmak üzere tayyare bom
bardımanı ipka ediliyordu. İngilizlerin 
bundan maksatları Mıaırda, Irakta ve 
Hindistanda tayyare bombardımanı 
kullanmaktan ibaretti. lngilizler bu 
noktada bütün devletlerin müttehit 
bir cepheıile kartılaıtılar. İngiliz mu
rahhası, Mr. Eden bu nevi bombardı
manı müdafaa etınek istedi. Çok kolay 
ve masrafaız bir tenkil vasıtası oldu
ğunu söyledi. Fakat noktainazarını 
kabul ettiremedi. Bununla beraber, 
İngilizlerin tayyare bombardımanın· 
dan vazgeçecekleri anlatılmıyor. Mr. 
Baldwin Avam kamaraaında bu mese
leden bahaederken büyük bir asabiyet 
gösterdi ve .. bafkalan buna itiraz edi
yor diye bu kadar ehemmiyetli bir 
tenkil tedbirinden vazgeçecek deği
Jiz,. dedi. 

Bu da gösteriyor ki Cenevredeki ka
rarın mahiyeti ne olursa olsun, her 
devlet gene bildiğini okuyacaktır.Tay
yare bombardımanı gibi bir noktada 
bile ittifak ile verilen karara tabi ol
mak istemeyince fngilizlerin daha e
hemmiyetli meaelelerdeki kararları 
naaıl kabul edecekleri bir meaeledir. 

~ ~ :ıfo 

Dörtler misakı bir türlü imza edile
medi. Bir aydanberi Fransızlar ve Kü
çük itilaf devletleri miaak üzerinde 
iılemektedirler. Bunlar itlerini bitir· 
dikten aonra misakta imzaya değer 
bir taraf kalmadığı bildiriliyor. 

Misakın imzaamı ilham eden iki mü
him aebep vardı: 

1 - Muahedelerin tadili. 
2 - Almanyaya siliıh hususunda 

müsavat temin etınek. 
Filhakika bu maddeler dörtler mi· 

sakmdan tayyedilmemittir. Fakat o 
kadar hafifletilmittir ki manası kalını· 
yor. Muahedelerin ancak Milletler 
Cemiyeti çerçevesi içinde tadil edile
bileceği yazılıdır. Böyle olduğuna gö
re yeni bir misak imzalamıya hacet 
kalmıyor. Silahsızlanma konferan· 
amdaki fili vaziyetin ne olduğu mey
dandayken, misakta Almanyanın mü
savatından bahsetmek te abes olurdu. 
Esasen geçen ki.nunuevvelde uprensip 
itibarile,, Almanyanın müsavatı tarun
mı' bulunuyor. Bu· vaziyette ortada e
hemmiyetli bir miaak olmadığı iddia 
edilebilir. Binaenaleyh imza edilip e· 
dilmemeai de ikinci derecede ehemmi
yetli bir meaele halini alıyor. 

~ "'"' 
Dançig intihabatında Hitleriatler 

34 azalığa kartı 38 azalık ile Ayan 
Meclisinde mutlak ekseriyeti kazan· 
mıılardır. icra Heyeti Ayan Meclisine 
dayandığından hükilmet Hitleriıtlerin 
ellerine geçiyor demektir. Fırka Reisi 
Dançiğ Kanunueaaaiainin tadiline gi
dilmiyeceğini temin etıniıtir. Esasen 
bunun kanuni şekilde yapılması da ko
lay değildif. Bir defa Ayanın sülüıan 
ekaeriyetilıi temin etmeli. Sonra tadil 
karan Milletler Cemiyeti tarafından 
taatik edilmeli ki bu, hayli mütkül bir 
meseledir. 

Her halde Nazi Hükılmetinin eski 
Kanunuesasi ile idareye devam edece.. 
ği anlatılınaktadır. Bununla beraber 
Dançig'in Berline daha ziyade ynklaı· 
tığı inkar edilmez bir hakikattir. 
Dançig Hükılmeti doğrudan doğruya 
Hitler'e bağlı bulunacak demektir. Ye 
Dançigteki yeni Nazi Hükılmeti itba
ıma geçip te idareyi nasıl tedvir ede
ceği anlaıılmcıya kadar Lehistanda 
hiaaedilen aaabiyet devam edecektir. 

Diger taraftan Hitler Avusturya 
Hükumetine karı• harekete geçmittir. 
Hatırlardadır ki bir kaç hafta evvel 

Milliyet'in edebi romanı: 2 

YAYLA KIZI. 
YAZAN: Aka Gündüz. -

Bana bakma delikanlı! Sen 
kürkünü çıkarma! dedi Yaylalı 
Mehmet. 

Toçu Mehmedi kurtardık. 
- Bin fU atın terkisine! 
Mehmet binmez! 

ı 

- Niçin binmiyoraun Mehmet? 
- Ben Laçin Beyin bataryaaın-

danım. Batarya battı. Ben tekerler 
altına ağaç dalı, tat bulmak için 
ayrılmı9tım. Çankırılının ünlemesi 
ni itittim oraya seğirttim, böyle 
oldu. Terkiye binersem, Laçin Bey 
beni kaçtı sanır sonra. • ben kaç

madım ki .•• 
Dinç atlı bir emirberle arkada 

kalan bataryaya haber ula9tırdık: 
- Yaylalı Mehmedi tedavi için 

geriye götürüyoruz. Kaçmadı Meh
met! 

Emirber çamur toseainde dört
nala kaldırdı. 

Kürklü, battaniyeli Mehmet ter
kiye bindi. 

Ve Çankırılı Mehmet batağa 
battı Yaylalı Mehmet çadırlı has-

tahaneye yattı ..•• 

Tarihin Laçin'i 
Karadenizle Marmara arası bir 

ateş denizi olmuttu. 
Dü,man son gücü ile hücum edi

yordu. 
Hadımköyünden Karadenize 

kadar, dü9manı türkç~ kartılıyor. 
duk. Bir adım ilerleınıyordu. En 
sol yön;;,.nüzün solu açıkmış. Ne 
bilelim. Veya ne bilsinler! 

Oç saf üzerine süngütak yürü· 
yen dü,man, birdenbire sağa kır· 
dı. Kadıköy yolundan, batka ka
raltılar peyda oldu. Uç saf, bet 
saf oldu. Bet saf dokuz safa bin
di. Soldaki son istihkammıız şata· 
!adı. Toplarını sola çeviremiyor
du. Deniz, göl var diye hotlamı9-
lar ! 

Dii,man dokuz saf üzerine sün
gü tak! piyade yürüyü~ü ile solu
muzdan lstanbula yürüyor. 

İhtiyatta duran yüzba,ı Erzu
t ııtT:lu Laçin bunu gördü, bunu sez
di. Birden bire bir kumanda: 
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Bugünkü proğram 
ISTANBUL: 

18.- den 18,30 Gramofon 
19,00 " 20100 Alaturka aa.z (Müterref H .) 
20,00 .. 20,30 Alaturka saz (Tanbureci Os-

man PehliTan). 
20,30 ,. 21,30 Alaturka saıı (Hanımlar saz 

lıeyeli OIL.ü Hanım). 
21.30 ., 22,00 Gramofon.. 
22,00 ,, itibaren: Ajan•, Boraa haberleri 

•aat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Keman konseri (Ekrem Zeki B. ta-
rafından). 
18,40 : Gramofon. 
19,30 : Fran•ızca der•. 
20, : Ajan• haberleri. 

VARŞOVA ı411 m. 
13,15 pli.lır:, 16,40, lceza. 18 kon•er, 19 ha· 

fif muaiki ve dan• parçalarından mürekkat 
plklar, 21 •enfoıtlk konaer, 23 muhtelif, 23,20 
dana mu•ikiai. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20 darülfünun ıarkı cemiyeti larAfında.ı 

kon•er, 20.SO konferan• 21,30 pli.k, 22.30 ha
berler, 22.45 Bando (beı alet), kon11er 1 24 
.. iaan mu•ikiı;. 

ViYANA 5ı8 m. 
20,15 askeri konser (üçüncü •u•ari alayi) 1 

21,25 (Her kea kendi taliinin müaebbibidir). 
İsimli temsil 23 haberler, 23,20 plik ile ak
tam kon•eri. 

MILJİNO-TORINO-FLORINA: 
20 haberler, ıa.rk.ı ve dana (pli.k ile). 21,30: 

kahramanltia dair halk 4İirleri, 21,45, konaer 
241 son haberler. 

PRAG, 488 m. 
20,10 pi.ile. 20,30 Ruya.da ni,anlanma İaim

li iki perdelik opera tem•ili. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13 plak, 14,20 plilk. 1& radyo orkeatra•r, 20 

dera, pl&k, 21 Lohengrin •e Uçan HolBndalı
lar i•imli. Vaıner operalarından parçalar 
plik ile. 

LA YPZIG. 389 m. 
21,05 Amerika.da nelerden bahaolunuyor i

•İmli Amerikadan nalden konferana, 21,20 
Avdet eden iaimli akeç , 22.30 orkestra, 23.30 
haherler, dan• •• hafif mu•iki.. 

111111 ................................. , ................. _ 

Davetler 

Şehir tiyatrosunda yeni 
eserler 

Dariilhedayi müdüriyetinden 

Önümüzdeki tiyatro mevsiminde 
temsil edilecek eserlerin tetkikine baş 
lanmıştır. Muharrir veya Mütercim 
Beylerin eserlerini (tercüme olanlar a
sıllarile beraber) hergün saat ikiden 
dört buçuğa kadar Tepcba.şında Da
rülbedayi idaresine tevdi etmeleri rica 
olunur. 

(Ayni eserin müteaddit zevat tara
fından tercüme edilmemesi için Mü
tercim Beylerin tercüme edecekleri ese 
!eri evvelden b>Ldirmlcri kendi mcn
~aatlan iktizasm<landır.) 

Avusturya Hükılmeti, BaVlyera Adli
ye Nazırını Avusturyadan ihraç et· 
miıti. Hitler, kendi fırkaamın rrkiının· 
dan olan bu nazır hakkındaki mua· 
meleye mukabelebilmiail olmak üzere 
Almanyadan Avusturyaya ıridecek o· 
lan Alman seyyahlarının pasaportla
rını bin marklık bir vergiye tiıbi tut· 
mıya karar vennittir. Bu, AvusturyA· 
nm seyyah ticaretini imha edecek bir 
tedbirdir. Avuaturyalılar da Alman 
etyaama kartı bazı gümrük kayıtları 
koymrya karar verdiler. Avusturya 
ile Almanya arasındaki ticaret müva
zenesi Almanyanın lehinedir. Binaen· 
aleyh bu tedbir de Almanyayı zarara 
aokmaktadır. 

Binaenaleyh şimdi Avusturya ile AJ. 
manya biribirine kartı ticaret harbi 
ilan etmiş vaziyettedirler. Ancak ha· 
kalım zayıf Avusturya Hükılmeti bu 
harbi ne kadar devam ettirebilecek. 
Avusturya Hükümetinin vaziyeti ken
di memleketinde emin de;iJdir. Ve 
her halde mücadelede Al~nyanın, 
daha doğrusu Hitler Fırkaımm galip 
geleceği anlatılmaktadır. Ye bir kaç 
böyle zafer, nihayet Avusturyayı Al
manyaya birleıtirecektir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

- Top bindir! 
Dokuz saf üzerine gelen süngü 

tak piyade alaylarına tek batar
y:,sı ile ileri atılıt yaptt. iki bin 
metre yoktu. Laçinin Rğı, solu, 
önü, ardı dümdüz bir ova idi. 
Düşman yaklaşıyordu. 
Solumuzun son istihkam. hiç bir 

şey yapamıyordu. Asker fırlamış, 
taşarak, diş gıcırdatarak bu düş· 
man zaferini seyre mecbur kalmış
tı. 

Laçin, açıkta, apaçıkta, elayası 
kadar açıkta top indirdi. 

Ve sıfırla şarapnel atetine hat· 
!adı. 

Düşman topçusu bütün yay
lımlarmı, gruplarını bu apaçık ba
taryanın tepesinde topladı. 

Piyadesi ilerliyordu. 
Yüzb~,ı Erzurumlu Laçin bir 

toparlagın üstüne çıktı. Kim bilir, 
anasının mı? kız karde,inin mi? 
sevgilisinin mi? işleyip gönderdiği 
sırmalı çevreyi cebinden çıkardı. 

Kumanda sesinin duyulması im. 
kanı yoktu. 

Laçin bu çevreyi sallıyarak ate
şini idare ediyordu. Ateş! Ateş! 
Çabuk ateş! Grup ateş! Yıldırım 
ateş! Cehennem ateş! 

Bataryasının bir topu 
kahramanlarile parçalandı. 
ateş gene ateşti ! 

İkinci top! Üçüncü top! 

bütün 
Ama 

• ANKARA, 8. A. A. -T, D, T 1 Cemiye~ 

tinden; 

Karıılıkları aranacak arapça ve farsça 

kelimelerin 86 numaralı li•tea~ ,udur: 

l çki yasağı nasıl ve ne zaman 
1.- MÜHiM 

2.- MÜHLET 

7.- MÜSTEHASE 

8.- MÜSTESNA 

meydana gelir? 
3.- MÜHMEL 9.- MÜŞAHADE 

11 
4.- Mühü.r - mibr - 10.- MÜŞAHHAS 
5.- MÜHENDiS 11.- Mü,temili.t 

ııL:.- Mü•taluerat 12.- MÜYESSER 

11 

ı ı 
Gelen karşılıklar 

Liste: (75) 
Mefahir: Öğüneme. Mefhum: Mef· 

tun: tutkun.Mehcur: Ayrılmış. Meh
tap: Ay işğı. Mehtep: Mektep: Me
lek: Melfuf: ilişik. Melhuz: Düşü!· 
müş. Menfaat: Çıkar. Menfur: İğre.ıç. 
Men: yasak. 

Beyoğlu 11 inei mektep 
muallimleri 

• • 
Liste: (74) 

. Teal/ül: Takrir Sağlamlatma. Team
müm yayılmış: Taksit Bölük. Team
müt: Takvim. Tarrup: Talik gerilet
me, asma. Takdir: Beğenme: Tamir 
onarma. Takdis: yüc'te ltme, Tazim, 
yüceltme. Taklit: Özenme, tatil pay· 
dos. 

Beyoğlu 11 inci mektep 
muallim1eri 

• * * 
Liste: (76) 

lnhisar: intikam, öç alma. lnkilfıp: 
intisap, uyma. in'ikat: intişar, çıkarma. 
lntiba: inzibat. intihar: cana kıyma, 
inziva. 

Beyoğlu il inci mektep 
muallimleri 

• * * 
Liste: (10) 

Ilga: yak etme. ilham: İçe doğan. 
lltib:ıs: Benzeyiş. lltifat: Güler yüz 
gösterme. iltihak: Ekleme. iltimas: 
Arka çıkmak, eld~n tutma. iltizam 
Ondan yana. imkan: Olabilen. imti
han: Deneme. imtiyaz: Üstünlük. 
imza: itina: Özenme. itiraz: karşı 
gelmek. itiyat: Alı~kınlık. 

Spor 

Beyoğlu 11 inci mektep 
muallimleri 

Beşiktaş - Apollon maçı 
Apollon maçları tertip heyetin

den: 
1 - Apollon Yunan takımı 9 

Haziran cuma günü öğleden ev· 
vel gelecek ve 17,30 da ilk maçı· 
nı Betiktaşla icra edecektir. 

2 - Umumi buhran nazarı dik--. 
kate alınarak kulüp mensubini 
zabitan ve talebeler tefrik edilmi
yerek bu maçlar tenzili fiyatla tri
bün umuma 100 dühüliye 50 ve 
balkon 200 kuruttur. 

3 - Stadyum gişeleri 15 te açı
lacaktır. 

4 - Maçı Kemal Halim Bey i
dare edecektir. 

5 - Bu maçlarda temiz sporcu
larımızın sükuneti muhafaza ede
rek iki memleket gençlerinin si
nirlenmeden güzel bir oyununu te 
min edecekleri muhakkak olmak
la lüzümsuz yere bağırmamala
rı hassatan rica olunur. 

1RT1HAL 
Vefalı Gali;p Paşanın damadı ve Gire· 

son mcb'usu Kazım Beyin biraderi, Ga· 
Iatasaraylı Necip Şahin Beyin enişte
si, Ticaret Mektebi Alisi müderrislerin 
den ve Hayvan Borsa"' Hukuk müşavi
ri avukat İsmail Hakkı Bey ani ola·. 
rak vefat etmiştir. 

Cenazesi btı?,'iin Cuma on buçukta 
Maçka Palas karşısında Emine Zeki 
2partınıanmdan kaldırılacak Beşiktaş

tan istimbotla Eyi.\psultan'a nakledile
rek oradaki aile kabristanına defnedi
lecektir. ( 4304) 

Oçü de param parça! 
Dördüncü atef ediyor! • 
Ve sağdaki bütün tabyalar bu 

yaman ate,in seyircileri. 
Laçin gene toparlağın üstünde! 
Gene sırmalı çevresi elinde! 
Gene dim dik! Kumanda başın· 

da! Son aletini idare ediyor! 
Kartıdan bir grup ! 
Ve .. bir •. tam vurut! 
Laçin'in son topu da Laçin'le 

beraber havaya uçtu. 
Fakat ... 
Dokuz saftı süngü tak düşman 

da yüzgeri etti. 
Hurra! Yata! 
Bütün sağdaki tabyalardan bir 

ses yükseldi. 
İstanbul •• 
Yani bütün yurt kurtulmuştu. 
Laçin'in mezarını, parçalandığı 

yere, Bahşayiş köyünün oracığın
da yaptılar. 

O mezar umarım ki hala orada
dır. 

Eğer oradaysa .. 

Amerika Birleşik Hükumetleri 
son intihabatta büyük bir inkılap 
geçirdi. B.u da içki yasağının kal
dırılması meselesidir. Halbuki on 
sene evvel Amerikanın büyük bir 
ekseriyeti ve müntehipleri tama
men ve kemaliheyecanla içki ya
sağı için rey vermişlerdi. 

Biz Avrupa içki düşmanları A
merikada vukua gelen bu büyük 
tahavvülü ne suretle izah etmeli
yiz? Bu kadar büyük bir talıavvü
lün sebebi nedir? 

Amerikada içki düşmanlarının 
bilmiyerek veyahut bilerek düt
müş oldukları hataların menşei ne 
olmuştur? Ve bu hatalardan çeki
nerek biz Avrupa içki düfmanları 
ne suretle istifade temin edebili-

' riz? Esasen Avrupa içki düşman
ları bilhassa bunların sosyalist 
kısmı Amerikan usulünün daima 
aleyhinde idiler. Amerikalıların 
takip ettikleri yolun esasatıfenni
yeye ve ciddi hükümlere istinat et
mediğini ve bunun için ya~amıya
cağını ileri sürerek bu usule daima 
kar~ı gelmişlerdir. 

Umumi ve cihanşümul buhran
dan evvel içki düşmanları dünya
da bütün saadet ve refahın ancak 
içki yasağı ile kaim olduğunu ilan 
etmişler ve bu noktainazarda bü
yük bir azimle israr eylemiflerdi. 

Nihayet kanun ilan olundu. Fa
kat çok geçmeden dünya buhram 
ve işsizlik ha, gösterdi ve umumi 
sıkıntı ba,ladı. 

içki taraftarları bu fırsattan İs· 
tifadeyi ihmal etmediler ve mev
cut sıkıntıların, işsizliğin büyük 
bir kısmına içki kanununun sebep 
olduğunu propaganda etmeğe hat· 
!adılar. 

Ticaretlerine büyük bir darbe İ· 

nen içki ve tarap memleketleri mil 
yonlar dökerek tiddetli bir ka
çakçılık şebekesi teşkil ettiler. ı,. 
te bu tesirler ile içki düşmanları
nın mevkilerini hayli sarsmağa 
başladılar. 

Diğer taraftan içki düşmanları 

bütün mesailerini kanuni ve siyasi 
tekilde sarf ve istimal ettiler ve 
kanunun konmasından mütevellit 
muzafferiyetle gururlanarak efka

rıumumiyeyi ihmal ettiler ve bu 
meselede henüz daha çok muh
tacıtenvir bulunan halkı irtat yolu
nu bıraktılar. 

Alkol serınayeıi büyük tröstler 

halinde toplandılar, matbuatın 
mühim bir kısmını elde ettiler, Çün 
kü bilhassa Amerikada matbuatın 
halk üzerinde çok kuvvetli tesiri 
vardır. 

içki düşmanlarının diğer büyük 
hatalarından biri de düşmanları· 1 
nı tamamen istihfaf ederek muzaf
feriyetin verdiği gurur ve sevinçle 
ilk senelerde artık bu meselenin 
esasından halledildiğine zahip ol
malarıdır, mütemadiyen Avrupa 
içki düşmanları teşkilatına müra
caat ederek Amerikan usulünün 
model ittihaz olunarak ona göre 

lan Yaylalı Mehmedi Hafız Hakkı 
yanına aldı ve nekahetini geçirmek 
için Ankaraya izinli gönderdi. 

Sol cenahta Mehmetle çok ko
nuştuk. 

tık konuşup tan191mız hepsine 
yeter: 

- Mehmet! senin neyin var? 
- iki yaşında bir bebem var. 
- Daha neyin var? 
- Yirmi ya9ında bir anası var. 
- Daha, daha! 
- Bir gözlü bir damım var. 
- Öküzlerin var mı? 
- Ne gezer! 
- Davarların? 
- Ne arasın! 
-Tarlan, marlan? 
-Yok dedik a! 
- Ya ne yaparsın? 
- Bağlama çalarım. 
- Bağlama nedir ki? 
- T amburadan, curadan büyük, 

aşık sazından küçük bir saz. 
- Olsa çalar mısın? 
- Ne bileyim? El elden üstün 

O mezarı her yıl, her ay, her haf
ta, her gün ziyaret ediniz gençler! 
Topçu yüzba~ı Erzurumlu Laçin 
Türk tarihinin Laçin'idir. 

demişler. Çalamasam para kazanıp 
geçinir miydim ki. . • Bir bağlama 
olsa görürüz. 

Yönümüzü aradık taradık bir 
bağlama bulduk. O bataryadan hemen hemen bir 

tek kişi kaldı. Bir çok yerinden 
misket yarası almıt bir Türk: Yay
lalı Mehmet! 

Tarihin Ladn'inden yadigar ka-

Haletle ben, emirberlerin oda
sına çekilip çaldırdık. 

Ne çalış, ne çalış! Yahut o gün
lerde bize öyle geldi. 

teşebbüsatta bulunmakhğımızı sı· 
kı sıkı tavsiye ettiler. Halbuki keO 
dileri memleketlerinde bütün yeııı 
nesli layikile irşat ve tenvir ede
cekler, matbuatın kuvvetine layi~ 
olduğu ehemmiyeti vereceklerdi 
ve nihayet ağır olmakla berabel 
kat'i bir surette vaziyete hakiııı ır 
lacaklardı. Bunu yapmadılar fi 

nih;ıyet maalesef iş olacağına var· 
dı. Muhakkaktir ki Amerikada iç· 
ki yasağı kanununun iflası kaııır 
nun tamamile tatb:1t ve kontrol t' 
dilememesinden ileri gelmiştİ1· 
Bunda dünya iktisadi buhranı d• 
çok büyük amil olmuştur. 

ş 
kar 
IÖ:yl 
bir 
de 
da 

Biz Avrupa içki düşmanları; içli 
aleyhtarlığı için ancak normal te
dabir alınmasını ve kanunlara sar 
hotluk ve fazla içki iÇin kayıtle'. 
konulmasını vesaire gibi şeyfert 
tavsiye ile beraber bilhassa gefl( Ini 
unsurların dimağlarını bu itiyadrl ita 
fenalıklarile doldurmak yolunu 16 

1 •t 
kip ediyoruz. alı 

ri, 
cin 
ili; 

Çünkü .bunların haricindeki he1 lar 
türlü tedit tedabir daima iflatı "'• 
mahkUındur. Biz içki yasağı ka11u· ~a. 
mınun daha uzun seneler için rır :Vo 

alize edileceği kanaatinde değilit· 

Biz Amerikalıların bu husus~ 
daha mükemmel hazırlanmış ol· 
duğunu zannetmiştik. Fakat gere) 
orada ve gerekse Finlandiyadalı' 
son hadisat bu zannımızın çok y~ 
Iı, olduğunu gösterdi. 

Bizim için Amerikadaki son irı 
tihabatın neticesi kat'iyen bir İl'' 

kisarıhayal husule getirmedi. JJt 
!akis bizim prensip ve usullerİIJl1 

zin isabet!ni göstermiş olmak i~ 
barile cidden istifademizi mucıf 

rı 

oldu. "• 
1 

gı 

Bizim maksat ve gayemiz as' e.t 
kanunlarla, yasaklarla hareket el ri 
mek değildir. Bu silahlar insaof P 

rı alkol denilen ictimai zehirifıı 
fenalıklarından kurtarmağa kii 1 

değildir. 

Biz bütün delillerimizi, fenoİ~i 
ilmin hakikatlerini ortaya koyaı P 

medeni insanlara içkinin yakıt111; 
dığını İspat yolunda yorulmak b 
mez azmimizi göstermekle ül1'İİ 
müze kavuşacağız. 

Doktor lbrahim ZATI 
Ye,ilhilal Cemiyeti 2 inci Reİl' 

)llilliyct 
Asrın umdeai" M l L L I YET" tit 

ABONE OCRETLERl : 

3 •Jlıio 
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u 

T&.rlti7e i~ia. 
L K. 
4-
7 60 

14-

Hariç içi• 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen nrak seri ••rilmn.- Müddeti 
•eçen 11G11ha1•r 10 bn11tur- Caset• "' 
matbaaya ait itler için mlldiri:ret• nıİİ' i 
racaat edilir. Ga.totemis ilinlann m••'"· 1 

·~·~~b~:~ O HAV~ 1 

Yotilköy raaat merkezjnden •erilen ro•' 
lü.mata •Öre hu.Un. ah•a az bulutlu •• 
.. kin olarak de•am edecektlr. 

8-~933 ta.riibinde haya tazyiki 759 oıi• S 
limetre en çok •ıcaklık 32 en az: 18 derr t, 
ce idi. 

Yaylalı Mehmet, yüzbaşısı La# 
için kendi kendine bir bozlak y3'> 
mıştı. 

- Bu Ankaranın Misket ha'4' 

sı. Bu Sarı yıldız. Bu Çartaıııbl 
Bu Karakuf. Bu Şakir Efendi So 
!ağı .•. 

Derken mızrabı gene Laçiı:ı'İ' 
yanık bozlağına kaçardı. 

Mehmet, Laçin'in kanlı çevref 
ni koynunda tafıyordu. 

Yaralanırken bile Laçin'i düt~' 
müt ve çevresını onun parçalııl' 
mıt elinden alıp koynuna saJclı" 
m19 ..• 

Laçin Bey, Laçin Bey! Sen fi' 

ye öldiil' 
Sağ kalan yüreği niçin bin ~ 

diİ~ 

Erzurum elinde bir yağız gü/ı/~ 
Liiçin Bey, Laçin Bey! YurJır 

yaşasrıt 
-\' 

Şaranpol savurdun, attın tır~ 
Sırmalı çevrenle kırdın düşıntJ 

Anarız biz seni hep yanı, (( 
nı, 

Laçin Bey, Laçin Bey! YıırJ.P 
yaşaS1 

(") Yana yana. 
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Yenipazarda kendir 
S 'l'ENl PAZAR (Milliyet} 
~ <>n ve ıürekli yağmurlar nahiye
"ıı~i b Ilı .. n azı mezruatına zarar yap-
ıı. alda beraber Kendir mahsulü
~ Çok yaramı;tır. Bu ıene yüzde 
1 fazla kendir mahsulü elde edi
ece" h ygı ta min olunuyor. 

ke e~i Pazarda fazla mıktarda 
lır ~dır Yetittirilmekte ve nazilli 
ııı;~~ncılarının ihtiyaçları nahiye· 

en temin olunmaktadır. 

Aydında kHy yatı mektepleri 
.ı\ Yl>JN 'M·11· ) Vil" . lniı:de b · ı ıyet - ayetı-

lnekteb. u •ene 15 yerde köy yatı 
rı\ını,t 1 te' ais edilmesi kararla~tı 
l!.rhe t· Şimdiden Kara.pınarın 
l>aı: Y ı, Koçarlı merkez ve Yeni 
ler· atın Hamza Balı köy mektep
'' kilde köy yatı mektebi yapılma 
ta bararla~tırılmıf ve hazırlıkl~-

a,Ianmıştır. 
s~u rnekteplere • gelecek köylü 
ıı.ı ukla.rı on beter günlük ia9e 
te llddelerini getirecekler ve D\ek-
~te Yatırılıp yedirilecektir. 

t~ ~ kö! yatı mektebinde mek
o~&ız hır çok köylerin çocukları 

lıtulması temin olunacaktır. 

Bir nüfus müdürü karısını 
'tırpılf öld ·· dü 
~snı"' t::u ur 
' f 'bir .1RNE, 7 - Burada müthiş 

~ı, (' liut'ıle faciası olmuş, Kırklareli 
C 1',J~ rı,, N hüdürii Mithat B. dün ka
r ıı 115,~ "ıı,8 e abat Hanrmı av tüfeği ile 
aş t~v• ı:-fak öldormüştür. Mithat Bey 

l\ı t{t Pd 'J ' ın,. ı mı~tir, tahkikat batla-

Kocalarını öldüren 21 kadın 
SIV AS, - Hapishane binası ih 

tiyaca. kafi gelmemektedir. Hapis 
hanenın 450 kitilik mevcudu bu
g~n y~diyüzü geçmi9tir. Ekserisi
n~ katillerin tetkil ettiği bu mah
kumlara hapishane dahilinde 38 
kovu~a taksim edilmit bulunmak 
tadırlar. Hapishanede mahkiim
lere oku'tla. yazma .. - t'l kt . . ogre ı me e-
dıı:... Hap!~hanede 14 ü kaçakçt
lıktan, dıgerleri de kocalarını öl
dürmekten mahkum olan 21 ka
d~n ~a~~ı.ıs var~ır. Hapishane ge 
nışletıldıgı takdırde ihtiyacı kar
şılayacaktır. Bugünkü hali ile sıh
hi mahzürlardan salim bulunma
maktadır. 

Adana vilayeti genişledi 
ADANA - Son zamanlarda ve 

rilen karar üzerine Cebelibereket 
vilayeti lağvedilmit ve bu vilaye
tin kazaları, bir kazası hariç ola
rak Adana 11ilayetine bağlanmıt 
tır. Bunun üzerine Adana vilaye
ti bir misil daha büyümüt ve 
Sey~~ vilayeti ismini almıttır. 

. ~ılayet evvelce Karaisalı, Ka
dırı, Kozan, Saimbeyli, Feke ka
z~larından mürekkepti. Şimdi 
D.ortyol, Bahçe, Ceyhan ve Oama
nıye kazaları da buraya bağlanmıt 
tır. 

M. Roosvelt'in halazadesi 
BOLU, 8.- Otomobille seyaha 

te cıkan Amerika Cümhur Reisi
ni~ halazadesi buraya geldi. Ge
rede tarikile Ankaraya hareket e
decektir. 

Bir köy odası için 
ÇlNE, (Milliyet) - Çineye bağ 

lı Karpuzlu nahiyesi merkezi olan 
Demircidere köyünde evvelki gün 
yeniden yapbrılmakta olan köy 
odası menfa.atına bir pehlivan gü
reşi tertip edilmi9tir. 

Güretlere on beti Muğla ve Mi 
!astan üçü Köşk ve biri de Kara
pıuarl; olmak üzere 19 pehlivan 
iştiritk etınittir. 

Güre,ler çok h~yecanl~ ~e id
dialı olmasına ragmen hıç hır tat 
sızlık ve münazaa çıkmamış, ha· 
kem heyetini teşkil eden Hacı 
Ali ve Molla Hüseyin efendiler 
ve arkadaşları vazifelerini ciddi
yet ve hatır günüle bakmadan 
yaırmı,Iardır. 

Neticede ba91 Muğlalı Ahmet, 
ortayı Muğlalı Mehmet, ve ayağı
da Muğlalı çolak Pehlivanlar ka 
zanmı~lar ve mükafatlarını almıf 
!ardır.· 

Güre,Iere Çine ve diğer nahiye 
!erden çok kalabalık bir seyirci 
kütlesi gelmi9tir. Güreflerde 8 da 
vul ve 38 zurna çalmıftır . 

Güre9lerden köy odasına mü . 
him bir menfeat temin edilmittir. 

Yapılan köy odası binasının te
melleri bitirilmit ve duvarları yük 
se!meğe başlamıttır. Dört oda ve 
bir toplantı salonundan ibaret o
ian bu binaya köy heyeti ve nahi
ye fırka tetkilatı yerletecekler
dir. 
Binanın in9aatı Cümhuriyet bay 

ramına kadar bitirilecek ve o gün 
açılma merasimi yapılacaktır. 

1 Sinema haberleri 11 
* Al Jolson Havay adasına gitmi~

ti. Ecnebi bandıralı bir vapurla Hol
lywood'a döndüğü için, kendisinden İ· 
ki yüz dolar para cezası alınmııtır. 

" Ricbard Tauber mutat olduğu 
veçhüzere her sene Londrada bir kon· 
aer verirdi. Almanya aleyhinde teza· 
hürat olmasın diye bu sene konser ver
miyecektir. 

• Annab911a ile Gustav Froelich'in 
Viyanada çevirdiği "Güneı ışığı., fil. 
minin mevzuu iısizliktir. 

• Trotsky Büyükadada bir film se
naryosu yazmıştır. ~u _prop~gand_a ~!1· 
minde Staline idaresmın nebcelen goı-
terilmektedir. 

• "Kadm hapishaneleri,, filmi Al-
manyada yasak edilmişt.ir. . 

• Berlin civannda Zeıs ikon fabrı
kasında büyük bir yangm çıkmı§tır. 
Bu fabrikada film pelikülleri imal e-

diliyordu. . 
* Alman.yadaki "Sinema,? . fırma~ı 

Gustav Froelicb'i bir sene ıçın angaJe 

etmiıtir. * Clive Brook ve George Raft Am~- r 
rikada "Geceyarıaı klübü,, isminde bır 
film çeviriyorlar. .. 

* William Poul yeni konturatına go
re her filmden 9()0.000 frank alacak- 1 
t E k'den 2 200,000 frank alıyordu. 
ır. s ı • b .d * Anna May Wong Şang ay": ~ı ~-

rek orada Çin atüdyolarmda mıllı bır 
film çevirecektir. 

• Charlie Cbaplin mükellef bir yat 
satın aJmıttır. • . * U iversal firması Amerıkada sme .. 

n tındaki kabiliyetleri aramak masana 
ve yetiştirmek için bir ~ektep a~m · 
tır Bu mektebin talebesı on yedı ya
t~dan aşağı ve yirmiden yukarı olmı· 
yacaktır. . b· ı· . * E ic von Stroheım a a angaJman 

b 1 r •tır. Eakiden oğluna haftada 
u amamı, rirdi.' ş· d' bk altmı§ dolar ve ım ı m~ eme 

k ·ı n b~• dolar v.,..ecektır. 
ararı e o -s · d * Robert Siodmack Parı•t<: Edouar 

fSourdet'nin "Esir kız,, ve Julıen Green 

Bandırmada sinema 
BANDIRMA - Elektrik şirke

ti tarafmdan bir sinema yapıl 
maktatlır. 

Cuma günü Erdekte kiraz bay-
ramı yapılm19tır. Birçok yerle~
den bu bayrama iştirak etmek ı
çin misafirler gelmektedirler. 

Baba katili 
SINDIRGI, 8.- Burada bir ci

nayet olnıuf, Mustafa isminde 
hain bir evlat babasını öldürmüt
tüı. Bu baba katili 16 yafında
dır. 61 ya~mdaki babası Süleyma
ni gece yolda beklemi,, biçare a
dam köy odasından evine avdet 
ederken tabanca ile vurup öldür
müştür. Cinayetin sebebi henüz 
malı'.im değildir. Mustafa yakalan 
mı~ ve adliyeye teslim edilmittir. 

-o-

Çankırıda stadyom 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Çankırı 

Halk fırkası spor ıubesine geçen Çan· 
kırı spor kulübü için bir sahanın istiın 
JA.ki meclisi umumice kararlattırıla
rak 2000 lira tahsisat bütçeye konul
muıtur. istimlak edilecek tarla istaı
yonun altında güzel bir stadyum ola· 
bilecek bir §ekildedir .. 

Ayvacık panayırı 
A yy ACIK, _ Her sene açılan 

Ayvacık emtiai ticariye ve hayva
nat panayırı bu sene de açılmıt ve 
hnkik~ten halkın istifadesini mü
cip olmuştur. Ayvacık belediyesi 
sinin bu panayırdan bin liradan 
fazla istifac!esi vardır. P · \1ayır 
çok kalabalıktı. 

l 

• 

l 

Kaspa filminde Buster Grabbe (Arslan adam ) rolünde France Dee 
yi öpüyor 

ikinci aşk 
Hollywood'da herkesin gıpta ile bak 

tığı bir karı koca olan Joan Crawford 
ve Douglass Junior'un biribirinden bo· 
§andıkları maliimdur. Fakat biribirini 
son derece seven bu çift arasında ayrı .. 
lıktan sonra ikinc bir aşk batlamıştır. 
Tekrar birleşmeleri muhakkak adde· 
diliyor. 

Gene biribirinden ayrılmıt olan J. 
vonne Vallee ile Maurice Chevalier de 
mağmum ve küakün bir bayat geçir
mektedirler. Jvonne kocasından ayrıl
dığın dolayı pek meyua olduğunu Lon
drada itiraf etmiştir. Chevalier de 
pek durgun yaıamaktadır. Acaba bun 
lar da mı tekrar evlenecekler, diye dü
şünülüyor. 

Nazilli Orta mektebine ilave 
NAZfLLl (Milliyet) - Nazilli 

ortakmektebine yapılacak ilave
J.,r için vilayetimiz umumi mec
lisince ayrılan 3500 lira tahsisatla 
heman inşaata ba9lanmaaı ve 
ders &cnesinden evvel bitirilmesi 
maarif vekaletinden Aydın vila
yetine yazılmıt ve vilayet maka
mından hazırlıklara batlannıau 
için kaymakamlığa tebliğat yaptl
mıstır. 

-o--

Aydında şehir koruları 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

belediyesi Zafer mahallesinde 
yapmağı tasarladığı tehir korulu· 
ğundan başka Mes'udiye mahalle· 
si mezarlığını da koru yapmağı 
kararlattırmıf ve hazırlıklara bat 
lamıştır. 

Aydın mülhakatında spor 
faaliyeti 

KARAPJNAR (Aydrn) (Mil
liyet/ - Koçarlı spor klübü fut
bolcuları nahiyemize gelerek 
Geneler birliği futbolcularile bit' 
tem~s maC<ı yaptılar. Maçı Karapı
narlı g~nçler sıfıra kartı 2 sayile 
kazandılar. 
Akşam misafirler terefine bit

lik sinamasrnda bir müsamere ve 
rildi ve bir çok eğlenceler tertip 
olundu. 

Bir üfürükçü 
KIRKLARELi, - Hacı Hasan 

n&mında birisi üfürükçülük yapar 
ken yakalanmış ve adliyeye tev
di edilmi.tir. 

Bir film için doksan 
bin lira 

Meıhur tenor Jan Kiepura Hallv
wood'da bir film çevirmek üzere Uni· 
veraal tarafından angaje edilmittir. 
Bu film için artisfe verilecek para bJ 
buhranlı zamanda 45.000 dolardan a
ıaiı dejiildir. 

Cine' Monde mecmııcuıntn tertip 
ettiği (Pari•in en güzel kumralı) 
müsabakcuını kazanan 18 YQftnda 

Matmazel Yacqueline Weisa 

Kasaba haberleri 
KASABA, (Milliyet) - Dühü

liye resminin ilgası üzerine bele
diyemiz varidatından on iki bin li 
ra lenaküs etınittir. Açıkta kalan 
memur adedi yedidir. 

" Yangından sonra ruhsatsız 
yapılan tahta barakaların cüm
lesi belediye tarafından yıktırıl
nııftır. 

~ Yağmurların devamla suret 
te yağması yüzünden baglarda 
tahribat batlamıtbr. Böyle gide
cek olursa bağlar fazla miktarda 
zarar görecektir. 

Dağ köylernie dolu dütmüş, 

mahsulata eyep zarar yapmı,tır, 

yağmurların pamuk ve kavun kar· 
puz zeriyatına da tesiri fazla ol
muttur. 

Muğla valisi Aydında 
AYDIN (Milliyet) - Muğla 

valisi Ömer Cevat Bey Aydına 
gelmit valimizle temasta buluna· 
rak, iki bititik vilayeti ali.lı:adat' 
eden i9ler üzerinde konutmutlar• 
dır. Ömer Cevat Bey Muğlaya döıt 
müttür. 

Veda müsameresi 
NAZiLLİ (Milliyet) Orta 

mektep talebeleri senelik veda 
müsamerelerini vermitler ve çok 
muvaffak olmu,lardrr. 

Müsamere gündüz taıcbeleM 
verilmİf, ak,am da çocuk ana ve 
babalarile umuma tekrarlanmıflm 
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4 büyük devlet misakı imzaladı 
(Başı 1 inci sahifede) 

ve kat'i bir wıaurdur ve nihayet Fran
aa, Almanya hük\ıınetine karıı müıkü 
lat çıkarmak hususunda bütün vesile
leri kaybetmİ§tir. 

ltalyada fenlikler 
ROMA, 8 (A.A.) - M. Musaolini, 

ayan meclisinde nutkunu bitirir bitir
mez, meclis ve halk ayağa kalkarak 
nutkun ili.n edilmesini iatemİf, reiı 
M. F ederzoni, bu talebi kabul etmİ§· 
tir.. Bütün ltalya tehirlerinde nüma
yiıler yapılınıtbr· M. Mussolininin nut 
ku radyo ile her tarafa neı 
redilmi,, gramofon pi aklan 
zaptederek nutku mütemadiyen 
tekrarlamakta bulunmaktadır. 

Florence, Bari gibi tehirlerde halk 
sokalr.lan dol&§mııtır. Gazeteler ilave
ler netretmİ§lerdir. La Tribuna gaze
tesi, halen Avrupa ve dünya siyaıetİ• 
ne hi.kim olan M. Muuolininin eserin
den hararetle bahsediyor. 

Musolini'nin ayan kürsüsünde 
beklenen nutku 

ROMA, 8 (A.A.) - Ayan meclisi
nin dünkü içtimaında M. Musaolini 
bilhassa Avrupadaki siyasi kanııklık 
lann tesiriJe zihninde beliren dörtler 
misakı düşüncesinin na.aıl doğduğunu 
kısaca anlatbktan sonra demittir ki: 

''Dörtler miaakı zanari ve manbki 
bir neticeıi olduğu Locarno misakının 
imzuından sonra gelip geçen müsait 
ve aranan vasıflan haiz bir istikamet 
alcağına başka yollara aapmıftır. De
min söylediğim mesai iıtiraki yoluna 
dönmek zamanı çoktan gelmi§tİ. Ye
ni misakın başlıca noktayı letkil eden 
birinci maddesinin resmi surette teyit 
ettiği, metrutiyet tekli verdiği maksat 
ta itte budur.'' 

Bu sözlerden sonra M. Mussolini, 
alelade bir projeden batka bir fey ol
mıyan ilk teklifi hakkında yapılan mü
zakerelerin muhtelif ıafhalannı ha
tırlabnış ve aözüne şu suretle devam 
etnıiştir: 

.. Bu misakın ortaya çıkardığı itiraz
ların bir çoğu onun hakiki teklinin 
olgun bir tetkikinden doğmut olmak
tan ziyade hissi bir mahiyet göster
mektedir. lıin aslı deTletler arasında 
kat'i ve değipnez aurette mevcut me· 
ratip silsilesini teyi etmek değildir. 

Avrupanın garbindeki 4 devlet hak
kında böyle bir meratip silsile<ıi filen 
ve tarihi surette mevcuttıır. 

Ancak meratip silsilesi kendi istek 
ve dileklerini başka devletlere zorla 
kabul ettirC'1 bir direkıuar yahut te
favvuk demek değildir. Milletler Ce
miyeti teşkilatında devletler arasında 
it' eratip silailesi bir misak ile vüoode 
g:tirilmiıtir. Bu mllıaka göre Avrupa 
n n gar;> kısmın.da bulıman 4 büyük 
d:vlet, ı<filletler Cemiyeti mecli6inde 
daimi birer azalığa ve bunun neticesi 
olarak doğrudan doğruya ve sürekli bir 
surette hareket ve teşebbüs imkanına 
malik bulurunaktadır. Bu yüzden bu 
devletler gerek kendilerine ve gerek 
'3ütün dünyaya karşı daha büyük bir 
Desuliyet altına girmişlerdir. Öteki 
d.cvletlerin düzen ve dirlik içinde yaşa 
ınası, aulh için.de ilerlemesi bilhassa )>u 
4 devlet arasındaki münasebetlerin az 
veya çok samimi ve tabii bir vaziyette 
bulunmasına bağlıdır. 

4 ler misakınm siyasi mahiyetteki 
m&ddeleri 3 tanedir. 

Birinci madde, 4 büyük "devlet ara
sında mesai iştirakine, ikinci madtle 
Milletler Cemiyeti misakrnın 19 uncu 
madd"8ine, üçüncü maddede aililılıırı 
azaltma işine tealluk etmektedir. 

Milletler Cemiyeti misakında ve on
dan sonra ya,pılan diğer mi9Rklarda 
meveut esaslan teyit eden 4 devlet mi 
sakının göz.ettiği gaye, Milletltt Ce
miyeti misakının havi olduğu bütün 
maddeler arasıntla bir müvazene husu 
le getirmekten, bu maddeleri yeni şe
raite uydurmaktan ibarettir. 

Eldeki muabedelerin yeniden göz
cıe... geçirilip değiştirilmcei aleyhinde 
1. ~zı memleketlerde gürültülü bir mü
cadele açıldı. Fakat muahedelerin ta
diline ilellebet muarız olmadığını söy
lemiş olan ve bu yolda bir tadili bazı 
şart!ara yani umumi bir rahatlık devre 
sine, taviz gösterme imJdnlarına yahut 
fili zaruretlere tabi tutan M. Ben.es 
in kat'i sözleri bu gürültü arasında u
mıtuluyor. 

Gerek teklif ettiğim ilk projede ve 
gerek ontlan sonra .hazırla.-. projeler
de 4 büyük devletın muahedeleri zor
la ve berhanği suretle oJ.ura olııun de
ğiştirtmeleri asla mevzuu bahaolma
mıştır. 

Bir neticeye ulaşınak için baş. ~ru 
Jacak usullerin itimat ve hava6ı ıçinde 
ve aaramtısızca tatbik edi]meflinin te
mini umumi menfaat iGaıplırrırulandır. 

SiUUılan azaltma hakkmtlaki üçüncü 
matlde üzerinde bir anlaşma elde edil-

Milliyetin romanı: 25 

mcsi çok uzun sürmüştür. Nihayet ka 
bul edilen şekle göre 4 hüküınet -
Yeni misakın fili ve müessir bir şumul 
ve ehemmiyeti haiz olması lüzwnun
dan dolayı - silahları azaltma kon
feransmın Almanyaya ve silahlarından 
tecrit edilmiş diğer devletlere hukuk
ça beraberlik tanınması hakkındaki 11 
biri".ci kanun 932 tarihli beyannameyi 
tas'.1ik ~tmesi için ellerinden gelen gay 
retı esırgememek hakkuıdaki arzuları 
nı hir defa tlaha teyit etmişlerdir." 

Mıuolini balkonda 
ROMA, 8 .A .A. - Dün aksam a

yan meclisi içtimaından sonra, V~nedik 
sarayının üzerinde toplanan halk 
Fransa, Almanya, İngiltere sefirlerin.i 
alkışlamışlardır. M. Mussolini halkm 
alkı~laıına mukabele için, iki defa bal
kona çıkmış ve haykırarak şunları söy 
l'miştir : 

- Bugünü, sirah gömlekliler tara
fmı'an y<nıden canlandırılmış olan İta! 
ya için iyi bir gün olarak telakki edi
yorum 

Eu sözler bir alkış tufam ile karşı
Janmı,.tır. 

Uzun zamandan beri ilk dela 
anılan F ranaa 

ROMA, b. A. A. - Uzun zamandan 
beri ilk dda olarak, Fransa ismi !taı. 
ya lyan meclisinde hakiki alkışlarla 
karşıianmışrır 

M. Mussolini'niaı nutku 3 defa, sanki 
ayan a>ası bu alkışlarla, Fransa ile İta! 
ya ara~ında nihayet uzlaşma devresini 
açtı;;ı için M. Musaoliniye teşekkür et 
mck istiyorlarmış gibi, pek şiddetıli al 
kı~larla kesi'imştir. Bu alkışlarla a
yan btt meselede heyecanını olduğu ka 
ı:Jar ittifakını da göstermiştir. Meclisin 
alkışlarına bebep, M. Mussolini"nin 
nutkunun su kısımlarıdır : 

- Dörtler misakma karşı Fransa
nın aldığı vaziyet hakkında birbirine 
zil ve aleyhtar birçok şayialar çıkarıl
dı. fuldkat büsbütün başkadır. M. Da
ladier ! ta 1yan hükfunetinin yaptığı te 
şebbüse karşı hiç bir vakit muhalefet 
etmemiştir. Fransa hükU~tinin 1pro
jenin leh ve aleyhinde ciddi tetkikatta 
buil;n:nuş olması kadar tabil birşey ola 
ınaz vaz iyet şudur ki, Fransa hükume
ti. uzu~ bir müddet için Avru.panın 
sulh ve selametini temin edecek olan 
misakin prensiplerine kaı'l ve vazih bir 
şekil ilave etmiştir. 

Cümhuriyet 
Bayramı 

(Başı 1 inci sahifede) 
!arla donablacak ve geceleri tenvirat 
yapılacakbr. 

Bayramdan on gün evvel baılamak 
ve bayram günlerile nihayetinden son 
ra 10 gün daha •ürmek üzere hükii
met kendi nakil vasıtalan tarifelerini 
indirebil.;.,ektir. 

Kutlulama itlerile meıgul olmak 
Üzere merkezde Batvekalete bağlı 
bir yüksek komisyon, vilayetlerde ko 
mite ve heyetler te,..kkülüne ve bun
lar için vazifelerle kutlulama için 
tekiller tayinine hükiimet mezun bu
lunacaktır. Asker, polis, jandarma, 
metkep talebeleri, izciler gibi cümhu
riyet bayramının geçit resmine iıtirak 
edeceklerin seyahatleri hük\ıınete ait 
nakliye vaııtalarmda parasız olacak
tır. 

Patrikhane ve 
Hahamlar 

(Başı 1 inci sahifrde) 

mektep ve hastanelerin muayyen bir 
zaman zarfında tadiyesine gidilecek
tir. Ancak bu gibi mektep ve hastane
ler cemiyetler kanununa tevfikan te
tekkül edecek hayır cemiyetleri tara
fından idare olunabilecektir. Muhte
lif §<Ohirlerde bulunan bu gibi dini mü 
eaaeseler araaında hiç bir maddi rabı
ta kalmıyacakbr. Yani lstanbuldaki 
patrikhane veya hahamhane memle
ketin diğer bir yerinde bulunan bu ne 
vi müessese ile maddi yardım suretile 
bir rabıta teııia edemiyecektir. Merkez 
olarak rabıtası dini sahada kalabile
cektir. Gene eski devirden kalma fer
man ve nizamnamelere iıtinaden te .. 
tekkül etmekte bulunan cismani he· 
yetler ilga olunacaktır. 

Hazırlanacak nizamname ile bu mü 
esaeaelerin mal aatm almalan ve mala 
aah!p olabilmeleri iti de bir tekle rap
tedil~cektir .. Bu gibi müeaaeseler an
cak ıdare!erini temin edecek kadar 
mala sahip olabileceklerdir. 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAY/LiR 
Yazan: ANITA LOOS. 

- Sizin gibi bütün dünyayı ıalah et
mek sevdasına düten bir kızcağız, ba· 
ımdan büyük bir ite kalkıtmıt demek· 
tir. Hele Dorothy gibi bir kızı yola ge
tirmek teıebbüsile İ§<O baılarsa •• 

Onun için bana Viyanada Froyd (1) 
İsminde bir doktordan bahsetti. 

- Derdinize derhal çare bulur, 
dedi. Hem o i.naanı il&çaız iyi ediyor, 
psikanalizle inaana bütün dertlerini 
döktürüyor. 

Bunun üzerine dün beni alıp Dok
tor Froyd'a götürdü. Doktor Froyd'la 
İngilizce olarak uzun uzadıya konuı
tuk. Anlaşılan her insanda "inhibiti· 
on., (2) diye bir ,ey vannıf. Bu da bir 
\ey yapmak isteyip yapmamak demek 
miı. O zaman insan o feyi rüyasında .. . . 

Tercüme: Kamran Şerli 
bana rüyada ne gibi teyler gördüğümü 
sordu. 

- Doiruıunu isterseniz hemen hiç 
rüya görmem, dedim. 

Çünkü gündüzleri kafamı o kadar 
çok yoramn ki geceleyin ancak beyni
mi dinlendirmeğe vakit kalır. Doktor 
Froyd benim gibi bir kızın hiç rüya 
görmemesine çok f&fb. Bunun üzeri
ne bana hayatım hakkında uzun uza· 
dıya sualler sordu. Bana kartı çok 
dostane da.vrandı. insanı söyletmesini 

- Hayabruzda pek çok ıiddetli bir 
f"Y yapmak istediniz mi? Mesela birini 
TUnnak istediniz mi? 

- istedim, dedim. Ancak kurıun 
Mister Jenningı'in ciğerine girdi ve 
hemen çıktı. 

Ru '" 1""°:""' n1" Frnvırl 
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Suikastçılar otomobili yakmışlar 
(Başı 1 inci sahifede) 

me emin olmalannı rica ederim. Bu 
acı anlarda Türk milletinin Yunan mil 
leti hakkında beslediği muhabbet ve 
dostluk hislerini size tekrar teyit et
mek isterim. 

GAZI M. KEMAL 
M. Venizelos Hazretleri 

Atina 
Zatı devletlerinin bir hüsnü tesadüf 

eseri· olarak kurtulduklan suikasttan 
çok müteeuir ve Madaın Venizeloaun 
aldığı yaradan ziyade•ile müteellim 
olarak neztJerinde derin teessürümün 
tercümanı olmanızı rica ederim. 

Kendilerine çabuk afiyet temenni 
eder ve en samimi hislerime inanma
nızı -dilerim. 

Go2'i M. KEMAL 
Otomobil bulundu. 

ATINA, 8 (A.A.) - Atinadan 40 
kilometre uzakta bulunan Malaca .. a 
ormanında yanmıı bir halde bir oto
molı,il bulunmuttur. 22.165 numarada 
mukayyet olan bu otomobil, M. Veni
zeloaa suikast teşebbüsünde bulunan 
adamlann binmiş oldukları arabadır. 

Zabıta mütanrrızlan ortaya çıkarıp 
yakalayacağını ummaktadır •• 
Madam Veni2'elosun aıhhatİ iyileıiyor 

Atinadan şehrimize gelen resmi bir 
tebliğe göre, kur§unlan çıkarmak için 
Madam Venizelo•a yapılan ameliyat 
muvaffakıyetle neticeleruniıtir. Yara
lınm ahvali aıhhiyeai memnuniyete fa 
yandır. Hiç bir ihtilat olmamı1tır. 

ATINA, 8 (A.A.) - Madam Veni
zeloaun 11hhati iyileşmekte devam edi 
yor. Endişe kalmaınııtır. Kurşunlar 
bugÜn çıkanlacaktır. ŞofÖrÜn yarala
rı biraz ağırdır. Fakat muhafız!ardıın 
Markakis can çeki~iyor. 

Poli•in araşbrmalanna rağmen •U· 
ikastçılar bulunamıyor. Hük\ımet, ga
zetelere, takibat huau.sunda reımi ha
berlerden batkalanm neşretmelerini 
yasak etmİ§tİr. 

Emniyeti umumiye müdürü 
alôkadar mı? 

SELANIK 7 - Emniyeti umumiye 
müdürü M. Polikronopulo• suikast ha 
disesini takipteki lakaydisinden dolayı 
vazifeainden az1olunmuıtur · 

Emniyeti umumiye müdürünün ıui .. 
kastı tertip edenlerden biri olduğu 
söyleniyor. Rivayete göre bu zat Ka
ratanasis isminde bir haydut ile anla§ 
mıt ve bu iti öyle yapmıtbr·· 

Bir bO§ka otomobil 
ATINA, 8 - Zabıtanın ıiddetli ve 

devamlı faaliyeti neticesinde suikast
çılan himil bulunan 22165 No. lı oto
mobil yakalanmııbr. Bu otomobilin sa 
bibi Y orgopulo• isminde fakir bir a
damdır. 

Otomobilin suika.t esna•ında Zahar 
ya isminde bir ıoförün idaresinde bu
lunduğu ve içinde 7 kip olduğu aııla
tılmıttır. Arabanın içinde 3 tane mav
zer fiıeklerine ait kovan bulunmuıtur. 
Madam Venizelosun vücudünden çı
kanlan kurıunlardan birinin de bir aa 
keri silah mermisi olduğu' t sbit edil-
miıtir. ij 

Girit'te karıftklık mt? 

ATINA, 8 (Hususi) - M. Venize
losa yapılan suikastin Giritıe tevlit et
tiği tee .. ür pek büyüktür. Giritlilerin 
hemtehrileri olan M. Venizelosun bu 
ıui.kaste maruz kalmaaım hükiimetin 
aczine atfettikleri ve kanııklıklar ol
duğu haber alpuru§br. Maamafih bu 
haber teeyyüt etmemetkedir. 

Kabine aar .. lıyor mu 
ATINA 8 - Çaldaria kabinesinin 

mevkii aaraılmıttır· Mecliai nüzzar 
bugün müteaddit defalar toplanarak 
vaziyeti göriqmüıtür. 

Matbuat suika.t faillerinin süratle 
yakalanarak eezalandınlmasmı isti
yor. 

"Kraliçe Sofi" sokağının iami 
Jeğiftirildi. 

ATINA, 8 - Bütün tedbirlere rağ
men halk suikastçılar aleyhine nüma
yqlerine devam ediyor. Binlerce kiti 
"~aliçe Sofi" sokağındaki plakayı 
kırmıılar ve yerine "Heleni Venize
los" iımini taııyan bir plaka asımtlar
dır. 

ATINA, 8 (A.A.) - Dün Metropol 
kilisesinde M. Venizelosun kurtulll§u 
için ruhani bir ayin yapılmıtbr- Hiç 
bir hadi•e olmamıftır. Ayinden aonra, 
hazır bulunanlar, Madam Venizelo
sun tedavi edilmekte olduğu hususi 
hastahane önüne gitmi§lerdir. M. Ve
nizelos, alakadarlann suikastçılan 
bulabilmeleri için halkı sükuta daveti
ni tekrarladı. 

Değipklik Yok 
ATİN A, 8. A. A. - Bazı ga.zetJerde 

göriilen ve M. Venizelos'a karşı yapıl 
mış olan suikastın siyasi neticeleri o
lacağına dair bulunan iddiaların zerre 
katlar aslı ve eııası yoktur, Menfur sui 
kastın hasıl etmiş olduğu ilk nefret inti 

baktı, balr.b. 
- imkan yok! dedi. 
Sonra odaya muavinini çağırdı. Be

ni itaret edip Viyana lisanile bir teY -
ler konuttular. Muavini bana baktı, 
bakb. Galiba "görülmemit teYI., ma
nuına gelen bir fey aöyledi. Nihayet 
Dr. Froyd: 

- Size biraz daha "inhibition,, la
zım. ·ı.· • Uykuyu da biraz fazlaca u
yuma aınıa. • • • dedi. 

29 Mayu 
ftl<;r epeyi hızlandı. Dün hem MU. 

ter Eısman, hem. de Mioter Spoffard 
ayn.İ zamanda Bnstol otelinin salonun
daydılar. Ben de ırıiya her ikisini de 
görmemezliğe geldim. Bir kitiyi gör
memezliğe ırelmek CÜç bir ıey değil 
ama, iki kitiyİ birden ırörmemezliğe 
gelmek oldukça mii§k:ül bir İf· Arhk 
arılıyorum ki yakında bir §<OY imdadı· 
ma yetİ§ecek. Yoksa artık itlerin bkı· 
rında gitmesine imki.n olmadıiını ka· 
bul etmek liızım. 

Bu aktam Dorothy ile Kont Sahn 
isminde bir zata saat dörtte çaya da
vetliyiz. Yalmz Viyanada buna çay 
demiyorlar, lfyowzer,, diyorlar, sonra 
Viyanada çaya gidildiği zaman çay 

... İriv rlar Vivp.""!I:"' h . .. 

bamdan sonra efkarı umumiye süku
net bulmuştur. 

M. Venizeıo.s, gazetecilere beyanatta 
bulunarak hükümet tarafından mücrim 1 
lerirı meyıdana çıkarılması ve tevkif e
dilmesi için alınmış olan tedbirle.rtlen 
memnun olduğunu beyan etmiştir. 

Suikastcılar 
ı\ TİNA, 8. A. A. - Atina Ajansı bil 

diriyor : 
Polis, yarı yanmış bir halde bulunan 

bir otomobil için.de birçok tabanca ve 
makineli tüfenk kurşun ve kovanları 
bulmuştur. Bunlarır, süikastcılara ait 
olckğu zannolunmaktadır. Süilcastçı
lar tesıpit olunmuştur. Tevkifleri çok 
yakındır. Bazı haberlere göre Chacis'
de bir şahıs tevkif olunmuştur. 

:M, Caldaris, her kim ohırsa olsun 
hakk1nd• en ufak bir şüphe uyanan 
şahısları tevkif ederek sonuna kadar 
v•zift>sini ehemmiyetle takip etmesi i
çin adlıyeye yeniden şiddetli emirler 
vermiştir. 

Gençlik Haşim 
İhtifali yaptı 

(Başı 1 inci sahifede) 

mış •iıralardan pek çoklarının bulun
duklan bu hazin toplanbda ilk ,öz alan 
Talebe Birliği umumi katibi Şükrü Ka
ya B. Haşimin pek nadir ruhlara kısmet 
olan bir kudretle Türk Edebiyabna na
dide eserler bıraktığını oöyleyerek bü
yük şairin h~trrasınn hürmeten yarnn 
~ ;: k'kn ici:ı ayağa kalkrnalannı hazır bu

lunanlrır '~., T'ica etti. ' ' e herke~ ayağa 
ka!karok ·~, yanın dak'kayı sü!<üt ile ıı:e
çirdi. Burırlpn •onra •Öz alan Peyami Sa
fa B. oltlu. Peyami B. Hilşimi: 

- AvruDai bir zekinın kalb1na bih·ün 
mÜ$ Asyai hi .. T'llh.u Menbaı Sen nehri, 
munsab1 Ha1~'.:' ol~n h:r zrk8.. •••• sözlerile 
kı~a bjT' tarifini yaolı ve tanınmış şürle
rinden irine parr:-.alar ilave ed~rk ş11irin 
hayahru· :-rP1tt1. Sö?"linü h;tj,.;_rk ~n de· 

- Hatim... sevgili Haşim... zavallı 
Haşim. Büvük Hasirt4 .. Spıü tellCil icin 
buraya toplandık. FPkat. •enin bun:lan 
haberin var mı ki? dedi. Bundan sonra 
muallimlerden Ahmet H~.mdi B . Haşim 

hakkındaki tahassüslerini anl .. ttı ve ~ai
rin sanat hayatmı muhtelif devrelere ayı 
rarak Dergilhta ve diğer şiir mecmuala0 

nnda cıkan yazılarından bahsetti ve Ha
timin ;;., büyük zafı hayata bağlaruşı ol
duğunu söyledi ve Haşimin J'.ençliğe o
lan alakasından, hususi hayatına ait ba
zı hatıralardan bahsederken "Ha!\İmi ta
nunayan adam, taliine küsmekte. haklı-
dır... dedi, ve alkışlandı. Bundan sonra 
Güzel Sanatlar Ak.ademisi talebesinden 
Necdet Bey, Haıimin "o belde" isimli 
türini okudu. 

Doktor Nuri Fehmi Bey: 
- Ben bir bekim gözile Haşimi tet

kik edeceğim dedikten sonra ~unlan an
latb: 

- Haaimi öldüren böbrek ve kalp 
hastalığı idi. Bu hastalık onda bet sene 
evvel başlamıfb. Fakat H-.im, ha•talığı
nı gizlemek isterdi. Buna da sebep, haa
talıktaıı korkması değildi. Haıim, hasta 
lığı bir aciz alimeti sayardı. Kendisine 
hasta demesinler diye son zamanlarda 
ilaçlannı ayni eczanede yapbrmazdı." 

Nuri Fehmi B. bun.lan sonm Ahmet 
Hatimin kafasile vücudu ara•ındaki fiz. 
yolojik tezattan bahsederek 47 yaşında 
böbrek hastalığmdan ölen bir adamın 

çok çürük bir bünyesi olmak lazım gel<>
ceğini hatırlattı ve Ha§İmin temiz ve 
yüksek hareketlerinden bahsederek bü
yük §aİı'İn öldüğü ,.-ünün her sene Ha
tim günü kabul edilmesini teklif etti ve 
teklif alkı§larla kabul edildi. 

Bundan sonra Hasan Hulki B. H&1i
min "fahattür" ünü okudu ve Yusuf 
Ziya Bey kürsüye gelerek Hatimi tair 
Haıim, Natir Hatim, konuşan Haıim di
ye üçe ayırdıktan •onra dost konu§an 
Hatimden, düıman konuşan H&§imden 
ayn ayn bahsetti ve onu nasıl Arap Ha
tim diye kızdırdıklarını, bir gün yabancı 
milletten olduğn ileri sürülen bir muhar
ririn kendisine Arap demesi üzerine: 

- Bana Arap demek hakkını ban 
Türklere bırak! cevabını verdiğini ve bu
na benzer ince nüktelerle dolu sözlerini 
anattı ve Hatimin yalruzlığmdan, ve bu 
yalnızlığın onun hayatının en büyük ü
züntüsü olduğundan bahsetti, sözlerinin 
sonunda - Her büyük adam gibi Haşi
min de kadrini ıenki musalliıda bildik! 
dedi. 

Yusuf Ziya Beyi müteakip Necmi B. 
büyük sairin tür hakkındaki telakkisini 
gösteren bir yazısını okudu. Tıp talebe
sinden Rükniddin B. Hqimin meziyetle 

meğini bitirdikten bir saat sonra itini 
giicünü bırakıp .. yowzer,, e gitmeıi 
tuhaf bir ıey oluyor. 

Viyanada insanlara zaman mefhu .. 
mu bir teY ifade etmiyor. Onlann an
ladıkları yalnız bir zaman var: O da 
kahveye gitmek zamanı. O nu da sev
kitabii ile biliyorlar; yahut ta yanılıp 
bir saat erk•n giderlerse hiç beis gör
miyorlar. Miater Eisman dikkat et· 
miı: Düğme İ§İne gitmek lazımgeldiği 
zaman, zaman mefhumu mana ve e• 
hemmiyetini nazarlannda derhal kay
bediveriyonnuı. O zaman Miıter Eis
man'm asabiyetten avazı çıkbğı kadar 
bağıracaiı geliyonnu§. 

Alqam Deilmels'e gidip Kont Sahn' 
la buluttuk. Biz Kont Sahn'la otu· 
nırken Miater Spoffard'm anneai Min 
Chapman'la içeri girdi. Miu Chap
man bana çok baktı ve Mister Spof
fard'ın annesile benim hakkımda bir 
çok §"yler konuıtu. Bunun üzerine 
ben de epeyi sinirlendim. O sırada 
Kont Sahn'ın yanında bulunmak hiç 
itime gelmiyordu. Dorothy'yi 11laha 
çalıttığıma Mister Spoffard'ı inandı
rmcıya kadar ne çektiğimi ben bilirim, 
fakat üstelik: "Kont Sahn'ı da ıslaha 

1. ~ivecek oluroam adamın 

Tefecilere karşı şiddetli 
tedbirler alındı 

Ödünç para verme işleri, Halk ban
~ası teşkili hanunları kabul edildi 

(Başı 1 inei sahifede) 

Kanunlar 
ANKARA, 8 A.A. - B. M . Meclisi 

bugün Reis Vekili Refet Beyin riyasetin
de toplannuıbr. 

Odünç para verme işleri ve Halk ban
kası ve halk sandı.klan kanun layihaları 
ile borç için gayrimenkul satışına ve mu
vazeaya dal!- kl'lnunu müzakere ve ka
bul edilmiştir. 

Bu kanunlardan birincisine !'Öre, faiz
den para kazanmak icin ödüne para ver
me İ<lerile meıgul oı;n hakiki- ve hükmi 
tahıslar hük\ıınetıen izin alacaklardır. 
Anonim, limited, kooperatif şirketi şek
lindeki "3.nkalar ile husu•i kanunlar mu

cibince yapılan te~ekküUcr bu izin usu

lüne tahi değildirler. 

Beyanname 
Odünç para verme işlerile uğraşanlar 

bu kanunun mcriyeti tarihinden itibaren 
üç ay içinde ve bundan sonra bu beyan
namede borçlardan alınacak faizin en 
yüksek haddi ve borçlulara tahmil edi
lecek şartlar bildirilecektir. Ödüne para 
vttme işlerile meşgul olanlar beyaıına
menin büyük harflerle yazılmış b(r •u
retini ticari ikametgahlarında halkın gö 
rebileceği bir yere asacaklar ve kendi
lerinden para alanlara verdikleri para· 
nın miktar ve şartlanru !'Österen imzalı 
bir ve•İka verec•klerdir. Ödüne para 
verme işlerinde komisyon ve hesap mas
rafları dahil olmak üz.,.., en cok yüzde 
on ikiye kadar faiz alınabilir. Bundan 
fazla alınan faizlerden bir nİ•bet dahi
lindeki miktarlar Vililyet husu•İ idarele
rine ait olup bu idareler tarafından takip 
ve tahsil olunur. 

Yüzde 12 den 15 e kadar alınacak 

faiz farkının yüzde yirmi beş, yüzde 15 
den 18 e kadar alınacak faiz farkının yüz 
de 91 i, yüzde yirmi be<ten yukan alı
nacak faiz fclnmn temamı alınır. 

Bu suretle hususi ida•elerce toplana
cak parçalardan izin beyannamesine uy
gun olanlardan hİl•ıl olacak mebaliğin 
yÜzde 25 i ve izin beyannamesinde hi
lafında olap da borçlunun ihban üzeri
ne tahakkuk ve tah•il edilenlerden yüz
de 50 si bu faizleri ödeyen borçlulara 
iade olunacaktır. 

Halk Bankası 
Halk Bankası ve halk aanclıklan hak

kınılaki kanuna göre de: 
•Merkezi Ankarada olmak üzere üç 

milvon liraya kadar sennay,eli Halk 
Banka•ı namıyla bir tirket teekil edilm<>
si husu~un-'J\ Jktısat v,..JciletiDe mezuni
yet verilmektedir. icabında bu miktar 

rini anlatarak onun son yazılarını yazdı .. 
ğı kalemin bir hatıra olarak aaklanması
m teklif etti. 

En son söz alan Talebe Birliği reisi 
Tevfik B. Hqim İçin heyecanlı sözler 
söyledi ve alkıılandı ve Haşimi sevenler, 
yavq yavat konferan• oalonundan da
ğıldılar. 

Ankarada toplantı 
ANKARA, 8 A.A. - Bugün Ankara 

Halkevinde saat 17 de bir toplantı ya
pılarak geçenlerde ölen büyük tair Ah
met Ha,imin yüksek hatrra1'ı anılmıftır. 

Toplanmada fikir ve Edebiyat adam
lan ile lise ve kız lisesi ve Hukuk tale
belmnden Ye Ahmet Haşime talebelik 
etmit gençlerden ve büyük ~airin hay
ranlarından bir ~ok kimseler vardı. 

Halil Vedat Bey, Edebiyat komitesi 
namına toplanbyı açb. Şairin bü "klü
ğünü, ölümü karşmnda duyulan !:n.n 
neden bu kadar umumi olutunu §aİı'İn 
mısralarından ve eserlerinden iktibaslar 
yaparak anlatb. 

Behçet Kemal, Hatimin çok beyeni
len bir iki tirini okudu ve Haşim hakkın 
da mütalealanm söyledi. · 

Enver Behnan ve Yahya Sami Beyler 
H&§İmin tercümei halinden ve tiir kıy
metinden bahsettiler. 

Behçet Kemalin teklifi üzerine Ha§İ
min neşredilmem~ kuvvetli nükte ve 
fıkra ve nesirlerinin toplatbrılarak kitap 
halinde neşri kararlqbnldı ve bu it An
kara Halkevi Edebiyat ıubesine havale 
edildi. 

aklına: 
- Artık her §"Yin bir haddi var! 

gibi bir fikir gelmez mi dersiniz! .. 
Anlatılan Mister Spoffard'ın annesi 

sağır, çünkü kendisine söylenen lakır. 
dılan boru ile dinliyor. Onun için Miaa 
Chapman'ın hakkunda söyledilderi 
sözlerden bir çoğunu ister istemez i§it· 
tim. Herkeain aözlerini dinlemenin 
nezakete muvafık bir ıey olınadığmı 
bilmekle beraber •.• 

Misa Chapman benden bahseder
ken "haspa., tabirini kullanıyor ve 
Miater Spoffard'm annesine, son za
manlarda oğlunun kendi•İne benim 
yüzünmden lakayt olduğunu anlabyor. 
Bunun Üzerine Mister S. offard'm an
nesi bana uzun uzun bakb. Birine bu 
kadar uzun bakmanın nezakete muva
fık olmadığını elbet o da bilir .••. 

Miss Chapman hiç durmadan Mis
ter Spoffard'm annesine söz yetiıtiri
yor. Bir aralık Willie Gwynn ismini 
İ§ittiın. Anlatılan Misa Chapman be
nim hakkımda tahkikat yapmt§, bir 
zamanlar bütün Willie Gwynn ailesi
nin bir olup bana: 

- Sakın 10.000 dolann hatırı için 
oğlumuza varayım deme! diye beni ik
na& çalı§bklarını öğrenmif • ...... 

arttınlacaktır. 
Maliye Vekaleti bu bankaya bir "'~ 

yon lira sermaye ile istirak edecelıtir. 
Bu banka İcap ed~n yerlerde fi ••• sandıkları namı altında ve Anuninı '11 

ket halinde küçük kredi müeueselerİ 
ki ve bunlara yardım ve bu sandık! 
terakki ve inkişafını temin icin J&zırn 
len muameleleri ifa ve ted~biri itti!'ı 
eder. Ve mevduatı koruma kanuna gÔ' 
re Halk Bankaıı ile haık •andıkları 
mayeleri ve ihtiyatları ycki'ın esas tU 
)arak ve her bir sermayesi ne olursa 
sun mevdu kabul eder. 

Gayrimenkul satısına dair ~ 
Borç için eayrirnenkuİ a.at1şına ve 

vazeaya dair kanuna nazaran da bu . . 
nunun ne§ri tarihine kadar ödenme~ı 
zun gelen borçlardan dolayı İpotek v'· 
haciz yolu ile yapılan !'ayrimenkul sB 
larmda arttırma hedefi, icra ve if15s ~~ 
nununun 129 uncn maddesinde göıtel"' 
len )5 gün nihayetin<le yeminli ÜC t! 
vukuf tarafından tahmin olunacak ~ı' 
metin ?"izde yetmiş be~ini tutmazsa " 
lış gen bırakılır. Ve haciz yolu ile s11 

geri bırakılan gayrimenkul dahi ala 
ve hacze ittirak edenler ic.in kanuni ' 
tek olur. Ve borç aşağı d;. yazılı şat! 
dairesinde be! -.;en.- tecil oJ:ınur. 
. ~al!fın geri bırakıldıfı tarihteki .• ,,ı

kiyeı zımmet - ana ftııiz ve masraf ]el"'; · 
)arı - üzerinden yüzde yedi buçuk f~oi 
yurutulur. Eytaın ve Ell'Jak BankMI 
Emniyet Sandığı için bu faiz yüzde 
kuz üzerinden yürütülecektir. . 

Her sene nihayetinde işlemiş fal 
temamı ve borçun yüzde yirmisi ödt 
cektir. 

Harikzedeler 
Harikzedeler tarafından işgal edilııı 

le olan meskenler hakkında da şu tef'! 
fıkrBSJ kabul edilmiştir. 

1771 numaralı kanunun besinci 111' 
desinde mündereç işgal ke~si nıul 
zikredilmit olduğundan kanunun 11 

tarihinde gerek füzulen ve gerek ıeff 
ve tahsis veya İsticar ve sabn alma 
retile hükümete ait mebani işgal el. 
mesekene muhtaç harikzedeler kan•~ 
hükümlerinden istifade ederler ıu !<• 
ki, bu harıkzedelerin kanunun neıri r 
rihinden evvel vesikalannı hükumet• 
miı olmalan ve hükUmetce de bu tJ 
ten evvel veya sonra bu vesikaların 
kiki neticesinde harıkzedenin mestııf 
muhtaç ve hak kanun iyi Jıaiz olduğıııı' 
kabul edilmit bulunmaaı 1&"ltır. 

Kanunun neırinden evvel hükii,,,ıl' 
bankalara devredilmiı olan mebani ~ 
ra bir şahsi aalisin hakkı ginniş olıtl 
ıtibanyle bu hükümden mustesnadıt· 
harp umumi senelerinde hük\ıınet ıı 
rafından imar veya resmi bina ytl 
mak maksadile yıkılan binalano _ · ,ı 
hiplerine verilecek tazminat halıl<'': 
daki kanun ile inhi•ara tabi ,eyli 
ıatanhıra inhisar idarelerince veril~ 
ve asılması mecburi olan levhal.t~ 
ilin mahiyetinde olmadığına ait tef 
mazbatası kabul olunduktan aonr• ~ 
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va .~O:liklerinin ihtiyacı olan intaal · 
lerı ıçın gelecek senelere sari olmalı i 
zere iki milyon liraya kadar taahb' " ' 
bulunmak hususunda salahiyet v• ~ 
kanun kabul edilmiqir. • ' 

Diğer bir kanun ile de AnJıaf1 
' 

Konya ve Merzifonda askeri ihtiY~ b'I 
lara binaen almacak ve yapılacall:: 
nalar için 220 bin liralık faizoiz !>"" , . 
ihracı kabul olunmuttur. 

Matbuat kanunu 
Mathuat kanununun muvakal<t \' 

maddesi de yeni bir kanunla dei~'ı 
rilmittir. Buna nazaran kanunun tJ 
ri tarihinde gazete ve mecmua.il 
çal!ımakta olan sahip ve batmuh• 
le~ !e u~um müdürleri ve yazı iti; 
mudurlerı bu kanunun tahsil der#.f 
noktasından koyduğu kayıtlara ta~' 
ğildir. 1 

Meclis cumartesi günü toplan•'' 
tır. 

-----~-<ı>-----~~. 

T roçkinin dönüşv 
(Baş; 1 inci oahifedc) 

yet mahafilinde tekzip edilJJJe 
beraber, A. T. Y. Ajansı muhslı' 
M. Troçkiye müracaatla bu bıılı' 
rin doğru olup olmadığım ıorJll' 
tur. M. Troçki, bu suale: "YıJı~ 
da Ruı~a.~a dönmekliğim çok ısı. 
temeldır. cevabını vermİf, f.ıl' 
bu sözün mana ve •ümulü ha!Ô'' 
da fazla izahat vermek istemeııV 
tir. 

Onun için kadı~ kulağı lü;~• 
dan fazla doldurulmadan ~I· 
Spoffard'm beni bir an evvel 
ne takdim etmesi lazım. Zira a~~ 
Üst üate geliyor; ben de fena. ha1~1 

nirleniyorum. Dr. Froyd'un tavaif' 
tiği ıeyleri de hala yapacağım. · • J 

Bu gece Mister Eisman'a erkel'" 
yatacağım diyip Mister SpoffıJ,J 

b• • ı· • B' ,ı uzun ır gezın ı yapacagım. ır 

tabiati seyredelim. Belki Mister 
fard o zaman kat'i bir ıey söyler• 
kü dikkat ettim: Erkeklere mebl~ • tabiati seyrettirmek, onlardan 
bir söz almak için bire bir geliyof· 

ı' (Devamı~ 

_(_l_)_M--eı_h_u_r_a_k_li_ye_doktoru f,I,, 
Bermutat ismin imlasını yanlıf ' 
yor! 

(2) Fili mukauemet. ~ 
her halde çok İyi bilen bir ada"?,' 1 
diıine öyle feyler 5Öyledim ki gıı' 
terime bile yazmıya elim varııı•-· 
nim daima yapmak istediğiın ~ 
yapan bir kız olduğumu öğreniı,..-
hayret etti. Bunun Üzerine: 
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Yüksek İktısat ve Ticaret 
ektebi Müdürlüğünden: 

Ölümünü teessürle haber aldığunız mektebimiz mual
limlerinden Avukat İsmail Hakla Beyin cenazesi bugiin "Cu 
ına günü" saat 10 da Maçka Palas karşısında Emine Zeki a 
Partmanmdan kaldırılarak E yüpteki aile kabristanına defne 
-lileceğinden muallim arkadaşlarile talebesinin cenaze mera 
siminde bulunmaları rica olunur. (2614) 

Ziraat ·v ekiletinden: 
Ankara' da Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarın

da !nsa edilmekte bulunan tal(;be pansiyonu, rektörlük bina
.ıı, teıİrih ve teşrihi marazi binalarının elektrik tesisatı 21 gün 
müddetle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkiir tesisatın münakasa evrıdcı 30 lira mukabilinde 
''ekalette Yiiksek mektep ve enstitüler bürosu Müdürlü 
iründen alınacaktır. 

Taliplerin münakasa şartnamesinde yazılan vesikalar 
la kendi tekliflerinin yüzde 7, 5 nisbetinde muvakkat teminat 
larile birlikte ihale giinü olan 1 Temmuz 933 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat 15 te Vekalette müteşekkil inşaat 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. Teminat olarak 
!\akit ve çek kabul olunmaz. (2624) 

ODA Deniz Banyoları Açıldı [42241 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satıaalma komleyoau rei•liğindea: 

Akliye ve Asabiye hasta nesi için liizumu olan 3000 kilo 
Yerli pamuk olbaptaki nümun esi veçhile ve 13-6-933 salı gü 
nü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin Komis 
Yona müracaatları. (2623) 

FRANSIZ-lNGlL İZCE-ALMANCA 
. 'Mektep - meslek - Riyaziye ve ikma 1 dersleri ·edebi • tarihi - ve ,gazete ter

<u".'eleri: Doğru konusabilmek ıiçin ihza rl kıyasi ve gayri kıya.si fülledn menfi 
ve 1't'"- k ·· ·k-1 J • S · l~nam tasrifatı v~ tatbikatile en .u "vt"!.n :~u 4 c.?ne_ '<! ... r: ımlc1.-.gramer-tıerkip-
Ynonınıe ve syntaxe kaide.lerilc tatbık at ve eumle teşkıliitı. 16 büyük Tablo del 

~ilS!a serbest konu,,mıak: Hwıosi ve tüc cari mektuplar • her nevi tercüme ve tah 
r usulleri, Avru,pa ve ikmal imtihanlar ma da talebe hazırlanır: kız-erk k .. d" e -gun-
"' ve gece: Cenberlitasm tam karşısın da 1914 senesindenberi muvaffak' ti 

nı . , . • ıye e ta 
ilan hsan tedrısanesi en eri ve amelı U'nllerle az zamanda bilmiyenl . k 

·ıru . . .. ~ . . ku . . erı 01105 
r ve ıhtıyacmıza göre çok esaslı og rettr · VVetınıze göre kurlarla haf•:!.da 

'v~ -1 ders ayda 4 ve 5 lira: Hususi clel'!I er de vardır .Miidiri Ziya. (430?.) 

ISTANBUL~ .. 
Havagazı Şirketi 

10 Haziran cumartesi günü 
taat 14,30 da Beyazıt'ta Elek
trik Evinde verilecek olan a
tııe(i yemek ve pasta piıirme 
dcrai•e bütün Hanımefendileri 
davet eder. (4284) 

3496 

1ıtanhu! ikinci Ticaret mahkemesin-
1en : Felemenk Babri.ııcfit Bankası-

14 ,ın, Gatata'da llavyar Hanında 18 nu
ııarada mükim (Balcı zad<: Mehmet ve 

1 ·~rif Zade Sürey.ya) firması zimmetin 

de ve bir kıt'a noterden müsadclak re 

'1ınname ve hesabr cari kabul mektubu 

•le alacağı olan (3262) lira (5) kuru
Un tcıniPi istıfası zımnında mıirtehin 

\'tdindc mevcut 600 a<kt Şark Demir 
0 'u t 1 ·ı· · 3 ıvı ının rchnı ticari ahkamına 

' Vfikan sat 1 1 '"ak' .'. ması ta ebıle mahkemeye 
ı. 1 olan muracaat üzerine rahin sir-
~t . -

e keyfıyetten bahis olarak gönderi 
en Satrs talebini havi varaka mezkfır 
''ket' ~ . ın adresi meçhul bulunduğu be-
anılc tebliğ edilemeden iade kıhn-
~'Ştın Bu hll6ustaki evrak ticaret ka
~ntınun 767 inci maddesine istinaden 
t' lıkeme içtima salonuna talik edilmis 
it ~· 

"'· ınaenaleyh salifüzzikir sirketin 
tıs tal b' k · · · oıq · e lne ar~ı bır ıtırazı mevcut 

.. U;ı:ıı takdirde i•'·u iliinın tarihi neş-
,,~d '<" 
~e en itibaren üc gün zarfında mah-

llıcve b'ld' · J" k · t · ı ırmcsı uzumuna. ve a sı 

d~kdirde bu ilan tebliğ makamına adde-
""k k 'f ~-· . d llıaı, anunun tarı atı uaır,esın e 

"il 1Yllrhunun satılmasına karar ve~ 
«cgi ilan olunur. (4306) 

l -ıant>ul ikinci icra memurluğun-

• l!ir borçtan clolayi mahc..z ve ,paraya . ., 
'lı 1 ınesi mukarrer muhtelifülcins ku 

"' '·ır 14-6-933 tarihine müsadif çar
k "

103 
giinü saat 10 dan itibaren Tahta 

· •lc·J 
"ıh 'c Ba!kapan hanında Si No. lu ter 
d. ııe:d acık arttırma ile satılacağın 
.,, tar 

913 ıp olanların y vmii mezkiırda 

c ·ıs30 <I h ·1 
'"'"' 11" <>sya numarasını ;1m1 en ma 
t~de ha?.ır hu1unacak memuruna mü 

- tlaı, · _-

3 üncü kolordu 
ilanları 

41. F. SA. AL. KOM. dan: 
Niğde'deki kıt'at ihtiyacı 

için 190,000 kilo ekmek ka
pah zarfla münakasaya kon
muıtur. İhalesi 17 Haziran 
933 cumartesi günü saat 14 te 
dir. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya · girmek için o gün 
ve saatinden evvel Niğde de 
F. SA. AL. KOM. nuna gd
ıneleri. (3073) (2460) 

3329 
'I' 'I' 'I' 

K. O. Merkez ve 1. F. Kı
t'aları hayvanatı ihtiyacı için 
kapalı zarfla münakasaya ko
nan 227 Ton ota teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden iha 
lesi 12 Haziran 933 pazarte
si günü saat 1 1 de pazarlığa 

bırakı~ı~tır: .• İsteklilerin şart 
namesını gormek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel F ın 
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 

(2608) 3488 

1. F, Kıt'aları hayvanatı 
i~tiyacı için pazarlıkla 25,000 
k•lo ot alınacaktır. İhalesi 
12 Haziran 933 pazartesi gü
nii saat 11,30 dadır. lsteklile
tin sartnamesini görmek üze 
re her gün ve pazarlığa gir 
ınek için o glİn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
,.\L. KOM. nuna gelmeleri. 
(197) (2629) 

latanbul ikinci ifla• 
memurluğundan: 

Müflis İncilli damadı Macit Mısırlı 
masasına müracaatla 120 inci sıraya 
kaydolunan Piyer Logoplo efendinin 
kaydettidiği 2895,55 lira alacak 6 ıncı 
sıraya kabul e<lilmiş ve sıra defteri bu 
suretle düzeltilmis olduğu ilan olunur. 

(4329) 

l stanbt>ltıikin~i ifl<h memurlugun
dan : 

Müflis İncilli damadı Macit Mısırı[ 
masasına müracaatla 121 inci sıraya kay 

dolunan Ferit Resııam Beyin kaydet
tirmiş olduğu 288-12-9 İngiliz lirasının 

Türk para.siyle tutarı olan 2075.35 lira

nın 6 ıncı siraya kabulüne karar verjJ

mi• ve sıra defteri düzeltilmiş o.Jd.uğu 

il'1n olunur. (4330) 

T~RKiYE 
SA D 1 K Z A 1) E Biraderler 

Vapurları 

SAKARYA vapuru 

ZIR.6AT lST ANBUL-lZMİR SORA T 
POSTASI 

BANKASI 
Müddetı seyahat 22 saattir. 
Her hafta cumartesi günü saat 16 da 

Galata rıhtımından hareket. pazar günü 
İzmıre muvasalat. ,pazartesi hareketle 
salı günü İstanbula avdet eder. Muhk· 
rem İzmir yolcularından görü\en te
vecciilıe bir cemile olmak üzere aeya
hat ucrctlcrinde tenzilit yapılrnt~tır. 

Vapurda her "tıirlü istirahat müemmcn
dir, servis muntazam ve tabldot gayet 
ehvendir 

Fazla. tafsilat için Sirkeci Meymenet 
Hanı altında aoentalığ.a müra-caat. Te· 
lefon· 22134. (4249) 

3476 
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_..ŞEYRISEFA1N 
Mwkn ac•laı Galata Klprl.hatı B. 2382. 

Şut.. A. Slrbd MO~llrd.or .... H. 2.3740. 

MUDANYA POST ASI 

ANTALYA 
9 HAZİRAN CUMA 9.30 DA. 
İdari" rıbhmt"1~a11 k•lkar. 

KARADENiZ POSTASI 

Erzurum 
Vapuru 12 Haziran 

•DARA. gü~~~~~~~n~~ak, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu. Gi-

B 
,
1 
R .

1 
K T 'ı Q E N Tesun, Trabzon, Sürmene. Riuye azi-

met ve avdet edecektir 

D
IQ Fazla tafıilat için Sirkeci Yel-

Qı A 1 l AT,,_ t:: 3267 kenci hanındaki acentalığına müra-
f-" J-1,-\ 1 caat. Tel. 21515. 4344 

~~-=--·=-~~~-'-~~~~~~~_j~~~~~~~~~~ 

Devlet DemiryoHarı idaresi ilan arı 1 
ŞİKAGO S~Y.AHATI 

İdaremiz için pazarlıkla satın alinacak olan (38) kalem 
Cıvata, Amerikan maskap kalemleri, kömür küfesi, zımpara 
taşları kösele, tazyikli nikelli t:u musluğu ve saire gibi muhte 
lifülcins malzemenin pazarlığı 14-6-933 tarihine müsadif 
çarşamba günü mağazada icra !alınacağından taliplerin 
yevmi ~zkurda saat 9 dan 11 e kadar isbati vücut ederek 
ta~rire~ fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat lis 
tesı rnagaza dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap 
eden malzeme için pazarlık gönü nümunelerin beraber ge 
lirihrı1?si nümunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olu
nur. (2634) 

110000 ton kömürün ha vzai fahmiyeden muhtelif liman 
lara nakli münakasası 24-6-9 33 tarihinde Ankara' da Devlet 
Demi yolları İsletme Um um Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. Fazİa malumat Haydarpaşa ve Ankara'da İda 
re veznelerinde beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde 
yazılıdır. (2508) 3384 

110000 ton kömürün mü nakasası 24-6-933 tarihinde 
Ankara' da Devlet Demiryo 1 .ı l'I İşletme Umum Müdürlüğü 
binasında yapılacaktır. Fazla malumat Haydarpaşa veAn
kara'da İdare veznelerinde beşer liraya satılmakta olan şart 
namelerde yazılıdır. (2509) 3385 

1 Evkaf mü diri yeti llAnları 1 
22000 Kilo Yeşil sebze 
3500 " 

Sadeyağı 

1000 " 
Un 

400 " 
Nişasta 

1000 " 
Kuru üzüm 

400 " 
Kuru kayıı11 

500 " 
Kuru fasulye 

500 " 
Nohut 

10000 " 
Patates 

3000 " 
Soğan 

Guraba hastanesine lüzumu olan yukarda yazılı on ka
lem erzak ayrı ayrı aleni münakasaya konm~ştur. Talip olan
lar şeraiti anlamak ve nümune feri görmek üzere her gün leva 
zım idaresine ve ihale günü olan Temmuzun birinci cumarte 
si günü saat on dörtte idare euciimenine müracaatları. 

(2616) 

Kırklareli Evkaf Müdürlüğünden : 

Vakıf Lonğaz çiftliği ormanlarından ba-
zırgan bayırı civarında bulunan Rapana, Vuçi
na, Arnavut dere ve Cuçurika dere ve cataklaklarında müte
ferrik surette mevcut-1200 metro mık'ap kerestelik kayın eş
çarı iki senede kat edilmek ve ihalesi ~ 1-6-933 tarihine müsa 
dif çarşamba günü icra kılınma { üzere yirmi ~ün müddetle 
müzayedeye vazolunmuştur. Talip olanların Kırklareli Ev-
kaf Müdüriyetine mürac:ı:ıi.~arı. (2$26) • 

610 Liradan itibaren 

DAHA UCUZ 
DAHA ZEVKLi 

..Seyahat yapmak mümkün olur•a 

Bunu NA TT A Yapacaktır 
NATTA 

Sinop Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Sinop Umumi hapishanesindeki mahkiim ve mevkuf
lara 1Haziran933 tarihinden 31 Mayıs 934 tarihine kadar 
bir yıl içinde verilecek ekınek aşağıdaki şartlar dairesinde ve 
kapalı 7.arf usulile otuz gün ınüddetle münakasaya çıka. 
rrlm1ştır. 

1 - Hapishaneye verilecek elanek Samsun veya Boya
bat düz ve temiz kırma unundan yapılacak ve bir ekınek üç 
yüz dirhem yani 936 gram ola rak pişirilecektir. 

2 - Hapishaneye verilecek clanek her giin Doktor ta 
rafından muayene edilecek ve muayenede pişkin olmadığı 
ve karqık bulunduğu anlaşıl dığmda dışarıdan satın alını.· 
nacak ve farkı fiat müteahhidin alacağından kesilecektir. 

3 - Her gün alınacak ekmek vasati 800 tane olup bun 
dan az veya çok istemeğe Hapishane müdürünün salahiyeti o
lacaktır. 

4 - Alınacak ekıneğin miktarı bir gün evvel Hapisha
ne Müdürlüğünden müteahhide bildir~l~~k ~e müteahhit ta
rafından en aşağı on iki saat evvel pışırılmiş olan ekınek er
tesi giinü saat on dörde kadar Hapishaneye teslim edilecektir. 

5 _ Münakasaya girecek olanlar ihale bedelinin yüzde 
yedi buçuğu olan 1281 lira 88 kuruşu depozito olarak mal 
sandığına yatırdıklarına dair makbuz ilmühaberi veya Dev
letçe taruıuruş ~ir. bankanın. ~efale~ _?tektubu veya yazılı '?Y 
meti üzerinden ısttkrazı dahilı tahvılatı ve yahut Borsa fıa- · 
tından yüzde yirmi noksanına ba~ka mali eshamı teklif mek· 
tuplarile beraber Komisyona vereceklerdir. 

6 - İhale 15 Haziran 933 çarşamba günü saat on beş· 
te Sinop Cümhuriyet Müddeiumumiliğinde müteşekkil ko· 
misyonunca - Adliye vekaleti celilesinin emrü mezuniyetin 

e talikan - İcra edilecek ve iha le günü saat on beşten sonra v 
erilecek teklif mektupları kabul edilmiyecektir. . 

7 - Münakasadan mütevellit ilan ücretleri, pul ve saı 
re bilcümle tekalif ve masarif at ve ledelhace ekınek tahlil 
masraf ve Ücretleri müteahhide aittir . 

8 - Daha fazla tafsilat almak ve sartnameyi görmek İtı 
tiyenleri tatil günlerinden maada her gü~ Sinop Cümhuriyet 
Mliddeiumumiliğine müracaat eylemeleri ilin o'unur. (2305) 

3304 



Tevfik Paşanın dürüst bir hareketi .. 

M. Yansen 
Razı değil 
Sergi binası Ankaranın 

neresinde yapılmalı? 
Londrada dönen siyasi dolaplar - Londra 

konferansının neticeleri ?. 
ANKARA, 8 (Milliyet) - An

karada Milli lktısat ve Tasarruf 
Cemiyeti tarafından Hariciye Ve
kaleti kartısında bir daimi sergi 
binası yapılmak üzere ite giritil
mif, planlar kabul edilmittir. inşa
atına bugünlerde başlanacak olan 
bu bina için ahiren Y anaen bir ra
por vererek binanın müstakbel pli 
ru bozduğunu anlatmı,tır. Müstak-

'Anktua; 25/Mart/ 1921 
Londradan gelen ilk haberler 

herkesi memnun etti. Bu memnu
niyeti doğuran sebep, Londra kon
feransının neticelerile alakadar 
değildir. Daha ziyade dahili bir 
sebeptir: İstanbul murahhas heye
tinin reisi; konferansta Türkiye 
n•ımına salahiyeti ve aözü Ankara 
y:~ bırakbğını beyetiumumiyede i
fade etti. Demek ki~ esasen na
muslu, durüst olan ihtiyar sadra-
7am; Londraya gibneden evvel, 
1stanbul - Ankara anlatmasında 
o kadar uysal olmadığı halde, 
Londrada bizzat uyutma zarure
tini görmüş ve o yola gibnittir. O
nun yaptığı ,ey, namuslu, vatan
perver adamlara yara~n güzel bir 
jesttir. Bunun tabii neticesi de l
tilif Devletlerinin Milli Türkiyeyi 
resmen tanımı' olmalarıdır. 

Lon.drada ilk temasın üzerinden 
bir kaç gün geçtikten sonra anla
dık ki, Sadrazam Tevfik Pa,anın, 
sözü ve meydanı Ankara heyetine 
bırakmasını lstanbuldaki Padifab 
ho~ görmemiş .. Konferansta Trak
ya ve lzmirde yapılması teklif e
dilen beynelmilel bir anketin ne
ticesini, Sevr muahedesinin öbür 
maddelerini kabul etmesini sadra
zama emir ve tebliğ etmi,tir. Bu 
haber bizi hayre/.! dütürmedi. 
Çünkü Ankarada herkes öğrendi 
ki, Tevfik Pa,anın bu hareketin
den memnun olmıyanlarm bafın
da Loit Corç, Papulas ve Altıncı 
Sultan Mehmet vardır! 

~ ~ ~ 

Londra konferansına lüzumun
dan ziyade bel bağhyanlar, yarul
dıklarıru anlamakta geç kalmadı
lar. Anl~ıldı ki, Londra konferan
sı, Loit Corçun çevirmek istediği 
basit bir politika oyunundan bat
ka bir fey değilmit··· Sevr muahe
desinin tadili maskesi altında, hem 
Yunanlılara, hem Türklere kartı 
ayrı ayrı simalarda görünen Loit· 
Corç; bu piliııında muvaffak ola
madı. Bir defa lstanbul ve Ankara 
heyetlerinin birle9mesi, onun um
madığı bir feydi. Murahhas heye
timiz Londraya istiklal, hayat, hür
riyet da va4ırile gitmişti.Loit Corç; 
bu davalarımızı; hiyle ve iğfal po
litikasile kartdadı. Sevr muahede
sinde tadilat namı altında yapılan 

Loit Corg 

tı:..'<lifler; kelimeler üzerinde oynı
yan, fili vaziyeti hiç değİftİrmiyen 
nazari hükümlerden batka bir teY 
değildi. Mesela: lzmir; Yunan a&
kerinin itgali albnda bulunacak; 
fakat Cemiyetiakvam tarafından 
idare edilecek ... Loit Corç, sanıyor 
du ki; Ankaranın ve Mustafa Ke
malin: "Hududumilli dahilinde, 
tamamen hür ve müstakil Milli bir 
Türkiye yaratmak,. programı ha
yal, blöf veya siyasi bir fantaziden 
ibarettir! 

Loit Corç; politika yolundan mu
vaffak olamıyacağını anlayınca 
yeniden tiddet ve kuvvet yoluna 
saph: Yunanistanı, yeni bir taarru
za te9vik etti. Ankara aleyhine ka
zanılacak bir zafer; Yunanistanı 
hayaline ulatbracaktı. Bunu, Loit 
Corç; Yunan muralıhaaına fİfahen 
vadetmitti ! 

"'~"' 
Londra konferansı neticesinde 

bize neler teklif edildi? Sevr mu
ahed~ıinde hangi maddeler değit
tirilecek? .. 

Bekir Sami Beyin, Büyük Millet 
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa
şaya çektiği telgrafnamede fU e
saslar vardır: 

1 - Cemiyetiakvama kabulü
müz için kolaylık gösterilecek. 

2 - Gelibolu ve Çanakkale 
mevkilerinde müttefiklerin gami-

-------------------

[3994) 

(l ASPİRİN 
t:JI(,, Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabılir. 

Ufak ihtiyaçlarınız ıçın yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaı sizi kıymeti ol
mayan başka m amulat almaktan 
korur. 

ASP f R İN 20 ve 2 tabıeılı k amba taııa r içınde 
her ye rde bulunur. 

Ecnebi memleket~ere giden t üccar ve seyyahlara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 (İhtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

TraveUera (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lirası veya dolan frank olarak satılan bu 

çekler sayesinde· nereye git.eniz paranızı kemali emniyetle taıır ve 
her zaman isteneniz dünyanın her tarafında, şehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde l:u ~ekleri erı küçük tediyat için nakit ma· 
kamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çekleri hakiki 
~bibind~n . b~şka kimsenin kullanamayacağı bir şekilJe tertip ve 
ıhtas edı'mıştır. 3268 

zonları bulundurulacak .. 
3 - Boğazlar Komisyonunda 

Bahriye Nazırıınız riyaset edecek. 
Ayrıca da bir Türk aza bulunacak. 

4 - Adli kapitülasyonların lağ
vı için tetekkül edecek komisyon
da bizden de aza bulunacak. 

5 - Askerimiz o\uZ bine, jan
darmamız kırk bef bine çıkarıla
cak. 

6 - . Deniz kuvvetlerimizin bi
raz daha artırılmasına müsaade 
olunacak. 
7- Türkiyenin maliyesini kont

rol için yapılacak mali komisyon
da Maliye Nazırımız fahri reiıı o
lacak. Bu komisyonda rey sahibi 
bir azamız da bulunacak. 

8 - imtiyaz itası hakkı devlete 
iade edilecek ve meclise kartı büt
çede komisyonun salahiyeti lağ
vedilecek.. 

9 - Ecnebi postalarının lağvı. 
nazarıitibare alınacak. 

10 - Kürdistan için vaziyeti ha
zıranın kabulü. 

11 - Ermeniatan vaziyeti hazı
rasırun kabulile beraber fark vili
yetlerimizdeki Osmanlı Ermenile
ri hakkında beynelmilel komisyo
nun yapacağı tetkikata göre bir kı
sım arazinin Ermenilere verilmesi 
icap ediyorsa ona tarafıımzdan 
muvafakat edilecek. 

12 - lzmire gelince: daha faz. 
la kan dökülmemek için İzmir san
cağı Türk hakimiyetinde kalacak. 
Yalnız İzmir ~hrinde Yunan kuv. 
vetleri bulundurulacak .. Diier ak
samında müttefik zabitler·JI. ku
mandasında muhtelit jandarma ve 
idare memurlerı ve Cemiyetiak
vıım tarafından tayin eqijeqık bir 
hıristiyan vali.. ~ıls 

Şurası muhakkak ki, u Lendra 
konferansından çıkan •u hüküm
lerin, Ankara tarafından kabul e
ddeceğini Loit Corç bile bir saniye 
dütünmemittir. Esasen; derin de
rin tetkik etmeden bu eııaalar bak
ında .cevap verilemiyeceğini heye
timurahhasamıza en evvel gene 
Loit Corç söylemittir. 

Aceba Londranm bu teklifleri 

. bel planda timdi sergi binası yapı
lacak olan yer ağaçlık olduğu gibi 
mukabil tarafı da ağaçlıktır ve bu 
iki kısım ağaçlık saba arasında 
setli bir şelale mevcuttur ki suyunu 
yapılacak göle akıtmaktadır. Bu te 
lile kartıdan güzel bir çağlıyanh 
merdiven halinde gözükmekte ve 
nihayetinde de Opera bjnası görül 
mektedir. Şelalenin bir tarafında 
yapılacak ağaçlık yerine bu sergi 
binası inta edilince ağaçlıkların te 
nazuru tamamen bozulduğu gibi 
,etilenin ve Opera binasının birer 
tarafı da fena bir manazra almak
tadır. M. Yansen gönderdiği rapor 
da bunları anlatmakta ve bundan 
batka mumaileyh gene bu raporun 
da yeni yapılacak binanın, Harici
ye vekaletinin önünden geçerek 
Y enişebire giden genit Cümhuri
yet caddesinin de yan tarafını her 
bat edeceğini iddia etmektedir. Ra 
por tetkik edilmektedir. 

hakkında Ankaranın dü,ünceai, 
kararı ne olacak?. 

Mustafa Kemal Pata; en yük
sek bir idealisttir; fakat onu yal
nız kafasında yüreğinde tatır. Ha
yatta, memleket itlerinde ise re-
alitelerden ayrılmaz ! Şim-
di , yalnız Mustafa Kemal 
değil, Ankarada, Milli Mü
cadele ile alakadar olan her 
vatandat; Londradan gelen buse&
leri ititmiyor, beynelmilel siyaset 
oyunları kimseyi meJgul etmiyor. 
Şu anda herkesin gözü, kulağı, 

canevi; garp cephesinde başlayan 
ve gittik~e ehemmiyetli bir mabi· 
yet alan Yunan taarruzunun neti
cesine, cephedeki müdafaa ve mu
kavemet kuvvetlerimize akıp gi
diyor. 

Bu vaziyet ve terait içinde, Lond 
ra konferansına ve Loit Corça en 
kestirme cevabı verecek olan zat 
Hariciye Vekili değil, Garp cephe
si kumandanı ismet Pata olabilir! 

MiLLiCi 

istanbul 4 üncü icra 
Memur ğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup 
tamamı 1520 lira kıymeti muhammeneli Bayezitta Bayezit 
mahallesinde Bayezit meydanı sokağında eski 146, 148 yeni 
39, 41 numaralarla murakkam kağir bir bap dükkanıri ta 
maını açık arttırmaya konmuş olup şartnamenin 8-6-933 ta 
rihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebilece 
ği gibi12-7-933tarihine müsadif çarşamba günü saat14 ten 16 
ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen loYmetinin yüzde yetmİ§ beşini bulmadı 
ğı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere 
27-7-933 tarihine müsadif perşembe günü yine saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayri 
ınenkiil en çok arttırana ihale edileceğinden taliplerin mu· 
hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini 
veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunma 
ları lazımdır. Müterakin vergiler ile vakıf icaresi ve Belediye 
ye ait tenvirat vetanzifat rüsumları müşteriye aittir. 2004 nu 
marah icra ve iflas kanununun (126) ıncı maddesinin dör
düncü fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerinde İpotekli a· 
lacakhlar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaları
nı, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitele 
rile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit ohna 
dıkça satış bedelinin paylaşma smdan hariç kalacakları cihetle 
alakadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malii.mat almak isteyenlerin 932-2165 
dosya nurnarasile müracaatları ilan olunur. (2636) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Darülacezeye her giin Beş Yüz elli kiloya kadar lazım 

olan birinci nevi ekmeğin bir sene İçinde ita ve teslimi pazar 
lığı temdiden 12 Haziran 933 pazartesi günü saat on dörtte 
başlıyarak on beşte bitirilecektir. Taliplerin Bin liralık temi 
nat ita etmeleri lazımdır. Bu teminat banka mektubu, Türk 
hazinesi eshamı ve İpotekli teminat senedi veya nakittir. 
Mezkii.r günde taliplerin Dz.rülacezeye müracaatları. (2617) 

. --, - .' . . . . . ,,_.-, ;;, ·. . -.- ::. '.: . 

Ankaranın Tahtakalesi 
Eski Ankara'nın T ahtakalesine 

Ankaralı nasıl bakıyor? • 
yenı 

ANKARA, 7 (Milliyet) - Memle
ketimizde me•cut büyük tehirlerde be 
bemahal bir Tabtakale maballeai var 
dır. Bunun arapçaaı Tabtulkala İmi§, 
amma bu bizi alakadar etmez; Tab
takale der, Tabtakale ititiriz. lıte 
böyle bir Tahtakale de Ankaraınızda 
vardır. Hem bu Tabtakale latanbulun 
Tabtakale baklavaaından daha meı
bur, daha tarihidir .• 

~ ~ "' 
Adliye sarayının kal'fı ııraaındaki 

aparbmanlann nasılsa bot kalmıt ara 
lıklarmdan apğıya doğru bakarsanız 
büyük ve yeni binalarla tahdit edil
mİf, eaki püskü dolmUf köhne bir çu
kur saha gör6nllr ki iıte bu çukurun 
yeni bal tarafına düten kıamı da An
karanm Tabtakaleaidir. Çarpuk, çur
puk, karannıt kiremitli, eakimiı yüz. 
lü, ekaeriıi kerpiçten yapılmıt itte 
bu antika mahalle bir zamanlar Anka 
ranm ünlü aemtlerinden biri idi. 

ilk günlerde Hacı 8a}'Tam, Musevi 
maballea.i, Tahtakale Ankaranın en 
ziyade kibar uğrağı idi •. Buralardaki 
evlerde oturabilmek berkeain harcı 

değildi. Hele bu üç mahalle içinde 
Tahtakalenin bir de çaqııı vardı ki Ö

tekilere tefevvük için buranın ayrıca 

bir hu•usiyeti idi. 

Her evinin her oda•ı ayn ayn kira .. 
)anırdı. Bir evi bütün tutabilmeğe 

değme babayiğit tetebbüı edemezdi. 
Çarpuk, çurpuk, güngörmez köhne 
dükki.nlan vıcır vıcır kayna,ırdı. 

Hey gidi günlerı sanki Ankaranın 

işleri burada kaynar, pişer ve burada 
kotarılırdı. Bilhaıaa geceleri ratıp 

ookakları biribirine ziyarete giden 
meb'uılarla dolup botalır, gazete ki
ğıtlarile kapanmıt pencerelerden sı .. 
zan petrol lambalanrun •tıklan çık
maz sokakları beyhude bir ga}'Tetle 
aydınlatmafa uğratırdı •• 

~ ~ "' 
Halin yaıımdaki yeni ve l'enit cad· 

deden geçerken bunJan düıünüyor

dum. Hadi turayı timdi de bir göre
yim dedim. 

ibadullah camüne doinı ı- mu

vakkat merdivenin basaınakJannı bi
rer birer atladmı ve bir çukura gir
dim. 
Amanın bana buran ne kadar köh

ne gözüktü.. Her ıey yerli yerinde, 
fakat, o ilem dejpl. Sokaklarda gene 
aırbndan l'eçtijimi:. o itina kaldırım. 
Amma daha çarpuk, çurpuk, bira:ıı da 
ha ihtiyar. Hele mahalle çok çölonÜf. 
Bazı tarafların badanaları bana cadı 
kanların düzgÜnlerini habrlatb .. Bak 
kalların camekinlannda bir köhnelik, 

ist. Mr. Kumandanlığı 
Satıaalnıa kom. lll.aları 

Selimiye fırını için 200 ton 
ekmeklik un 25-6-933 pazar 
gün~i saat 11 de kapalı zarfla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakaaaıına giriıe
ceklcrin belli vaktinden evvel 
teklif mektuplarım komisyon 
riyasetine vermeleri. (650) 

(2323) 3309 

* * * Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 4000 kilo yufkanın 21-
6-933 çarşamba günü saat 
14,30 dan 17,30 a kadar açık 
münakasası yapılacaktır. Şart 
namesini görmek için her gün 
ve münakasaya giriıeceklerin 
belli vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (657) 
(2348) 3322 

• • • 
Topçu ve Nakliye mekte· 

binden satılması icap eden 35 
tırnak numaralı bir reis hay
vanın 14-6-933 çarşamba gü. 
nü saat onda Fatihte at paza 
rmda satılacağından isteklile 
rin belli vakitte bulunmaları. 

(659) (2620) 

Dr. l H SAN SAM 1 ..... 

öKSOROK ŞURUBU 
Öktürük v. nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tetirli 
ilaçtır. Her eczanede ve ecza depo-

larında bulunur. 49 ( 4002). _. 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gmıelecili/, ve Motba11cılık T. A. S. i 

Tahtakaleden bir &akak 

diğer dükkanlarda bir örümcekliJilı 
vardı .. Şu tatlıcı dükkanı bana pek j• 

§İna iken, çok yabancı, şu berber dülı• 
kinı eıki berberim iken ba.;a çok bİ-
gine idi. 

itfaiye meydanına doğru yürüdüoıı 
döndüm. Tekrar ba§ka sokağa ıaJY 

hm, Leblebici mahalleaine doğru git: 
tim, oradan döndüm, bilmem han~1 

yola doğnı yürüdüm... Çıkar ve çılı• 

maz ne kadar sokak vana girdiJS'ıt 

çıktım. Her evde bir küf kokusu, her 
kapıda bir mantarlaıma hiaaettim. Bıl 
ralann caddelerinde ayaklanın bur"1l 
luyor, günet görmİyen havasında b•• 
tım dönüyordu .. Ne kadar kibarlaıınt' 
tım; sanki senelerce ben burada, bıl 

mahallelerde oturmamııım gibi .• 

• • • 
Hayır kibarlapnadım. Zamanın i"" 

batına uygun yeni bir tehir vücuda gı 
tirdik. Bugiln bu eaki yataına tarz"" 
dan intikam alıyoruz. Arbk kafala,.,.. 
mızı bu rutubetli mahallelerin örüıı>' 
cekli kötelerinde dinlendinniyonız. 

Tem.iz havalı, bol aiinetli, yeni bi· 
nalarda daha iaude tekilde, daha 'f' 
ni emeller tahayyül ediyoruz. Biz o 
köhne kötelerde bul'ÜDÜ diifünmÜf' 
ttiı., tinadiki rehat ve modern odaları• 
-da da daha iyi bir yanru dütünİI' 
yoruz. 

Kibarlaımadık, İyi ve medeni bİf 
hayatın icaplanna alıttıkl 

Milrebplı 

dolma hfemim 
arayınız 

s. fi· 

~ 
Aııadolu"da perakeııdeci eranıyor 
801 liıı Şark umumi depozıteri 

N de TOLEDD 
latanbul. Sultan Hamam 
Hacopuıo Han No. 35 

{3980) 'Telefon l 20620 

Derecesi SO __ ... I: 
Fıçılarda dlnlendirilmit 

HARİKA 
RAKISI 

Temizliğile, lezzet ve nefaae· 
tile eıki şöhretleri gölgede 
3279 bırakmııtır. (3491) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı . 
Galatasarayda Kanzük eczahane•' 
karşmnda Sahne sokağında 3 nwn•· 

ralı apartnnanda 1 numara. 
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