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Bizzat Amerikalılar devlet ban
kalarına hücum ediyorlar ve ki.iıt 
Para.larnu altma tahvil ediyorlar. 
Banknot bankalarmm kapılan önün
de binlerce halk ura beklemektedir. 
>.rnerikalılarm kendi paralanna iti
llıatlan aanıldığı l'ibi ecnebilerin de 
bu paraya itimatlan azalmııtır. 
Muhtemel bir altm ihracı maniaama 
karıı ihtiyat olmak üzere, Am~ 
baukalannda altm tutan ecnebı 
llıemleketler, Amen'kadaki al~lan• 
ııı gemilerle Avrupaya naklediyor• 
lar, 

italya ile ara_m_ı_z_d ___ t-ehl-ik_e_s_i _d_e_v_il,- b-.likis 
biraz daha kuvve lan derin bir dostluk 

her gün 
vardır 

Bu cereyan nedir? 
1929 aonbaharmda yine böyle ha• 

•uı elektrikle dolu bir günde Ame
rika boraalannda eıbam aukutu ol· 
ınuıtu. Büyük ümitlerle eshaın top
layan halk birden bire esh~ 
boraalarda aatmağa baılamıttı• Fıat
lar bir kaç günde hiçe iruniıtir. O ?-a· 
ınan (esham) üzerinde yapılan ıım· 
di (kağıt para) üzerinde yapılıyor. 
E..ham aukutundan Cihan buhranı 
çıktı, kağıt para aukutundan ne çı· 
kacak? 

Dünya, üç buçuk aenedir zaten 
buhran içindedir. Ona o kadar ahı· 
tı ki, tabii bal içinde miyiz, yokaa 
buhran içinde mi belli değildir. O
nun için ıöyle demelidir: Yeni ha· 
dise vaziyeti ne surette değiftirecek· 
tir, fenalaıtıracak mıdır? Bu mevzu 
hakkında bir hüküm vermek için ola
nı bir kere müsbet aurette gözden 
geçinnelidir. Olan tudur: . 

Amerikada üç aenedir banka ıf
lasları dikkati calip ıekil alnuıtır. 
(19:;0) da 1198 banka iflaa etmiıti, 
(1931) de 2022, (1932) de 1163 
banka iflas etti. Son rakamın azal
rıııı görünmesi bir kere bankalarm 
azalmasından bir de, aıkıtan banka
lara muavenet için vücude getirilen 
bir mali müeueaenin - Reconatnıc
tion Finance Corporation'un yardı
rııındandır. Bu müeaaeae batan ban
kalara 1,5 milyar Dolar ( 3,5 milyar 
l'ürk liraaı) avam vermİftİr. Fakat, 
hemen ilave edelim ki bu avamın an
cak 300 milyon Dolan (650 milyon 
1'ürk liraaı) iade edilmi§, diğer kıs
mı donmuıtur. 

lıte aon haftalarda Amerika ban
kalannm bu 11kı1ma ve tediye ede
ırıeme vaziyetleri büabütün artb. 
Çiiukü, geçen aene sonunda Cumbur
teiai intihabı yapılınadan evvel, es
ki Cümhurreiainin aenna;redar taraf
tarlannm alakadar olduldan ban
l.'lJılr inkitaf oloun diye aafa aola 
para yağdırdılar. Bu cali yardıma_ 
mazhar olan aanayi ve ziraat, bek
lenen nemayi getirdi. Bankalar pa
~••aruu alamadılar ve tabiatile, mev· 
duat ae.biplerine verecek para bula
madılar. Böylece banka vezneleri Te 

banka kapılan kapandı. 
. it., bu derecelere ıelıneden, Ame

nka ıktıaadını ıalah çin daha evvel
den bazı tedbirler alınmak iıtenil
ınemiı değildir. Eaki Cümhurreiai 
Hoover geçen ıenenin baımda 8 
maddelik bir teklif hazırlamıttı. 
Bunun tatbikile ırittikçe aiırla§&n 
Aırıerika ikbaadınm ıalah olunacağı 
ümit edilınişti. Hoover belli batlı 
tunlan ileri sürüyordu ı (Umumi na
fia itleri ihdaa etmek), (Bir iktıaat 
planı yapmak), (Avrupa borçlarnu 
halletmek), (Fena ltleyen ıimendi
ferleri birlettirerek bir Pool yap
tnak), (Mali inta tirketi ricude ıre
tinnek), Bütün bu tedbirlerden yal
ııız aonuncuıu ciddiyetle tatbik olu
nabildi. F akal ne fayda ki ondan da 
ortada kala kala 1 ,2 milyar Dolar
lık (2,7 milyar Türk liraaı~ donmu~ 
ve ne olduğu beliniz bır yardım 
kaldı. 

Şimdi aon vaziyet ti)yle hula~ 
olunabilir: Amerikada kat'i ve aanb 
olarak iki cereyan ırörülmektedir. 
Altı°! kaldınnak ve parayı diifür
~~~ 1~~eyenler bir taraftadır, bunlar 
l'OrUDUfe göre terakkiperverler di· 
yebileceğimiz timdiki kudret aahibi 
olanlardır; aağlam para - aound 
money'ciler ve altını tutmak lateyen
ler diğer taraftadır, bunlar da mu· 
hafazaklir diyebileceğimiz cümhurİ· 
Jetçilerdir. 

ed Yeni Cümhurreiri paraya taalluk 
'hen bn~ iki iatikametten birini ter

cı e. lf ~öriinmemekt..ılr. yalnız 
kendıne mUfa..,ir olarak aldı"' bai
Jetler ara .. nda K ı b!'' fa d 
rülfün d o um ıya a-

'b' unu:ı_~ı;ı Pl"Ofeuor Moley 
ıı ı . ter 1ı~..,,~- ve yine 
terakkiperver ıruenle maruf bazı 
Senatorlar bulunmatkadır KiJ:--ı 

d • • - ere •anncaya ka ar ııddetle devam 
den (Sağlam para) ve bunun ın:. 
lıabili olan (lnflation) Pl"OPaıanda. 
lan ıu pnlerde en had bir devreye 
ıelmit bulunmaktadır. 

Her feY tekmil aalahiyeti elinde 
bulunduran Cümhurreisinin kararla-
1'ına bağlıdır. Bu kararlarm, aon lah
ıtada aaah olundutuna ıröre, evvelbe
evveı bir kere altın saklamak (Hor
tiug) alı:yhine cezri tedbirler ve 
banknot bankasının (Federal Re
";_rve) iılemeyen ve layıkile vazife 
ıoremeyeu mekanizmesini ıslah va· d .. 
!&ınde olacağı anlaıılınaktadrr. Ye-

~· Cümhurreiıinin kendi fırkası için
de_ fevkalade bir Preıtige aahibi ol-

ugu ma!Umdur. Fakat bunun zik
t~lunan tedbirlerin daha ilerisine 
tıt~eğe müaait olup olmadığı ve 
iglam paracıları yüzde yüz tatmin 
~ l'Dek mümkün bulunup bulunmadı· 
~.ını Önümüzdeki günler gösterecek
ır. 

lte Diğer taraftan, buhrandan be
n Aınerika iktıaat 'Ve maliye alemi-

Atina mülakatında neler 1 

görüşüldü ve tespit ed.ldi 
Tevfik Rüştü B~ in mühim beyanatı 
iki memleket araaındaki aamimiyet ve doatluk 
bağlarının gün geçtikçe arttığı muhakkaktır 

lZMIR, 9. (Milliyet) - Hariciye Ve 
kili Tevfik Rüttü B. i himil olan lzmir 
vapuru Pireden bir aaat geç hareket et
tiğinden ve yolda fırtınaya tutulduğun
dan limanımıza muayyen vaktinden bet 
aaat aonra ıelıniftir. Vekil B. vapurda 
..,mimi ve parlak bir aurette karfıla.D
mtf, belediye reiai tarafından bir buket 
takdim edilmittir. 

Vekil B. burada kalnuıbr. Vapurdan 
çıktıktan sonra yaya olarak lzmirpala
aa gitti. Bu rece Naimpalaata kala. 
caktır. Geç vakıta kadar belediyede otu 
ran Vekil B. BeJCC:jye reia.i Behçet B. le 
aörütmüıtür. Tevfik Rüıtü B, cumarte
ai günü Afyon trenile Ankaraya b.,.... 
kel edecektir • 

Vekil 8. İn beyanatı 
lZMlR, 9. A. A. - Hariciye Vekili 

Tevfik Rüttü Bey busün öğleden aon
ra saat 14 te lzınir vapuru ile Pireden 
§ebrimize gelınİflerdir: 

Vali Kazım, meYkii müatahkem ku
mandanı Hüseyin Hüınü Pqalarla, C. 
H. Fırkaaı reisi Hacim Muhittin, Bel&
diye reiai Behçet Salih Beylerle, Mat
buat mümeasilleri ve mü§8riinileyhi ta-

nıyan cloatlan tarafından vapuru gidil- Teulik Rü.sı: Bey 
mek auretiyle iatikbal edilmittir, •·~ 

Tevfik Rüttü Bey karaya çıkmak ar- 1 puru ancak iki aaat kadar llmruıda ı.. 
zuaunu izhar buyurduklarından ayni lacatından Vekil Bey burada bir mil-
_.,.at ile birHkte nhtnna ~ Ye 7"-
J'll olarak lzmir Palaaa ırıdilmittir. Va- (Devamı d mcı aabifede) 

Dr. uat Beyin teklifi 
Mütekaitler hakkındaki bu 

teklifi encümen reddetti 

Kaatamonu meb'uau Dr. Suat B. 

.. AN~, 9 (Telefonla) -
Mute~~t, Y~tinı ve dul maatla
rının hutçeyı mühim bir yekUnla 
itgal eylemeıinden ve bu fed~ 
karlığa rağmen hunların maitet
lerini temin e~eınedilderi görül
mesinden hahıale hüldbnet elinde 
bulunan emlak ve arazisinin ye
tim ve dullarla mütekaitlerden 
arzu edenlere 8 senelik maatlan
nın tamamı veya bir parçaaı mu
kabilinde ıniizayede ile verilmesi 
hakkında Kastamonu meb'uıu 
doktor Suat Beyin kanun teklifi 
Dahiliye encümeninde müzakere 
edil~iştir. 

Müzakere esnasında Maliye 
vekili Abdülhalik Bey de hulun
mu•tur ve mesele etrafında hükU
metin noktai nazarını izah etmit
tir. Maliye vekilinin encümene 
verdiği malümata göre hüklim!!
tin elinde zannolunduğu gibi 

nin, İngiliz parasının sukutile İngi
liz ih~acatının kazandığını ve hatta 
Am~rıka!ı}ara ait bazı mahreçlerin 
dahı lngılızler tarafından elde edil
diğini gÖrmÜ§ olmaları ve aydan aya 
azalan Amerika ihracabnı kurtar .. 
mak için ileri sürülecek bir tedbire 
kartı pek ihtirazlı davranmıyacak
lan melhuz telakki olunabilir. 

Müderria 
Nbıamettin ALI 

fazla emlak yoktur. Garp vilayet
lerinde bulunan emlak istihkak 
sahiplerine ancak yetecektir. 

Şark vilayetlerindeki emlak 
ve araziye gelince bunlara müte
kaitlerle dul ve yetimlerin rağ
bet ıröıterıniyecefini zannettiğini 
vekil Bey ifade etmittir. 

Eaaıen 341 senesi bütçe kanu
nile verilen müaaadeden istifade 
ederek 100 kuruttan az ınu.t a
lan mütekait Te dulların 10 sene
lik m&aflannı birden alarak ser
maye edinmeğe mllllf sahiplerinin 
rağbet gösterınemİf olmalarını 
Maliye vekili bu iddiasının bariz 
bir delili olarak lpret etmit ve 
bilhassa maatlann bir kısmmm 
ayrılarak muamele yapılmıuı 
içinden çıkılmaz mütküllh mucip 
olacağını dermeyan ederek tekli
fin kabulüne taraftar olmadığını 
ifade etmlttir. 

Neticede teklifin ameli bir fay. 
da temin edemlyeceğine endl
mence kanaat getirilmit ve reddi
ne karar verilmittir. 

Devletçilik 
Halkevlnde diln ve

rilen konferana 

Hamdi Bey 

Halkevinde her Per§embe veril· 
meoi mukarrer olan konferanslardan 
birinciai Liman ıirketi müdürü Ham

(Devamı 6 mc: sahifede) 

Yalan 
Şayialar 

ıtalya ile dostuz ve 
aramızda en küçük 
bir ihtilaf yoktur 

ANKARA, 9 (Milliyet) -
lstanbulda.olduğu gibi memle
ketin diğer bazı yerlerinde de 
çıkan ve hiç bir ucua istinat 
etmeyen havayı bulandıracak 
mahiyette kötü ıayialar aon 
günlerde hükümet merkezinde 
de kendiaine inti,ar aahası bul
muştur. 

JJu şayialara göre ıözde ltal
ya ile aramız açılmış harp teh
likesi bClf göıtermiş ve hatta 
ltalya aahillerimize cuker bile 
çıkarmıf?! ve saire .. 

Ankara mehalilinde hayret
le karşılanan bu payiaların ta
mamen yalan olduğunu iabat i
çin yalnız fil kadarını söylemek 
kafidir ki ltalya ile münasebah 
mız tamamen doıtane ve aami
midir. Ve ltalya ile cereyan et
mekte olan mali müzakere ıon 
ve kat'i safhasına dahil olmUf, 
neticenin alınması bir gün me
aeleai Jıal~e gelmİftİr. 

Bundan bafka dost ltalya
nın hükiimet reisi M. Mıuaolini
nin müzalıeratın intacında gös
terdiği yakın al/ikayı da bu mü
nasebetle kaydetmek yerinde 
bir hareket olur. 

imtiyaz müddeti 1 S 
aene temdit ediliyor 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Osmanlı borçları itilifnameıile 
Osmanlı Bankası mukaveleıi Pa
riste bugün yann imza edilecek
tir. Yeni mukavele ile Osmanlı 
Bankası imtiyazı bazı kayıtlar 
dairesinde n on bet sene müd
detle temdit olunmaktadır. 

Öğrendiğime göre yeni nnıka
velenin imzasını milteakıp banka 
sahil vilayetlerdeki tubeler mUa
tesna diğer bazı vilayetlerde bu
lunan tubelerini lağvetmek ta
aavvurundadır. 

Ölüm cezaaı 
~NKARA, 9 (Tele/onla) -

Söğiit hudut karakolunu bcuarak 
neler Hüsnüyü fehit etmelı cür
münden mahkWn Alinin ölüm ~ -
%Qlına çarpdması hakkındaki ka
rar tcqJik için Millet Meclisine 
gelmİftlr. 

Bir teklif 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Konya meb'uau Ki.zım Hüınü ve 
Halda Tank B. 
ler Halkevleri na 
ınma memlekete 
ithal olunacak 
radyo ve ıinema 
makinelerine da
ir Millet Mecli
sine bir kanun 
teklif etmitler
dir. Bu teklife 
göre, Halkevleri 
namına ithal olu
nacak alıcı ve ve· Hakkı Tank 8. 
rici radyo makineleri ve bunla
rın cihazları ve parçaları ile si
nematoğraf ve projeksiyon cihaz
lar ve in'ikas fenerleri ve bunla
rın parçalarından gümrük ve mu
amele vergilerile oktrova resmi 
alınmaması hakkındadır. 

Teklifte ithal edilecek maki
ne ve diğer kısımlarının mikdarı 
da tasrih olunmuştur: 

Dil seferberliğinde yeni 
ve canlı bir hamle •• 

En kısa zamanda maksada varacağız 
Anket naaıl yapılacak? Yeni bir beyanname 

ile bu ıekil izah ediliyor, Fırkanın tamimi 
Söz derleme faaliyeti yeni ve 

muhim bir afbaya girmit bulunu
yor. T. D. T. Cemiyeti merkezi bü
tün memlekete ve vatandatlara 
faJDil olmak üzere genit bir anket 
açmağa karar vermittir. 

Söz derleme itinde herkes öz 
türkçe kelimeleri bulmak, topla
mak İçin seferberliğe davet edil
mektedir. Bütün vatandatlar, öz 
türkçe kelimeleri bulmak için ken 
disinde vatani bir vazife hissi du
yacaktır. 

Açılacak büyük -ankete esas 
Şemsettin Sami Beyin (Kamusu 
türkiıi) olacakbr. Bu lılgattaki a
rapça farsça kelimeler sıkı bir 
taafiyeye ve tetkike tabi tutula
cak, aonra türkçe mukabilleri bu
lunmak icap eden kelimeler bü
tün vatandatlara gazetelerle, a
jansla, radyo ile ilan edilecektir. 
Bu anketin neticesi üç ayda alın
mağa çalıtılacakbr. lli.n edilen bu 
kelimelerin vatandatlar tarafın
dan toplanan öz türkçe kartılılda
n bir araya getirilerek 011manlıca
dan türkçeye olmak üzere bir lü
gat vücude getirilecektir. Yapıla
cak olan bu lUıat yeni türkçeye e
aas olacakbr. Yeni türkçe sözler 

Edirne Meb'um Şeref B. 

gazetelerde bergün, açılacak kö
telerde misallerle, cümleler için
de, ufak edebi parçalar halinde 
kullanılarak halk arasında yayClı
nlacak, alıtbrılacaktır. 

Yeni Türk dilinin bir an evvel 
ortaya çıkması, bütün yurtta ya
yılmaıı ve vatandqlar tarafından 
kullanılması icap etmektedir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Plastiras bulunamıyor 
Hükumet darbesinin nasıl tertip 

edildiğine dair son tafsilat 
ATINA, 9 (A.A.) - Yunaniatan

da bir kıamı vatandaılann "Jeneral 
Plaatrasm diktatörlük ilanma müaa· 
ade etmİf olmaaıdan dolayı" M. Ve
nizeloı aleyhine müddeiumumiye fİ· 
ki.yette bulunacaklan bildiriliyor. 

Plaatraaın ecnebi memlekete kaç-

Rua:va:va lıareket eden 

mıı oldufu haberinin aalr çıkmamıı-
tır, 

ÇaldcııU'in yemini 
ATINA, 9 (A.A.) - M. Çalda

ria bugün veya cuma günil yemine . 
çekilecektir. 

(Devamı d mcı ııahifede) 

heyet azcuı nhtımda 

Yeni fabrikalar 
Tetkikatta bulunacak heyet dün 

Rusyaya hareket etti 
Yeni tesis edilecek pamuk men

Mucat fabrikaları için lüzumu o
lan makineleri tedarik edecek he
yet dün akşam Odesa'ya hareket 
etmiştir. Heyet Hereke fabrikası 
müdürü Retat, F eshane fabrikası 
müdürü Şevket Turgut ve Sanayi 
ofisi fen mupviri Kamil lbrahim 
B. !erden mürekkeptir. Heyet 0-
desa'dan Moakova'ya, oradan da 

Leningrad'a gidecek ye bir çok 
yerleri dolaprak alınacak maki
neler hakkında tetkikat yapacak
br. Bu zevat bir ay kadar Ruıya'
da kalacaklar ve fabrikaların 
planlarını hazırlamakla meşgul 

olan Profesör Orlof'un riyaseti 
altındaki mütehassıs heyetle bere 
ber lıtanbul'a döneceklerdir. 
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~~Mkdkrive~~~~~~~~~~~~~~~~~~şekerfu~k~~ 
Mithat Pş. sürgüne gönderiliyor 
Diyordu. Bu biribirini tutmaz la· 

kırdılan üatüne ilaveler de yaparak 
Abdülhamide yetiftininler de az de
ğildi. 

Sadrazam, bir meclis günü Babı
aliye gelmİfti. Sera•ker Redif ve Top 
hane Müşürü Damat Mahmut Pqa. 
lar, &metçi Mahmut Celilettin Beyi 
çağırdılar. 

- Sadrazam Paşaya oöyle: Padi
f&h bu kadar defa irade •tmİf iken 
Kemal Beyi tutmakta ıararı doğru 
değildir. Hünkar bu hallerden oad· 
razama kartı emniyebizlik du:rııyor. 
Bir çaresine bakma:o:oa kendi hak· 
kında zararlı olur. 

Dediler, Ametçi Bey, ne yapaca
ğrru fatırmıftı. Mitat Pap. gibi bir 
~~d~azama böyle söylemek kolay de
gıldı. Fakat Redif Ye Damat Malı· 
mut Patalar da padifahm en yakın 
adamlan biliniyordu. Mahmut Bey 
ıadrazaınm yanma giderek hafifçe 
bnhsi açtı. Mitat Pata kızdı': 
. - Ne yapalım? Kemal Bey nza. 

aıle ta,ra memuriyetini kabul etmi. 
yor. Ben :zorla göndereınem. Artık 
bu işi bizim halefimi:ze ııördünün. 
lerl 

Diye bağırdr. 
.\metçi !leyin teteJ>büıünden bir 

şey çıkmadığını ııören paıalar ken
dileri görü1mek istediler. Damat 
Mahmut Paşa, Mitat Pap.ya: 

. - Canun efendim, bir Kemal Be
yın teb'idi~ bir de Galip Pafanm i.
yznlığı, efendimizle aranızı açmağa 
dn değer mi?. 

Yolunda sözlerle ara bulmağa ça· 
fış_!•· .Fakat, Hitat Pa.,. artık köpür
muştu: 

- : P.,;a h!lzreıleri, dedi, ıi:z ne 
ıoylayonunuz? Mesele filanın teb'i
d_i değil, Kanunu Eaıuinin mer'iye
tı me.seleıidir. Biz Kanunu Esasiyi 
bunun için mi yaptık? Herkeai n:za· 
11.r.n bakınadan turaya buraya ıüre
bilecekaek Kanunu Eaaai nerede ka
l~~ '?~!ip Pata baluine gelince, ken
d..,ını ayana attırmak iateyenler, mü
ce~ret maliyedeki kan,ık muaınele
lerın hesabını sormak mümkün olma· 
•ın diye istiyorlar. Meb'uaanda bu 
heııaplar ııörülmeden fÜpheli bir a
damr, zan altında iken, ayana ıreçir
~ek doğru mu olur? Bu itler hep pa· 
dı~ahm gayrireami ye ııaynmea'ul 
:nÜfavirlerinin batı altmdan çıkıyor. 

l\ılitat Patanın oözleri, Damat Pa· 
f'IYı aaraınııtı. Gücenik bir ta'l'll'la, 
;:;~vap venneden, kapıdan çaktı, rit-

Seraaker Redif Pqa, aadraaamla 
yalnız kalınca, daha Af&iıclaıı alarak 
konutmafa batladı: 

- Bilirsiniz ki çoktan beri hayır
hahmızrm. Bunca İfte birlikte bulun· 
d!'~· :üzüp yÜ:zÜp te kuyruiuna gel 
d ığımız bir 11ra4a inada ..., hiddete 
k .. pılarak haz•r bir iti bozmak doiru 
d~ğildir. Vakıa bakkmız var. Fakat 
bır taraftan meb'uaan intihabatı der
deıt iken, öte taraftan devletlerle 
proto~o! meaeleleri, Karadai ile 
'!'1h ışı ortada dururken, efendimiz 
·~:d~ vaz ııec;emez. Bir kere kendi-
11 e gorüşerek İzahat veriraeniz bu 
anlatamamazlıklar ortadan kalkar. 

- Pata ha:zretleri beo b · · ·ı it "iJ •. • UlfıDll• e goz e go~"'orum p d' h b • .. ·-J • a •fA_ımrz 
enı çagırmıyor. Sadraaaın olduium 

halde bana devlet it"mı" 
·ıı f ı soracağına ı e a anı buradan o

0
• _ _, di 

d. • uqer ye ,._ 
rar e ıyor. Çafıraa ben d "d" . 
hat verirdim. e gı ıp a.za ... 

• - Bendeniz mutlaka ·· .. . 
faydalı olacaiı kanaa'"'-dgoı;u.meBnı:z 

. • .. un eymı. U• 

nh~nkıyın, mf uaaad. ~· • buJUrunamıı:, 
.un ~~ e en ımızı davet etme.& ... 

çın, sızın tarafınızdan olnu~raı., t 1 

tebbüate bulunacafmı. .,. 

Mitat Pata da meMl.eleri ortad 
kaldnmak lüzumunu biaaediyol"d ... 
Redif Patayı Abdülhamit tarafmd:.:. 
araya konınıq gibi telüdQ ecl-.k 
inat etmedi: 

- Siz bilinin.iz 1 
Dedi. 

• • • 
Saray kamarillaaı "" hünklr, artık. 

iıı.ararlannı nrmİflerdi. Bu kadar 
ıemi azıya alan bu aadra2&1DI yalnız 
zletmek olamazdL Azli, yahut a-

1 -

1 
zille ben.be.. bir tarafa nefyi, yahut 
bir valiliğe ııönderilmea.i, halkın ayak 
lanmaama meydan verebilirdi. Milat 
Pafa.DJn da: 

- Bu sefer a:zlediliraem, halk ge
lip beni Babıi.liye ııötüriirl 

Demesi botuna olama:zdL Demek 
Jön • Türklerin böyle bir takım ha
zırlıklan vardı. Bunlan aılo "" bek
lenmez bir darbe ile ezmek lazımdı. 

Bunun çoreai dütünillürlı:en Batki· 
tip Sait Pap.nm kaleminden çıkan 
mahut Kanunu Eaaainin l 13 üncü 
maddesinin ikinci fıkraaı imdada ye. 
tişti. Abdülhamit, 

- Mademki bu madde bana sala
hiyet veriyor. Bu salahiyetle ben Mi
lat Patayı memleketten çıkarabilirim. 
Kimse de Kanunu Eaaıiye muhalif 
hareket ettin diyemez 1 

Fikrini ileriye ıünniif, aeaai:zce Mi
lat Paıayı vapura bindirip memleket
ten çıkarmak Üzere tertibat alınına· 
amı emretmişti. Y almz kimse duy
madan pa,ayı saraya çekmek, ora· 
dan vapura atmak lazımdı. Redif 
Pap.nın eynadığ• komedya, saraya 
ritmiyen Mitat Pataya emniyet ver
mek içindi. Damat Mahmut P&fanm 
gördüğü hakaret te daha fazla bek
lenemiyeceğiru, Milat Patanın da ar
tık harekete ııeçmeıi muhtemel oldu· 
ğunu dütündürüyordu. 

Redif ve Damat Mahmut Paıalarrn 
Babıalide Milat Paşa ile görüttükleri 
günün gecesi, sarayda kamarilla ha
raretli müzaker,.ler ve hazırlıklarla 
metırul olmuftu. Bütün tertibat alm
mıf, vapur sabaha kartı hazır olarak 
Dolmab:ıhçe önüne ııetirtilıniıti. Sa· 
bahleyin erken Mitat Pataya davetçi 
ııönderildi. 

Ab ~ülhamit, çocukluğundıınberi o
kuması:tt sevdiği cinayet romanların
da görülen tertiplerle uiraıırken, 
Mi t Paşa gaflet içindeydi. Padita
hın kendiaini azle ceaaret edemiyece
iine kanmı~tı. Bunun için dave!:!:ı 
bir yolunu bulup uzlafmak mak5adı
na müstenit olduğunu zannediyordu. 
Kemal Beyi teb'it etmiyerek icap e
derse Galip Patanın ayanlrğına razı 
olmak fikrile, hiç bir tedbir almadan, 
ırelen yaverle beraber .araya doğru 
yola çıktı. 

Mitat Patayı çağırmağa giden ya. 
Yerin pafa ile birlikte gelmekte oldu· 
ğu haberi üzerine hünkar, lnııiliz Sa
it Pafayı Önceden kararlaflDlt olan 
iti gönnek üzere, &f&iıya rönderdi. 
Batki.tip Sait, Damat Mahmut Pap.
lar hiç ıı"örünmiyece\derdi. Redif Pa
t& aarayda bile değildi. Yalnız lnııi
liz S11it P"fll ortadaydı. Mabeyin Fe
rifi olduğu için kumandıumdaki aa
kerler içinden en gÜvendifi bet on 
çavufu •İli.hh olarak hazır bulundu· 
ruyordu. 

Mitat Pata. •araya girince doğru. 
ca "Paşa daireai" denen daireye doğ
ru yÜrüdü. Dairenin önünde lnıı ~1iz 
Sait Paşa k .. ndiıini kartıladı: 

- Buraya buyunınuzl 

Diye dairenin alt katındaki bir o
dayı ııöaterdi. Mitat Pata hali. bir 
şey anlıyam:unıttı. Paditab kendisini 
biraz bekleterek kabul edecek zanru 
ile oda va ııirdi. 

lnııifiz Sait Paıa, hemen odanın 
kapı ve pencereleri altına ıüngü tak· 
mış. tüfenkleri dolu nöbetçiler koy
du. Sonra aadrazamr ıretiren yaveri 
iaticvap etti: . 

- Pqa ııelirken lı:imae ile gönittü .... mu. 
- Hayır. 
- Konıığmda kinueye gizlice tali-

mat verdi mi? 
-Hayır. 

- Gelmekte bir tereddüt, falan 
göıterdi mi 1 

- Hayır. 
Mııbeyin Feriği, aadraz:amm rö:zii 

ballı kurbanlık koyun gibi bnluk
ları tuzatıı dilftüğünü anlayınca, o
~ya girdi. Mitat Pata, kendisini pa· 

"8hm yanına rötürecekler zannile 
ayalfa kallmufb. 
b _ - Sadaretten mazulıünüz. Mührü 
Huma1unu v"riniz. Vapur 1 - ırdn· 
eınen · d' ~ · · 

.... . tun ~ menıaliki o-iye'1c11 
ç p gıtmenıx irade bu}'1UU)m114tur! 

(Devaını var) 

Mücadele çetin Dolar buhranı Silah yarışı 
Sıvaata da bir ıeket 

Almanyada komünist M. Roosevelt kongreye Bir İtalyan gazetesine fabrika•ı kurulacak 
yurtları lıgal ediliyor ne teklif edecek? göre devam ediyor ANKARA, 9 (Telefonla) -

BERL1N, 9 A.A. - Volff A- NEVYORK, 9 A.A.. - M. Ro- ROMA, 9 A.A. - Giomal d't. lktuat Vekili Mahmut Celal Be· 
jansından: Reichstag mecliıi top- osevelt, kongrede kısa ve fakat talia'da Albairoa imzasile bir tek- yin Sıuasta bir feker fabrikası 
lanmalannı eski Reichstag'ın kar- kat'i ifadeli bir beyanname oku- nisien yeniden sili.blanma yarıf· kurulman hakkındaki kararı miis 
,ısındaki Kroll tiyatrosunda yapa yarak" borçunu ödeyebilecek lanna giritileceğinin bir takım a- bet bir sahaya girmek üzeredir. 
caktır. Bununla beraber ilk top. bankaları, onlara yeni para vere- lametleri belirmeğe batlamıt ol- ismet PQfa ile diğer hükiimet aza· 
lanma Potsdam Kı.laaındaki kili- rek, kurtarınağı ve zaif bankaları duğunu yazmaktadır. ları bu tefebbiUii te111ik ve tas11ip 
sede olacaktır. Bu toplantıda bulu kendi hallerine bırakarak ölüp Muınaile7h, aon zamanlarda etmiflerdir. 
nacak olan reisicumhur Hinden- gitmelerine göz yummağı" teklif Amerikan filosunun Büyük Okya Fabrikanın hiikiimetin iftira-
bourg, kısa bir nutuk söyliyecek, edecektir. nos'ta y&pllllf olduğu manevralar kile milli bankalar tarafından ya-
ondan sonra batvekil hükumet Müprünileyh, ayni zamanda hakkında etraflı bir etüt yapmıf· pdması düşünülmektedir. 
beyannamesini okuyacaktır. hükumet masraflarının mühim ıu- tır. MalOmdur ki, bu manevralar- fHıik kararname 

Bu açılıt toplanmasının 21 rette azaltılmasını teklif edecek- dan aonra Amerika amirallığı dq; 
martta olması muhtemeldir. tir. nanmanm takviyesi lüzumuna ka- l ANKARA, 9 (Tele/onla) -

Kari Marx'ın evi Para yerine ni olduAunu bildirmittir. lifik kontenjan kararnamesi Res · 
Berlin, 9 A.A. - Volf Ajan. NEVYORK 9 A.A. - M. Leh. Daily Telegrafta son günlerde mi gazetenin cumartesi aayısın-

sında: men, hazinenin kıındisinden Nev- çıkan nim resmi bir habere göre da ne1rolunacak 11e ayni gün güın 
Milliyetçi sosyalistler, koınü- york hükumeti dahilinde tedavül- lngiliz amirallığı da ayni lüzuma rüklere tamim edilecektir. 

nist fırkasının toplanma yeri o- de bulunan para yerine hususi ku- kaildir. Diğer taraftan Fransa az Ankarada daimi 
lan ve Kari Marx'ın evi denilen pürler çıkarmak müıaadeıini ge- kuvvetli ve fakat aarileftirilmit 
yapıyı ele geçirmitler, milliyetçi ri almıt olduğunu bildirmittir. kruvazörlerin ilk safta çok iyi it Sergi binası 
sosyalistlere mahsus bayrağı çek- NEVYORK, 9 A.A. New:York görebileceği fikrinde ve hemen ANKARA, 9 (Tele/onla) _ 
mitler ve aoıyal demokratların hükumeti valisi M. Lehman, hazi. kruvazörler intuı mutaleaııdadır. Milli lktııat ve taaarruf cemiyeti 
kullandıkları kırmızı bayraklar. nenin para mahiyetinde huıu·i Bu kruvazörler, vakit kaybedil umumi merkezi tarafından Anka-
dan 3 tanesini bu evin önünde tahadetnameler çıkarmak mezu- mekıizin tezgaha konulacaktır. rada in1asına tevessül olunan dai-
yakmı4lardır. niyetini geri almış olduğunu söy- Kabahat ita/yan ve Almanlarda mi 11e asri rugi binası için müli 

BERLlN, 9 A. A. - Prusya lemittir. imif bankalar nakdi yardımda bulan-
dahiliye nazırının bir emri ü:ı:eri. Beyaz Sarayda yapılan konfe- PARIS, 9 A.A. - Havas A- mağı kabul etm~lerdir . 
ne komünist fırkasının merkezi ransın ıonunda M. Roozvelt, kon- janaı bildiriyor: ı, Bankası 20 bin, Ziraat, Sa
olan Kari Liebknecht, hükUınetin grenin alınmıt olan fevkalade ted Paria gazeteleri, halyan • Al- nayi 11e Maadin Bankaları yirmİ· 
emrine verilmittir. birleri bugün kabul edeceğini tah man blokunun Cenevre'deki sis- fer bin, Emlak Bankası da 10 bin 

Bolşe vizme karşı mücadele e- mine etmekte bulunduğunu söyle- tematik muhalefetinden acı, acı lira taahhüt eylemiflerdir. 
decek olan siyasi zabıta 1<uvvetle. miştir. !ikayet etmekte ve Fransız planı: 
ri, bugünden itibaren kendilerine Ayan demokrat fırkası reisi M. nın esasını tetkil eden kartılıkh 48 kaçakçı yakalandı 
verilmit olan binalara yerletınit- Robinaon ise bir tebtiğ ıı.etrede- yardım misakının torpillenmesi AN KARA, 9 ( A.A.) _ Mart 
!er ve bu binaların üzerine öğle. rek her iki mecnsin reisicümhu- hususunun bu sistemi hareketi bü ayının birinci halta.ı içinde ce· 
den sonra milli bayraklar çekil- run programını kabul edeceğini tün çıplaklığı ile ortaya atmakta nup hududumuzda ue lstanbul 
mittir. ve bunun üzerine birçok bankala- olduğunu yazmaktadır. mıntakcuında 33 gümrük 11ak'a.ı 

Uçuracaklardı rın yarın açılabileceğini beye.o et Petit Parisien diyor ki: olr:ıuf, gümrük muhalaza kıt'ala-
LEBENSTEIN, 9. A. A. - Qıistir. Bertin ile Roma bu muhalefet- n tarafından biri.i yaralı biri.i 

Lcbenstein polisleri komünistlere Federal Rezerv banklar, para terinde devam eyledikleri takdir- ölü 48 kaçakçı yakalanmıftrr. 
ait olduğu anlaşılan ve içinde biriktirmeğe kartı birçok tedbir- de bu hususu resmi ıurette orta- Bu 11ak'alarda yirmi sekiz bin 
patlatıcı maddeler bulunan bir ler alacaklarını ilan etmitlerdir. ya koyarak konferansı tasfiye et- defter sigara kağıdı yüz doluan 
depo ortaya çıkarmıttır. M. Roose11elt'in beyanatı mekten ve sulh için en ciddi temi- sekiz deste oyun kağıdı, bin alh 

Yakalanan komünistlerin yap. VAŞiNGTON, 9 A. A. _ M. nat tetkil eden Fransız · İngiliz • yüz kilo Jeker, altmıf dört hayvan, 
tıkları itiraflara göre komünistler Roosevelt, konııre Jiderlerile görii Amerikan sıkı tesanüt ıiyasetini be, tüfek, iki tabanca, yirmi bir 
bu depodaki patlatıcı maddeleri, fÜP daDiftıktan sonra, kendi pla- muhafaza eylemekten başka yapı. • h cf"I el • :ı-:. 
belediye dairesini milliyetçi aosya nmın kongrece kabul edilmesinin lacak bi11ey kalmaz. cım mu t 

1 qya 8 ıreçır~•"f'" 
listlerin bir toplanma gününde pek ziyade muhtemel olduğunu M. Mac Donald <:eneureye gitti. tir. 
havaya uçurmak için kullanmak söylemittir. LONDRA, 9 A.A. - M. Mac Kır bekçiıl çobanı 
istiyorlardır. Donald beraberinde kızı nıadma- öldB.rdü 

S Ç" 1°1 d zel 1shabel ile sör Jobn Siınon bu-
Karııık dinya 

Fransızlar g•rglnllğl gt1ntı

letmek tıtemegorlar 

PARIS, 9 A.A. - Stefan A
janıı bildiriyor: 

Sabık bqvekil M. Laval gaze
tecilerin kendisini ağırlamak için 
yaptıkları bir toplanmada İtalyan· 
Fransız münuebetleri hakkında 
bazı sözler söylem~ ve bu arada 
demittir ki: 

"İtalyan • Franıı.z münasebet· 
!erindeki gerginliği gevtetıneğe 
çalışmak için M. Muuolini ile ııö
rütebileydim çok memnun ola· 
caktır. Fakat Fransız ıiyasi maha
filinin bu dileğime muhalif olduk 
larmı gördüğümden bu görüflDe 
dütünceıinden iıter istemez vaz· 
geçtim." 

Bu sözler, tiddetfi bir tesir U· 

Y•~ndınnıthr • 
Romanya 11cu:iyeti görü,üyor 
BOKREŞ, 9 A.A. - M. Titu· 

leaco, bugün öğleden sonra kral 
tarafından kabul edilecektir. 

Görütmenin menuu beynelmi· 
le! vaziyet olacaktır. Bi!haıaa kü· 
çük itilaf miıakı görütülecekiir. ---
Portekizde tevklfat 

LIZBON, 9 A.A. - Po!oia mü· 
dürü muavini ile üç poliı memuru, 
siyasi sebeplerden dolayı tevkif 
ed ilmitlerdir. 

ıra ID 1 er e lunduğu halde Pariae gitmek üze- IZMIR, 9 (Milliyet) - B.,._ 
Çin kuvvetleri makabil re aaat 11 de Victoria iıtuyonu gamanın Hamzalı köyiinden kır 

taarru:ı:a geçtiler terk etmi•tir. belrçüi Hidayet m8r'a meselesi 
PEKlN, 9 A.A. - Pekin' den Mumaileyh, iıtaayonda Fran- ;yüzünden aralaruıJa "kan ka11ıra 

birkaç nıil uzak bir yerde Tchang sız sefiri M. de Fleuriau ile görüt- neticainde çoban Yakuhu l>qlile 
-Kai · Chek, Tchang-Sue-Liang ve müttür. silahla öldürmiiftür. 
batvekil kaymakamı M. Soong a- M. Mac Donald. •u beyanatta O ..... _ 
raaında yapılan bir müzakereden bulunmuttur: züm fiatlan 
ıonra Çinliler Jehol'de uğradık- "Silahlan bırakma konferan- JZMIR, 9 (Müliyet) - Son 
lan bozgunluğu tamir için büyük ımda bir netice elde etmek teteb- günlerde üzüm fiatlarının diipne-
emekler aarfına giritmitlerdir. büaünde bulunınağa gidiyoruz. .; üzerine alıcılarla satıcılar cu-

Resmi membalardan alınan Bu netice, ihtimal bizim umduğu. martui günü borsada toplanarak 
haberlere göre Çin askerleri 3 miz neticenin ayni olmiyacaktır. mueleyi göriifeceklerdir. 
koldan Japonlara doğru ilerlemek Fakat cihan ıulhuna kıymetli bir 
tedir. Japon kuvvetlerinin Ku Pei yardır. ı olacağında hiç tiipbe yok Atlnada dün yeniden 
Kow geçidini bırakarak . Jehol tE'?~ı 

1 
tevklfat yapıldı 

tehrine do~ geri çekildikleri 
söylenmektedir. 'ATINA, 9 (Hıuıui) - Cen• 

idam edilmi1 Emlak ve Eytam ral Plastiras henüz te11kil edilm• 
PEKiN, 9 A.A. - Jeneral Tan bankası binası mİftİr. Yalnız bagiin ordu 118 d~ 

gyouling'ın akıbeti bakkında yek- N nanmadan büyük rütpeli hir kag 
diğerini nakzeden bir takım f&Y· ~~ ~d~:i:ıe v;er:r:= zabit daha te11kif etlümiıtir. 
:a(ar dol,.•maktadır. 1ır.1.::. bi • k-" · ~ Ceneral Kandili. 118 ceneral _ .,. . "'Ilı nayı "°"'"'ne mal olduğu 

()ldüriilmüt olduğu haberi tek- fıatle Cümburiyet Merkez Bankaaına Metaksas Atinaya vlisıl olnuqlar
zip edildiği bir ıırada kendisinin aalmıftır. Bu huıuıtaki muamele neti- dır. 
Hsifengkeou boğazı yakınmde celenmek üzeredir. M. Çaldarüin kabinesini '°" 

l T h Bina mefru•atile beraber sekiz yüz ,,. .... , _..__. L-.H~tle --L• mare""' c ang-Sue-Lı.ang'ı'n Je. ' nn -rRU ...... - ...,__ .....,.. •. 
r- kırk iki bin liraya mal olmuıtuıo. Mer- eld" 

neral Auanfoulin'nin kuınandası kez Bank&11 bu paranın yiiz lark iki bin m ır. 
altındaki kunetleri tarafından lira.vm nakten verecek n yedi yiiz bin 
tevkif ve hemen idam edilmit ol. lirasuu da Emlak Banlcaatnm M.-kez 
duğu bildirilmittir. Bankaımdaki hUae ıenetlerin.in fazlalaı 

tmlmaıile kapatacütır. 
P~~IN, 9. A. A.- Reami Çin me Binanın liat katı ayn bir methal ve ay 

hafılı, Jeneral Tangyoolin'in kaç- n bir parça halinde diplomatik ldüp i
mıt ve tevkif edilmi' olduaunu çİn ııenevi yirmi bin liradan bet -
d • J 0 - lik olarak kira!anmqtır. Bu peşin Yerİ· 
aır aı_><>n . nıembaınden gelen len bet senelik kira bedeli olan yiiz bin 

haberlerı teyıt etmemektedirler. lirayı da Merkez bıonlru• atac.ı.tır. 

Timmtaı ban 
TAHRAN, 8 A.A. - 19 Şubat 

tarihinde tevkif ve ilk önce irti
kap ile itham edilmif bulunan es
ki aaray nazırı Timurtat Han, 
timdi de ihtilas ve dolandırıcılık
la itham olunmaktadır. 

( Haftahk Siyas""ı ı•cnıal J mühim fırka haricinde m-üten-evvi 
fırkalara mensup meb'us adedi 

~-:-:-----~:-77--:--::---:-:--:------) 141 iken bu defa 28 ıneb'usa in-

milli fırka ile Hitleristlerin bera
ber ~yememeleri de çok muh
temeldır. Ancak bu Hitleri bildi
ğini okumaktan v_;geçirecek de
ğildir. lntihabatta bu zaferi ka
zandıktan sonra timdi Hinden· 
burg'un itimadını da kazanmağa 
ba~ladL Cümhurreiıi fimdiye 
kadar Hitler'i yalnız olarak kabul 
etmemitti. Daima Von Papen de 
~era~rdi. Ve Von Papen, Hitler 
ıle Hındenburg arasında bir tenıas 
vasıtası idi. İntihabattan ıonra 
Hitlerin yalnız olarak Cümhur
reiıi tarafından kabul edildiği 
bildiriliyor. Cümhurreisinin yardı 
mı da inzimam ederse artık Hit
ler için vaziyet büsbütUn eminolur. 

Alman müntehipleri Berlinde 
reylerini verirlerken, Yunanistan. 
da da intihabat yapıhyoı-du. 

c 
zırların değitnıeaini İstedi. Çal
daris te bunu fuzuli bir müdahale 
tel8.kici ederek istifa etti. Ve ye
rine Y enizelos geçerek 5 martta 
intihabat yapdmasma karar ver
di. 

Hitler Almanyanm mukaddera- Son intihabat netices' d mittir. Hitlerin 92 fazla meb'usu 
tına hi.kim olduğu günden sonra lise 647 meb'ıu intihap tn ~i;:~gı-~ fU tekilde temin ettiği anlatdıyor: 
Almanyada İ'ltihabat meselesi e- anlqılmıttır. Bu 647 ıneb' f 1 - Bu defa intihabata daha 
hemmiyetini kaybetmifti. Bir inti- kalar arasında 'u yolda tak~~ ır- fazla müntebip ittirak etmittir. 
habata neden ehemmiyet verilir? dilmi•tir: ın e- Bunların kısmı küllisi hükiinıete 
Çünkü hükumetler onun neticesi- Fırka Meb'ıu ad • Yani. Hitler fırkaıına rey vermit-
ne göre tefekkül eder. Halbuki ed. lerdır. 
Hitler Bqvekalete ıı;eçtiği günden Hitleriıtler ----288-- 2 - Bazı komünistler Hitler 
itibaren intihabatm neticesi ne o- Soayal Demokrat 125 fırkuma rey v.erı:uitlerdir. 
lursa olaun, iktidarı muhafaza e- Komü~ist 81 f ~ - Geçen ıntihaplarda küçük 
deceğini söylemek fırsatım kaçır- M k 73 H~ ara rey verenler bu defa 
mamıftı. Bunun içindir ki 5 mart Her ez ·u f rk 5 ıtler fırkaama rey vertnitlerdir. 
1933 • "baba al D"~enfberkg lmı f ı a 282 yeni mecliste Hı'tlenn· kuvvetı' ınti tı, Y nız Hitler'in · 288 
tak. d •. . 1 Tıger. !r a.alr932 . 'h b b mb eb'uaa balig" olmakla bera-ıp e ecegı sıyaaet yo unu tayin b tına 

• • "bariJ b . ti .. e'rHm"tlısan.ı tl 92 ın b'a a ka be" r, ku, iDi. "ili ıosyaJ:•tlere mutlak etmesı ıtı e e emmıye idir. -I gore, ı erıs er me us • ır e serıyet temin ed B 
Eğer intihabatta mağ up olaaydı zanmı,lar, komünistler 19 meb'us nun içindir ki Hugenb:mez. 'ili~-
Weimar Kanunu Esasisine ka111 kaybetnıi,lerdir. Sosyal Demok- !erinin 52 meb'ualuk fırk!. mı :f'" 
acıktan isyan ederek dikta- rat, Merkez ve Milli fırka qağı yardımını temin etmek ıılı'nı~ a 
tÖrlük ilin edecekti. Geçen pa- yukarı kuvvetlerini aynen muha- Eaaıen Hitler iktidara ım t':'"l. 
zar günü alman neticeye göre faza etmi,lerdir. Hatta birer iki- gündenberi bu fırka ile ~eç ~k~ 
timdilik böyle bir yol takip etmek !er meb'ua ta ~azanm~tlardır. Di- ı mesai etmif bulunduğundan ~[:n.• 
mecburiyetinde değildir. Meğer ger taraftan mutenevvı ufak tefek dilik vaziyet bu tekilde devam e
ki ittifak halinde bulunduğu Hu- fırkalar çok kaybetmitlerdir. 1930 decek demektir. Ancak müıpet 
genbf.rg millicilerile arası açılsın. da yukarıya kaydettiğimiz ~ i, yapmak zamanı geldiği zaman 

İntihabatın neticelenmesi üze
rine Hitler ve fırkuı için müspet 
it yapmak zamanı da gelmi• olu
yor. Şimdiye kadar milli sosya
listler muhalefette idiler. Ve Al
man yanın ıiyasi ha.yatında gürül
tülü bir rol oynamıtlardır. Baka
lım müspet it sahasındaki rolleri 
ne olacak? 

• • • 

Hatırlardadır ki bundan bir 
kaç ay evvel yapılan intihapta Yu. 
nanistanm bqlıca iki fırkası olan 
Çaldariı'in Ahali fırkaıile Yeni. 
zeloı'un Liberal fırkaıı mecliste 
ekseriyeti temin edememitlerdi. 
Yunan Meclisinin mevcudu 248 
dir. Venizelos yüz küsur nıeb'us 
intihap ettirmitti. Çaldariı iae 
96 meb'us. İki fırka birlefip te 
bir hükilmet te,kil edeıniyeceğin
den içlerinden birinin müsamaha. 
sile diğerinin ithafma geçmesi l&.. 
zımdı. 

Nihayet Venizelos'un müsama
huile Çaldaris hükUnıeti tetkil 
etti. Ancak bu hiikUmet kanunu· 
aaninin ortasına kadar devam et
ti. Venizelos, Çaldaris Hükume
tinin Harbiye Nazırı Kondilis ile 
Bahriye Nazırından tüphe etti. 
Bunların bir kralldı: hareketine 
bqlangıç olmak üzere ordu ve 
donanmada bazı tebeddüller yap
tddan iddia edildi. Venizeloı na-

İtte geçen pazar günü yapılan 
intihabat budur. Bu intihababn 
Ahali Fırkası lehine ve Veni:ıe· 
los aleyhine tecelli ettiği anla,ılı· 
yor. Eğer Yunaniıtanda bükü· 
met bir fırkanın elinden diğer fır· 
kanın eline intikal etmesi gibi 
basit bir it olsaydı, 5 mart intiha· 
batının neticesi ınalUın olur olmaZ• 
iktidar Venizeloa'tan Çaldariı'e 
geçecekti. Ancak mesele o kadat 
baıit değildir. Bu fırkalardan bi· 
ri cümhuriyetçi, diğeri kral taraf· 
tarıdır. Binaenaleyh hükiiınetİJI 
Venizelos'tan Ahali fırkasına ge'i' 
mesi, bir rejim değifmesi manası· 
m tazammun edebilir. Gerçi Çal· 
daris rejim meselesini mevzuubı<· 
his etmiyeceğini bir çok vesileler; 
le söylemi,tir. Fakat fırka Heler• 
bu sözlerinde samimi dahi olt•• 
korkuluyor ki kPndi fırkasına ha· 
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Ekono"ıi 

Yumurtalarımıza kast 
Birlik yapan vapurların navlun. 
ları artırdıkları sanki yetişmeyor 

Yumurta ihraç ticaretimizi yakın
dan tehdit eden bir tehlike piyasada 
tela§ uyandırmıttır. 

Verilen maliimata göre, Avrupa 
IUııaıııanna, bilhaua ispanyaya M· 

fer yapan bir kaç vapur kumpanya· 
ıı aralannda bir anlatma yapmıılar
dır. Bu birlik ispanyada ve daha ba
tı memleketlerde yumurtalanmızı 
tlan firmalara da müracaat ederek, 
•ıılarda da yumurtalanmızı yalnız 
~endi vapurlarile nakletmek üzere 
llıutabık kalmıılardır. 

Şimdi bu birlik Türk yumurta ih
•ıtç tacirlerine yumurtalanmızı yal
ııız kendi vapurlarile nakle~ek 
Olecburİyelİ V&rmJf Sİbİ bir Y~Z!!'~t 
tlmak istemektedirler. Bu bı.rlıgm 
llavlun ücreti de fahit denebilecek 
bir haldedir. 

Ticaret müdürlüğü bu vaziyeti 
ticaret müdürlüğüne ıilı:ayet ebnİf
lir. 

Dolar 
Dün lstanbul borsasında bir kaç 

dolar arzofmuı, fakat piyasa tut
mamıştır. 

Avrupa boraalanm\ n dün fiat 
selmiş ve bunun Üzennden dolara 
bir Türk liraaı mukabili 48 cent 125 
milim fiat verilmiştir. · 

Oda kongresi 
Dün toplanmaaı lazım gelen Oda 

kongreai pazar gününe k'llmııtır. 

İspirtolu benziıı 
Benzine ispirto kan,tırıımaaı için 

hazırlan kanun projesi dün müta• 
lea11 almmak üzere Ticaret Odasına 
bildirilmi§tir. 

Hazırlanan projeye söre, Türki
yeye dııardan gelen veya içerde ya
pılan benzin ve benzerlerine İapirto 
katmak mecburidir. 

Fransa ve Suriye 
ile mukavele 

Türkiye • Franaa ticaret muahe
desinin altı ay aonra hükiimden ia
kat edilecefini ve Franaa'nm muahe
denin temdidine razı olmadıfuu yaz
ltu§tık. 

Benzinden maada sazolin, eter
eetrol, eaanspetrole de iapirto kanı-

• tırmak mecburidir. Bu kanıtırma işi 
tesis edilecek katma merkezlerinde 
inhisar idareainin nezareti altında 
yapılacaktır. 

Sanayide kullanılan benzin ve 
benzerleri lktıaat Vekaletinin müsaa
de ve tastikile bu kayıttan muaf
ıutulacaktır. 

Fransa hükiimeti muahedenin 
len.dit edilmiyeceğini Hariciye Ve
lc&ıetine bildirmekle beraber, yeni 
bir muahede aktını de teklif etmit
lir. Hüldlmetimiz bu teklife benüs 
cevap vermemiftir. 

Fransız sefiri Comte de Cham
brun mezunen Pariı"te bulunm•kta
dir. Sefir gelecek ay zarfında avdet 
edecek ve Yerilen habere göre yeni 
bir ticaret muahedesi aktı için, icap 
eden talimatı himil bulunacaktır. 

Ayni zamanda Türkiye ile Suriye 
llraamda da bir ticaret muahedesi 
aktı mevzuu bahistir. Bu huouataki 
"1Üzakerelere geçen linunuaani a
Yında baılanmıı ve bil&lıare tehir e
dil.ıniıti. Comte de Chambrun'un av
detinden aonra müzakerelere devam 
edilecektir. 

1 BORSA 1 
(İt Bankasından alman cetveldir) 

9 MART 1933 
AkflUD Fiatları 

lot>"krazlar $ Tahvilat 
latikra&ı d•hili 96,- Elelr.trik 
Şark d. J'ollan 6.50 T ram•a

7 D.Munlıhide 60,5o 
Giimriilder 5 75 Tünal 
s.,.m mahi 1:- Rıhbın 
B•icla.t ıt.75 Anadolu 1 
Ti • ulc•rİ)'• 7,75 ,. 111 

l
:unir Belıtdir• " Mü ... 
•likrazı 99 me••İll sı,20 

ESHAM 
ı,. Ba. N•m• ıo,ıs 
11 ,. Ham.iline 11.
.. ,. Müe•ıis l 19.-
Aaadolu 23,50 
lleji 4,25 
Şir. bari1• 15.-
T r•m.,,aJ 54,--
Umami Sisorta 1 ı-

Bomonti 
Terkoı 

Çimento Ar. 
ittihat de7. 
Şark der. 
Bal1a 
Şarlıı: m. ecza 
Telefon 

ÇEK FIATLARI 

Paria 12y04 i, Prai 
londra 737 f Viyana 
1
' '"' '"' 48,125 Madrit 

24.-
37,SO 
11 .-

rt,-
1,70 
2.50 
2..85 
ı•~ 

ıe,01,86 

4,22,80 

S.63,32 
MilaDo 9,30,875 Berlin 
Brülc.ıel 3,38,91 Varto•• 
Atina 81,53,3-4 Pett• 
CenM"re 245 Bükref 
Sofia 66,68,75 Belsrat 
4-terdam 1,17,,83 Moako•• 

ı,911,112,1.2 
4,24,50 

3,9ı,s75 
81,125 
34,925 

ı0,79,75 

N U K U T (Sabf) 

~ı K•Hf -20 f. Fransa: 1119..- ı Şilin, A •• 27,-
1 Jaterlin 732 l Pez.eta 17,-
l Dolar ı Mark 50,-

20 Liret 210_.- 1 Zeloti 24,-
20 f. Belçika 117..- 1 Peop 33,-
20 Drahmi 23.- 20 L.,, :ıı:ı.-
20 i. la,,içre 820.- 10 Diau 55.-
20 Lna Z8.- 1 Çerno•es 

1 Florin 85..- ı Attm 9,34 
21 Kar. Cek ızz._ 1 Mecidi7e 35.-

Baııknot 2,39.-

kiın olamıyacak vniyetler kartı
•ında kalabilir· Bu endite iledir ki 
cüınhuriyet taraftarı olan Pluti
raa 5 mart intihababnın neticeıi
ni öğrenir öğrenmez, diktatörlü
ğünü ilin etti. Hükllınet te bunun 
Üzerine çekildi. MalUındur ki bu 
ceneral, Anadolu hezimetinden 
sonra yapbğı bir hükUınet darbe
si neticeainde bu hezimetten mea' -
~I tuttuğu Gunaris kabinesini 
ıdanı ettirmi9ti. Ancak bu defa 
diktatörlüğünü devam ettireme
di. Ve iktidarı gene cümhuriyet 
taraftarlarından Otoneoı'a bıra
karak. kaçb. Plaıtiraa'ın nerede 
olduğu bu dakikaya kadar ma
lüın değildir. 

Atinadan haber verildiğine gö
re timdi hükiimet Çaldaris tara
fından tetkil edilecektir. intiha
tatta ekıeriyeti kazandığı için 

ükfunetin Çaldaris tarafınıtan 
le•kil et'ilmeai tabii görülebilir. 
Caldaris kabinesinin tesekkülii Yu 
llanistanda sükun .,.., istikrarın de. 
"aını mı, yoksa bir tezebzüp dev-

Seyyahlann beraberlerinde getir
dikleri motörleri için 500 kiloya ka
dar bell%in bu kayıtlara tibi delil
dir. 

Her memleketin döviz 
kararlan 

ihracat ofiai şimdiye kadar her 
memlekette alınan döviz kararlannı 
yeniden bir brotür halinde toplaya
rak neıretmi§tir. 

Bu broşürde her devletin 1 mart 
tarihine kadar aldığı bütün döviz 
kararlan ve tadilatı vardı. 

Odadan bir sorgu 
Ticaret odası son günlerde §&yani 

dikkat bir meselenin tetkikile meı· 
guldür. Mesele tudur: Bir kazanç 
tetkik komisyonu Ticaret Odaam
dan fU auali aormU§tur: 

- Muhtelif meslek erbabı ayda, 
ve aenede vaaali ne kazanırlar? 

Bu sualle herkesin gayri aafi ka
aancı meydana çıkacak demektir .. 
Ticaret Odası bu meseleyi çok mühim 
bulmaktadır. Maamafih kazanç ta ... 
yin ebnek çok mÜ§kül görülmekte
dir. Bu tetkikat yapılırken zümrele
rin toplandığı cemiyetlerin, birlikle
rin fikir ve mütalealan alıaacaktır. 

lsparta halıları 
Isparta Ticaret Odası Türk halı

larının muhtelif memleketlere ithal 
fArllannı lstanbul Odasından aormak 
tadır. 

lrak tütünleri 
Irak ziraat nezaretinden bildiril

diğine göre, 1932 senesinde, ıslah e
dilmit tipte tütün mahsulü 399,473 
kiloya baliğ olacaktır. Fenni tütün 
zeriyabna lrakta 1929 senesinde bat· 
lanmıtbr· O sene takriben 2,000 kilo 
tütün idrak edilmiş olduğu halde 
mahsul 1930 da 7,900 kiloya, 1931 
de iae 148,815 kiloya çıkmıştır. 
Çekoslovakya Yunan tütünü 

alıyor 
Çekoslovakya tütün inhiaan idare· 

si 1931 senesi mahıulünden olmak ü
zere &§ağıda ki Yunan tütünlerinin i
tasını munakaaaya koymuıtur: 

A) Şarki ve garbi Makedonya 
topraklannda yetişmiş orta neviler
den ve ura paıtallardan 400,000 ki
lo Makedonya tütünü. 

B) Eski Yunanistan mmtakalarm
da yetifen adi cins tonga tütünlerin
den 100,000 kilo 

Münakasa mÜddeti 21 Mart 1933 
tür. 

Fransada mısır konten
jantmaıu 

PA~IS, 9. A. A. - Bupn intitar e 
den hır kararname, 1933 senesinin bi
rinci 3 a~ ait. ımsn- ithalitı konte1>
jantınan1nı bir milyon 630 bin kental o
larak tesbit ebnittir. 

rinin başlangıcı mı? Bu, yeni hü- ı 
kiımetin takip edeceği yola bağlı
dır. Eğer şimdi söylendiği gibi, 
Liberal fırka erkanını cezalandır
mağa veyahut ta rejim değiııtir
meğe kalkıtılırsa, Y~~i.stan bir 
tezebzüp devrice gıreb1lır. Yal
nız hükUınet deği,meainden iba
ret kalırsa sükunun devam etme-• 
mesi için bir sebep yoktur. 

* * ·k 
Hafta araaı Cümhurreisi Roo-

sevelt iktidarı eline aldı. Bu ıuret
le geçen te,riniaani intihabatm
danberi Amerikanın devlet idare
sindeki fa~ıla nihayetlenmi• olu
yor. Bu fasıla bu defa o kadar na
zik bir zamana tesadüf etti ki bir 
defa daha telcerrür etmemeıi için 
Amerikalılar Kanunu Esasilerini 
tadil etmislerdir. Bundan böyle 
teşrinisanidc İntihap edilen bir 
Cümhurreisi İf bafına geçmek 
için 4 martı beklemiyecek, kanu
nusanide iktidarı eline alacaktır. 

Roosevelt'in çok · buhranlı bir 
:zamanda iktidara geçeceği ma-

~c h•r H.a~_c.,-(~,.; 
•· .• ·'! '•, ' • .. . ,.. 

Maarifte Beledlyade 

Millet mektepleri Yeni makineler --
20 bin talebe me- itfaiye için getirilen 

zan oluyor 26 parça makine 
Millet mektepleri imtihanları itfaiye için yeni alınan 26 

dün aktam nihayet bulmuttur. , parça otomobilin tecrübeleri bit
Mülhakattan ve şehir mekteple- mit muvaffakıyetli netice vermit
rinden imtihan neticeleri maarif tir. Fakat bazı alat henüz güm-

rükten çıkmadığı için makinele
rin tesellüm muameleai henüz ya
pılamamıtbr. 

Mahkemelerde 

Nümayiş! 
Adliyede dün de bir kaç 
ıahit iaticvap edildi 
Yataklı Vagonlar Şirketinin taş 

lanınaaı hadiıesi tahkikab devam 
ebnektedir. Dün hadiaeyi gören
lerden bir kaç kiti şahit aıfabyla 
dinlenınittir. 

Direktör M. Jannone'un türk
lüğe hakaret ettiğini Vakit gaze-

idaresine gelmeğe bafl~tır. 
Netice bir kaç güne kadar anla
tılacaktır. Bu sene latan bul mil
let mekteplerinden 20 bin kadar 
talebe mezun olacakbr. 

Bir çay 
Tıp fakültesi aaistanlan dün 

Makaimde profesörler şerefine bir 
çay ziyafeti vermi,lerdir. 

Horhor caddesi 
ı tesine haber veren Tevfik Efen

di de iaticv&p edilmiftir. Mwnai
leyh bu haberi bafka biriainden 
i•ittiğini söylemit, o bqka birisi 
de isticvap edilmittir. Bu zat M. 

Aksaray caddesinde Belediye
ce istimlak edilmit ve yıktırılmıt 
olan evlerin toprakları yığın ha
linde kalmıftı. Belediye bu top
rak yığınların kaldırtmiya bqla
mittır. Horhor caddesinin de par
keye tahviline baflannıqtır. 

Bir talebe balosu 
latanbul Alman lisesi ve Tica

ret mektebi talebe cemiyeti dün 
aktam Totonia'da mukeli bir 
balo vermi9tir. Balo eğlenceli ol
muttur. 

Mekteplerde konferans 
Himayei hayvanat cemiyeti 

mekteplerde konferanslar ver
mek üzere Maarif müdürlüğüne 
müracaat etmiştir. Bu müracaat 
tasvip edilmi,tir. Cemiyet mek
teplerde hayvanları himaye fikir
lerine dair konferanıılar verecek
tir. 

Gazi Hz. ınİn heykeli 
Hukuk fakültesi talebe cemi

yeti hars tubeıi Darülfünun bah
çesine Gazi Hazretlerinin ve Ziya 
Gök Alp merhumun birer heyke
lini rekzettirmeğe karar vermit
tir. Bu huıuıta icap eden maka
mat nezdinde teşebbüsata giriti· 
lecektir. 

Talebe kongresi 
M. T. Talebe Birliği bugün sa

at 16 da Halkevinde içtima ede
rek senelik kongreyi aktedecek
lerdir. 

Fen talebe kongresi 
Darülfünun fen fakültesi ta

lebe cemiyeti senelik kongreıi bu
gün saat 9 da Halkevinde topla
nacaktır. 

Konya lisesi mezunları 
Konya lisesi mezunları cemiye

ti bugün saat 14 le Halkevinde 
senelik kongrelerini aktedecekler 
dir. 

Ankaraya giden kitapçılar 
döndü 

Tek kitap hakkında Maarif 
Vekaleti nezdinde tetebbü~atta 
bulunmak üzere Ankaraya giden 
kitapçılar heyeti dün tehrimize 
avdet etmittir. 

Muallim Ahmet Halit Beyin 
verdiği malumata göre tek kitap 
işinin hukuki safhalarını Vekalet 
ce tetkike memur edilen hususi 
komisyon, önümüzdeki pazarteai 
günü kararını verecektir. 

Kuvvetle tahmin edildiğine 
göre, Vekalet kitapçılara ellerin
deki kitaplar için bet senelik bir 
mühlet verecek ve bu müchlet 
zarfında ıtoklar tedricen ortadan 
kaldırılacaktır. Kitapçılar aon ka
rarın kendi lehlerinde olacağı 
kanaahndedirler. 

lt ..... IUtlH-UIHl-llllll_l_llllllftllltthl,_..11111_. 

ULORVA 

SIH Hi-E:Yİ-UCUZ ve YERLiDiR 

lumdu. Fakat hükUmet idaresini 
eline almndan iki gün evvel A
merika müthit bir banka buhrani
le kartılafb. Ve Amerikanın ik
tııadi hayabnda en nazik bir za
mandadır ki Roosevelt itba9ına 
geçiyor. Bu banka buhranını'! se
bepleri çok karıtıktır. Şu yolda 
meydana geldiği anlatılıyor: 

13 ay evvel Cümhurreisi Hoo
ver, bankalara, sigorta ııirketleri
ne ve timendiferlere yardım et
mek üzere Reconıtruction Finance 
Corporation, yani Mali vaziyeti 
ihya tirketi namile bir müessese 
meydana getirmitti. Hükumet pa
rasile ve yardımile meydana ge
len bu müesaese mütkülat içinde 
bulunan bankalara külliyetli ik
razatta bulundu. Bankaların da 
mütkülat içine düşmeleri bir ta
knn sebeplerden ileri geliyordu. 
1929 dan aonra Avrupaya ikrazat 
yapaınıyan bankalar, bu paralar
la gayrimenkul emlak üzerine va
si İspekülasyonlar yapmı9lar ve 
para kaybetmitlerdi. Sonra Ame-

Kooperatif için 
Belediye kooperatifi faaliyeti

ni artırmağa karar vermittir. Ko
o.peratif sabf mağazalan açacak
tır. Satıf mapzalannın açılması 
için kooperatif bir istikraz yap
mağa karar vermittir. latikraz i
çin de belediyenin kefaletini te
min için fdıir meclisinden müsaa
de istenecektir. 

Belediye hesabını tahsil 
Belediye namına tahsil etmek 

üzere Dr. Remzi B. Avrupaya göıı 
derilmifti. Radyoterapi tahail et
mekte olan Remzi Beyin tahsil 
müddeti bir sene temdit edilmit-
tir • 

Su yolları tahaiaah 
Su yollarının mübim bir kısmı 

tamire muhtaç vaziyettedir. Be
lediye en çok tamire lüzum olan 
au yollan için 10 bin lira tahıisat 
koymuftur. 

Yoğurt talimatnamesi 

Belediyenin yeni yapbğı yo
ğurt talimatnamesi alıikadarlara 
tamim edilmiııtir. Talimatname 6 
ay aonra tatbika batlanacaktır. 

Baroda içtima 
Avukatlar kazanç ver
gisini fazla görüyorlar 

latanbul barosu avukatlan yeni 
kazanç layihasında avukatlara tar
hedilen maktu verginin fazla olduğu
nu ileri sürerek bu huıuata baroca te
ıebbüsat yapılması için fevkalade 
bir içtima aktetmiılerdir. 

lçtimaa buonun hemen hemen 
bütün mensuplan iıtirak ebnişler
dir. Bu içtimada avukatlar için yeni 
kazanç layihasında tesbit edilen 
maktu vergi miktannm çokluğuna 
dair takrir vererı avukatlar noktai 
na:ı:arlannı anlatmıılar, Baro reisi 
Hilmi Bey de bazı izahat vermiıtir. 
Nihayet bu bahis etrafında yapılan 
münakata ve serdedilen mütalealar· 
dan sonra, bu husuata Millet Meclisi 
ile Maliye ve Adliye Vekaletleri nez· 
dinde le§ebbüaatta bulunmak üzere 
inzibat meclisince seçilecek bir he
yetin Ankaraya gİbnesine karar ve
rilmiıtir. inzibat meclisi cumartesi 
gilnÜ sabahleyin toplanacak, gide
cek heyeti intihap edecektir. Heyetin 
cunıarle&i günü ak§'UIU gitmesi de 
muhtemeldir. 

Avukatlar verginin miktanndan 
batka avukatların sınıflara aynlma
lırma da itiraz etmektedirler. 

içtimada Meslek mekteplerin
den mezun olanlann avukatlık ya
pıp yapamamalan da konuşulmuı, 

bu bahis te ıickletli münakatalan 
mucip olmut, neticede bu bahsin 
başka bir içtimada görüıülrneai te· 
karrür ebni§tir. 

rikanın ticaret hacmi de azaldı
ğından aynca mutazarnr olmak
taydılar. lfte Hoover'in tir keti 
13 aydır bunlara yardım ediyor. 
Geçen hafta muhtelif bankalara 
yapılan yardımın miktarı ilin e
dildi. Vaziyetleri çok sağlam ol
duğu zannedilen bankalann ihya 
9irketinden külliyetli miktarda pa 
ralar iıtikraz ettiği anlatılınca; 
Amerikalıların bankalar hakkın
daki İtimatları azaldı. Ve parala
rını çekmeğe bqladılar. Bunun 
üzerinedir ki buhran çıktı. 

Hükumet buhrana karşı tedbir 
almıttır. Ancak bu tedbirler de
vamlı bir çare telakki edilemez . 
Tedbirler, bu nevi mali buhran-
da alınması teamül halini alan 
çarelerden ibarettir. Hükfunet 
bankalara muayyen bir müdd!!t i
çin mevduatı tediye etmemeğe 
müsaade etmiştir. Bu, belki mües
seseleri bir müddet için mü,külat
tan kurtarır. Fakat aaıl yapılacak 
it, evvela itimadın geri gelmesi
dir. Sonra da İ• hacminin büyü-

Jannone'un Naci Beyin türkçe 
konUftnaal münaaebetiyle "qui 
est ce qu'il brait" dediğini bir ar-
kadatmdan itittiğini söylefiİttİr. 

Müddei umumilik timdi bu za
b celbederek isticvap edecektir. 

Diğer taraftan Loit Triestino 
kumpanyaamm istediği zarar ve 
ziyan miktan da 2000 liradır. Ma
amafih müddei umumilik te zarar 
ve ziyan miktarmı aynca tesbit 
etmektedir. 

Bostan cinayeti 

Dün Ağırceza mahkemeıinde 
Lalezar bostanı cinayetinin muha 
kemesine devam edilmittir. Dün
kü muhakemede bahçıvanlar ce
miyeti reiai Yusuf Bey falıit ola
rak dinlenmittir. Yusuf Bey ilk 
kurtunun maktul Murat tarafın
dan hedef tayin edilmeksizin ahl
dığını ve aonra suçlu Kenanın 
karde!i Ramizin gelerek maktu
lun elinden tabancaıını aldığını, 
bu alı' esnaaında kazaen atet a
lan tabanca ile Ramizin yaralan
dığını, tam bu sırada da Kenanın 
tabanca ile atet ederek Muradı 
yaraladığını ve binnetice öldür
düğünü söylemittir. 

Yusuf Beyin iki taraf vekilleri 
tarafından isticvabı bir saat de
vam etmittir. Neticede tahidin 
ıöyledikleri ço~ tayanı dikkat gö
rülmüt ve gelmiyen bazı tahitle
rin celbi ve Yuauf Beyin bu tahit
lerle muvacehesi kararile tekrar 
geJmesi için muhakeme 20 nisana 
bırakılınıtbr. 

Neşriyat davalan 

"Gece gelen telgraf" ve «Bir 
yıldız aktı• isimli tiir kitaplarının 
muharrirleri Naznn Hikmet ve is
met Hüsnü Beyler hakkındaki 
dava evrakı tatbiki istenilen mad
de Ağırcezayı müstelzim olduğu 

için yedinci istintak hakimliğine 
verilmi9tir. Nazım Hikmet ve is
met Hüsnü Beylere isticvap edil
mek üzere iıtintak dairesine gel
meleri için celp gönderilmittir. 
Maamafih Nazım Hikmet Bey ra
hataız olduğu ve evinden çıkama
dığı için henüz isticvap edilme
mittir. 

Palamut hücumu 
Dün bilhassa öğleden sonra Sir

keci ve Köprünün lstanbul tarafı 
kıyılarına pek bol miktarda pala
mut dütmüttür. Kıyılarda biriken 
sandallardan auyun üzerinde yü
zen palamutlar elle toplanmıt
br. Bir çok kimseler de, rıh
tımlardan sarkarak balık topla
mıtlardır. Bu hal, dün palanı.ut 
piyasasına çok teair ebnİftİr. 

mesidir. Bu tedbirler hiç bir za
man bu gayeleri temin edemez. 
Bu buhran geçecektir. Fakat her 
halde Amerika bankalarının iti
barları üzerinde devamlı bir tesir 
de bırakacaktır. 

* * * Cenevrede ailahsızlanına kon-
feransı hiç bir neticeye varmadan 
dağılmak tehlikeıi kartısındadır. 
Konferansın geçen temmuzda ni
hayetlenen ilk safhasında tank ve 
müteharrik top hacimlerinin kü
çültülmesi, tayyare bombardıma
nının ilgası gibi bazı sudan karar
lar verilmitti. Bu defa sudan da 
olıa hiç bir karar verilemiyor. 
Binaenaleyh lngiliz Batvekili 
Mac Donald ile Hariciye Nazırı 
Sir John Simon konferansı inkıta
dan kurtarmak İçin Cenevre'ye 
kotuyorlar. Ancak öyle anlatılı
yor ki lngiliz devlet adamlarının 
yapacakları tey zevahiri kurtar
maktan ibarettir. Konferansın 
hiç bir neticeye varmadan dairıl
ması beynelmilel bir iıkandal ola-

--
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Halk ve Belediye 
Fransa inkılabının gürültüleri 

arasında eski filozoflardan Mon
tesquieu'nün bir sözü diplomatlar 
ve mütefekkirler arasında sık sık 
tekrar ediliyordu: 

- Her millet layık olduğu hü
kUınete nail olur! 

Bu hüküm milletlerin gururu
nu tahrik ediyordu. Ve Rus lmpe· 
ratoruyla o zaman Avrupa siyase
tini elinde çevirenlerden me,hur 
Metternich'in bütün tedbirlerine 
rağmen Fransa inkılabının hudut
lar atarak batka milletleri aşıla
mamasının sır ve hikmetinden bi
ri de bu olduğuna 9üphe yoktur. 

Montesquieu'nün bu cümleıini 
iki taraflı ber münaaebete tatbik 
etmek kabildir. 

Mesela her kadın layık olduğu 
kocaya nail olur. Denebilir. 

Bunu kabul ettikten sonra: 
- Her şehirli layık olduğu be

lediyeye nail olur" demek te müm
kündür. itiraf edeyim ki bizae 
halkın belediyeden tiki.yet etmesi 
kadar belediyenin de halktan şi
kiyete hakkı vardır. 

Şehir hayab geoit bir aile ha
yab demektir. --------Bir aile efradı arasında tabiat-
siz, zevkıiz, "iğrenç ve mariz in
sanlann bulunUfu o yuvada bek
lenen ahengi nasıl bozarıa bir şe
hir halkı araamda da tabiataiz, 
zevksiz, iz'ansız, iğrenç insanla
nn bulnnUfU o şehrin nizamını, 
intizamını bozar. 

Bakınız bir kaç misal anlata
ymı: 

Tahiatinde pil, doğutunda iğ

renç bir adamı, (Hak tu!) diye 
ıokakta, vapurda, tramvayda ye
re tüküren İğrenç adamı ne yap
malı? 

Kalabalık caddelerde ağır ak
sak futıki makam yürüyen, bir 
ahbabına rastlayınca temsiyesi
ni koltuğundan bir metre uzata
rak sohbete dalan saygısız ada
ma ne deme]i? 

Yolun ortasını hasbahçesi zan
nederek sağına, soluna bakma
dan karfıdan karfıya kulaçlıyan 
aonra da toföre küfretmeğe kal'
kan mankafa adama ne demeli? 

Bilet alınacak yerlerde sıraya 
girmiyerek kadını kızı, ihtiyarı 

genci çiğneyip gifeye rapma et
meğe çaltfllD terbiyesiz adama ne 
demeli? 

Sokakta portakal, elma yiyerek 
kabuklarını yerlere atan pisboğaz 
adama ne demeli! 

Bütün bunlardan bir çok misal
ler saymak kabildir. 

Fakat yerim müsait değil. Yal
nız her gün falıit olduğumuz bu 
ve buna benzer vakalar ispat edi- _ 
yor ki biz de belediyemize layı

ğız! 
Burhan CAHIT 

_._....._.111111•--····-···--
Baıvekalet mtlate

ıarı geldi 
Bqvekilet Müst~ı Kemal 

Bey ve aileai dün Ankaradan ha
reket eden posta tayyaresile saat 
17.30 da Ye9ilköye gelmiştir. 
. Kemal Beyi getiren posta tay

yaresi dün sabah saat 8.40 ta ls
tanbuldan Ankaraya gitmiş ve 
dönınüştür • 

cağını takdir eden büyük devlet 
murahhasları, iti pamuk ipliğ:ne 
bağlıyarak tehir etmeyi düşün
mütlerdir. lngilizlerin teklifine 
göre, silahsızlanına meselesi bü
yük devletler arasında müzakere 
neticesinde halledilecek ve varı
lacak netice aonra diğer devletle
re arzedilecek. Bir defa büyük 
devletler kendi aralarında anlaş
tıktan aonra varacakJarı kararı 
küçük devletlere de kabul ettire
bileceklerdir. Şimdi ailahıızlan
ma meıelesinin son safhası budur. 

Diğer taraftan Japonya hafta 
arası bütün Jehol eyaletini işgal 
etmekle ıilahsızlanmamanm fay- ' 
dalannı bütün devletlere göster- 1 

mittir. Şimdi de resmen Milletler 
Cemiyetinden çekilmeğe karar 
verdiği bildiriliyor. Silahsızlan
mamanın faydaları bu kadar ba
riz tekilde meydandayken, silahlı 
devletlerin silahsızlanmalarını 
beklemek azacık safderunluk 
olıır. 

Ahmet ŞUKRO 
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HİKAYE 
Meçhul kadın 

Hikmet Raci gayri muayyen za- geldim. Ah, onu ne sevebilirdim, ne 
manlarda amca11 Naıit Beyi ziyare- sevebilirdim, diyordu. 
te giderdi. Bu amcalar ne gÜzel in- Eğer onu aevseydi ve birle~ler
sanlardır. Adeta insanlar babalann- eli, ne mes'ut olacaklardı. Bır çok 
dan fazla severler. Hikmet Radi'nin aeadetlere yol açan tesad~, ~i~. çok 
babası iki aene evvel öldüğü için tim- seadetleri de hazan nasıl olduruyor. 
di amcasına daha muhabbetle san!- Bu geçen aylann içinde bir gÜn Hik: 
nuıtı. met Radi Büyilk bir felaket haben 

Gelen eYralıc seri •eri.ima.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kuruıtur..- Gazete .... 
matbaaya ait itlff için müdiriyete mü
racaat edilir. Gazetemiz i.linlann mea'u
li.yetini kabul etmu... 

N aıit B. yatı bir az geçgin olma- ile karşılattı. Amcaaı, o son derece 
aına rağmen, daima •en, c-..nlı ve mii- aevdiği amcası ölmiiftü. 

ı aamakirdı. Yalnız' damlaaı •ardı. Cenazeyi gözyaılan içinde takip 
koltuğundan kalkamayordu. ederken, birdenbire doğruld~ .ve ~-

BUGÜNKÜ HAVA 
YeıiJköy ra•at mnke:r.ioden ald.ıiınux 

malUmata nuaran busün h.a.,a bulutlu o· 
laca.k rüı:ci.rın ku'9"'Yeti u:alacakbr, 

9-3-933 tarihinde hava tasyi.ki 775 mi
limetre, hararet en fula 6 en az 3 derece 
idi.. 

~----~~~~--

[ f ELEK~ 
Kocakarı soğuğu 

Pek muhterem valdelerim! 
Hepinizin ellerinizi öperek 'u 
yukarıda kullandığım tabirden 
dolayı özür dilerim. Bu (Koca 
karı) sözü her ne kadar halk ara
sında pek te hürmet ifade etmez
se de bu yanlı, ve terbiyesiz bir 
kullanı,tır. Zira (Koca) demek 
büyük demektir.. Bunu (koca
mak) mastarından (kocamıt) ma 
nasına almak hatadır. Bu hata 
sırf iki kelimenin biribirine benze
~·inden ileri gelmi1'ir. Nete
kım; ~oca adam, koca bir bina, 
koca bır bıçak, koca bir kitap mi
aallerindeki koca ihtiyar manası
na gelmez. Büyük manasına gelir. 
Ve yine zevç manasına olan (ko
ca) da bu demektir. Yoksa ko
camı' demek değildir. Vakıa in
san evlenince daha çabuk kocar 
amma, daha kocamaya vakit bul
mayan ezvçlere de koca denildi
ğine göre burada da (koca) ko
camı' demek değildir • 

Karı sözüne gelince: Bu 
da o kadar kibar bir laf değildir. 
(Karı) yı (herif) in ditiai olarak 
kullanırlar .. Halbuki bu da yan
lıttır. (Karı) tamamen (koca) 
nın difiıidir. Ve bugünkü kulla
nı,ta bir koca haremini türkçe 
takdim ederken: 

- Karım!.. 

Diye tanıtır· Zaten (zevce ve 
zevç) manasına karı koca den-., ş 

mez mı • ·• u halde karının da 
bu fena kullanılışından müteessir 
ve muazzep olmamalısınız .. 

Şimdi gelelim aaıl maksada: 

Zannetmeyin ki; hiç beklen
medik bir zamanda yalnız Dolar 
düşer ••. iki gün evvel 13 derece 
olan sıcaklık ta on derece birden 
düterek üçe inmiştir. Şu halde 
bizde de termometre Dolan tak
lit etmektedir. Yalnız, termomet
renin Fatin Efendi üstadımızdan 
b~ka sahibi ve rasathanelerden 
b~ka borsıuı olmadığından bu 
dü•üt gözümüze çarpmaz amma 
sabahleyin sokağa çıktığımız za
man alacaklı nefesi gibi yüzümü
ze çarpar. 

Gazeteler nasıl Doların neden 
düftüğünü araftmp karilere bil
diriyorsa termometrenin neden 
dü,tüğünü de anlayıp yazmak el
bette revadır. Dün (Kulak misafi
ri) ne sordum: 

- Yahu, termometre neden 
düttü acaba! 

- Ayağı kayınıştır... dedi ve 
benimle alay etti. 

Fakat ben itin peşini bırakma
dım. Soruşturdum ve anladım ki; 
bu soğuk takvimlerin yazdığı 

Milliyel'in <tiflii rcmanı: 44 

Naıit B. yeğeninin geldiğini gö- zü gillümsedi. Hayret etmeyınız, goz 
rünce: yatlan arasında tebeaaüm... Çünkü 

- itte benim yirmi yaşındaki por- birden bire yayakaldınmında dur-
trem, derdi, gel Radi, gel yanıma. muş ve cenaze alayını gözü ile ta-

Natit B. yirmi yaşında iken sev- kip eden meçhul kadmı, hayatının 
mitti, sevilmitti, aldatmıflı, bin tür- kadınını görmüıtü. 
lü vef •,oızlığı olmuftu. Hikmet Radi Ah, evet oydu, ta kendisi... Bet 
de hani amc:aaından da pek farklı bin kişinin içinde de olsa, bu kadını 
değildi. Netice: Bir çift arkada§.. tanıyabilirdi. Nihayet onu tekrar 

ihtiyar doat Radi ziyaretine gel- bulmuştu. Allahım, aen büyü~.ün. 
diği zaman, onunla konutmaktan Aylarca aradığı kadm orada, ıki •
zevk alır, sırasına göre naaihatlar don ilerde duruyor. 
verir, icap ettiği zamanlarda cebi- Hikmet Radi hemen bir hamlede 
ne on, on bet lira da aıkıttmrdı. Şe- yanına atılacaktı. Fakat hamlesi kı
ker gibi bir amca,.. nldı. Nasıl olur? Amcasının cenazeai-

Hikmet Radi pek sevdiği amcası- nİ takip ediyor, aon bir muk":ddea 
nın nasihatlarını tutar mıydı, tut- vazifeyi yapıyor. HattA cenazeyı ta .. 
maz mıydı? Fakat her halde istifa- kip te etmeyor, bilakis batmda ~ulu-
deei vardı. nuyor. Evet, naaıl olur, cenazeyı bı-

Hatta araarra §Öyle dütünürdü: rakabilir mi? Ukin hayatında kadın 
Çok yerlerde lüzumsuz gaflar lan o kadar çok seven bu cenazeyi 

yapmayorum. Amcam: "Bu çe§İl ka- takip ederken de, hayatının .k~~ını
dınlardan aakın .... " dediği zaman, ru feda ediyordu. Hikmet Radı ıçmde 
ben de kısa kesiyorum. Hakikaten bu yeniz tesadüften dolayı amcaaı-
hiç te zarar gördüğüm yok. na karşı hafif bir sayz duydu. 

Geçen bayram Hikmet Radi ge- Fakat öyle de olaa kadını feda 
ne amcasını ziyarete siderken, köte etti. Cenaze geçti, kadın kayboldu. 
batında bir kadınla karıılattı. Sokak- Hayatında Radiye karşı o kadar 
tan geçen bir enfea ve harikulade iyi ve müsamahakar bir arkada§ o-

b · k d lan amcası, ölümündn sonra neye 
ıraın.... Okd 

Bir bakıt Hikmet Radiyi mağlup bu kadar zalim kesilmişti? a ın 
ebneg" e kafi •elıni•ti. bir kerre daha kayboldu ve Radi ar-

• ' tık bir daba go··rebı'lmek ümidini de - Ah, ne gÜzel kadın, diye du-
-•-• d ha kad kaybetmiıti. 
.-....a 1

' yatımm mL.. Oyle mi dersiniz? Hayır! iki ay 
Hikmet Radi öyle kadınlan takip ku 

1 k . sonra Radi kalbinde bu kadar v-
edip le, tanıtmafa yo açma ıate- vetli yer tutan kadını bir kerre daha 
yenlerden değildir. Salonlarda, bar- görmüttü. Fakat kendisini d<;ği.1, 
!arda, hulasa kapalı ve durulan yer-
lerde tesadüf ettiği kadınlarla aşı- resmiıı.i, gazetelere basılınıt reammı ... 

Resmin üstünde §Öyle bir serlev-
nalığa alıtıntftı. Fakat bu itle bu · •---ha vardı: : : "Kocasını öldiıren ,..._ 
kadına sokakta raatlamıJb. Eğer 
onu kaybetmek istemezse, muhakkak kanç bir kadın." .... 

O zaman Hikmet Radi gulumae-
takip etmesi lazıın geliyordu. __ , d di ve odasının divannda aauı uran 

O ümitle yüz geri döndü. Lakin amcaamın reamine doğru yürüdü ve 
kötü talihe bakın ki, az sonra gene bala canlı gibi duran bu reami öptü,=: 
bir aokak köteıinde kalabalığm ara- _ Affet amcam, dedi, aana hır 
rmda kadmı kaybetti. Sağa mı dön- kerre daha tetekkür ederim. Sen ~·
dü, sola mı döndü, fU mağazaya mı na hayatta iken bir defa aöylenılştın: 
girdi, bu mağazaya mı? Nafile! Kay- "Radi, bu çeşit kadınlardan •ak'.!'" 
betmişti. demittin. Oldükten aonra bir ıeY aoy. 

Hikmet Radinin içine bir damla Jeyemezdin. Fakat gene beni kurtar. 
kan aktı. O gün kaç defa ayni ümit- dm. Tetekkür ederim amcam. Affet 
le o civardan geçti. Yok, yok... beni!... J 

- Ne nefis kadındı, ne sevebile-
ceğim kadındı, diye hayflanıyordu. 

Kendi kendime kızdı. Beraber o
turduğu metresi o dakika gözlerine 
ne çirkin görünüyordu. Birlikte ge
çirdilderi eğlenceler netabızdı. 

Ertesi gÜn ve müteakip gÜnler 
tekrar hayatmm kızına tesadüf ede
bilmek ümidile ayni yerde dolaştı, 
gözetledi, aradı, yok, yok .... 

Kim bilir belki bu kadın o civar
da otunnayor. Eğer llyleyae bir da
ha te.,.düf etmek ümidi n., zaif tey. 

Aylar geçti, fakat meçhul geçme-
di. Hikmet Radi artık bir hatıradan 
bahseder gibi: 

- Ben bir gÜn bir kadma rast 

(Kocakarı soğuğu) imif. Ve itte 
ben de bundan bahsedeceğim. Ev
vela açıkça yazayım ki; eğer ka
dınlarda soğukluk varsa bu kat'iy
yen ya,lılarda bulunmaz, gençler
de ve orta yaşlılar arasında bu
lunur. Binaenaleyh bu isim fU ci
hetten yerinde değildir. ikincisi 
Y?-•lı kadınlar hafif ruhlu ve mu
nıa oldukları için daha ziyade 
sıcaklık. i~ade ederler. Bu bakım-
dan da ısım dog"ru d "'ld' B' 

1 h 
egı ır. ı-

~~ena ey . teklif ediyorum. Bü
tün takvımcilere, raaathanct'le .. 'mi re ve muneccı ere: 

Bundan sonra bu sayılı • • 
~ (K k ogu-
ga oca arı soğuğu) demeyi 
bir ufak deği,iklikle (karı koc: 
soğuğu) diyelim. Bövlece hic ol
mazsa az çok soğukluk anlatan 
bir isimle çağırmı' oluruz. 

FELEK 

16 mart ihtifali 
16 Mart Düveli ltilafiyenin 

lstanbulu işgali gunune tesadüf 
etmektedir. Bu kara gün, ve o 
gün Şehzadebaşında şehit edi
len askerlerimizin hatırası, her 
sene olduğu gibi bu sene de mera
simle anılacaktır. 16 mart gü
nü ayni zamanda ,ehitler günü· 
dür. 16 martta Şehitlikleri i
mar cemiyetinin rozetleri tev
zi edilecek, Fatihte tayyare mey
danında, ve Edirnekapı ,ehitli
ğinde büyük merasim yapılacak
tır. 

Merasim proğramını hazırlıyan 
komisyon dün aktam Halkevinde 
ilk içtimaını yaparak hazırlıklara 
başlamıttır. 

Erzurumun kurtuluıu 
Bugün Erzunımun on betinci 

kurtulu, yıl dönümüdür. Bugünü 
tehrimizdeki Erzurum gençliği 
ıaat 14 te Gülhane parkındaki A
lay köşkü salonlarında tes'it ede
cektir. 

Bartın vapuru 
kurtarıldı 

Zonguldak kömür 'irketine ait 
Bartın vapuru Gereme burnu ci
varında sisten dolayı evvelki gün 
karaya oturmuştu. 

Bartın dün kendi vesaitile kur
tulmuttur. 

Telgraf memurunun omuzunu 

MAKEDONYA 
dürttü: 

- Efendi! 
- Buyur beyim. 
- Bu telgrafların ikisinde de ev· 

Aık, Hin, Politika oe Kan.. 

- Haydi bakalıın Eaat Efendi .• 
Sana uğurlar olaun. Bari aen git te 
biraz iatirahat et. 

Acele acele yürüdü, telgraf me
munınun odaaına girdi. Memur dur· 
madan tıkırdayan makineye kula
ğını iğmit, önÜndeki kağıda mutta
sıl bir ıeyler yazıyordu; kaymakama 
iki telgra(name uzattı. Bunlardan bi
rinde ıu kısa emir vardı: 

"Derhal yola çıkınız. 57 numara
lı tifrede bildirilen mıntakayı tahar
ri ediniz.11 

Kini Bey can aıkıntıaile diflerini 
gıcırdatarak söylendi: 

_Taharri ediniz amma neyi? Ki
mi? Neresini? Niçin? 

ikinci telgra ( daha vuzuhsuz bir 
emir veriyordu: 

Müellifi: Nb:aoıetttn ~'az1f ........... ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
"Sadaretten gelen kat'i tavsiyele: 

re riayet etmek li..zıındır. Her hangı 
bir şekilde tikayete sebebiyet veril
memeıi, bilhaaaa kan dökülmemesi
ne dikkat edilmesi ve asayişi muhtel 
olmuı gibi göstermemek için asker 
aevkedilmemeai dirayetinize muhav· 
veldir." 

Kaymakam, bunu da okuyunca 
kanı batma aıçramıt gibi kıpkırmızı 
kesildi: 

- Kan dökülmemesi lazımmıf •• 
Demek ki mesele, kan dökülmesi tah 
min edilecek derecede mühim. Fa
kat İf ne? Hangi it için taharriyata 
çıkıyoruz. Sadarete kadar akaetmiı 
olmaama bakılırsa yine haftalarca 
uykuıuz kalacaimıız anlatılıyor. 

~':'l~e gönderilmiş bir şifreden bahse-

b~~ıyor .. Bu.tifre nerededir? Siz bana 
oyle bır ~ıfre verdiniz mi? 
-. ":'al!ahi efendim .. Ben nöbete 

yeru gırdun. Belki öbür arkadat al
mıftır. 

- _Demek sizin bu elli yedi numa
ralı tıfreden haberiniz yok .. 

- Hayır .. Yok. işte benıın' ld 
• 1 fi 1 a ıgMım te r:. ar.. k!aini. de okudunuz. 

aama ı ıateraeruz bır defa da def
tere bakalım .• 

- istersem de ne demek? Bu tif
reyi ne yapıp yapıp bana timdi hulmalı-
ıın. •. 

Bu sırada makine yeniden bkırda .. 
mağa başlamııtı. Memur hemen is
kemlesine oturdu: 

- Selanik mühim bir telgraf çe
keceğim diyor. 

Bir kaç saniyelik bir aükiln oldu. 
Sonra makine tekrar harekete geldi. 

Kini Bey memurun omuzu Üze-

Sinemanın en giizel yaldızı - Sınem ınııı en güzel filminde 

Marlene Dıetaıch: Sarışın Venüs 
ELHAMRA Sinemaaında miailsiz bir muvaffakiyetle gösterHmektedir. 

ilaveten: Dünya havadisleri. Buglln saat 10,45 te teezilath matine 

RAiF NECDET .._ 
edebi roman meraklılarına bllyllk 

SEMA Vi İHTİRAS 
Birkaç güne kadar çıkıyor· ( Yirminci a91r ) muharririnin ilk defa 

olarak yazdığı ve hiç bir gaz• • e tefrika ettirmediği bu hiHi 

ve felıefl romanda vak'a zamanımızdan yirmi sene sonra cerevan 

etmektedir. Baştan baıa bedii heyecanlar verecek tasvirler ve 

menkıbelerle dolu olan (Semavi İlıtiraa) Atlan tik ortalarında bir 

tayyarede geçen temiz ve eşsiz aşk ve ihtiras aaatlerile büsbütlln 

harikalı ye heyecanlı bir ıekil almaktadır. Yeniliklerle, ruhi ve 

içtimai tahlillerle sllılenen ve sade ve cazip bir uslüpla yazılan 
bu nefia san'at eserine mlleUifin bir resmi de ilave edi!mi,fr. 

Fiatı yetmit bet kuruştur. Yeni prk klltüphanesi 

Cemlyetıerde 

KıbrısWar içtimaı 
Şehrimizdeki Kıbnalıl.ar cemiyeti bu

pn aaat 10 da Halkevınde top~ 
senelik kongrelerini akdedeceklerdir. 

Harp malullerine 
latanbul Harp malulleri cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 

1 - icra ve iflaa kanunu 8.2 . inci 
dd . . 8 ınc' ; fıkraaı mucıbınce tna esmm • 

Harpmalullerinin ~§ esenn~ zam• 
l'kramiyelen haczedılemez. 

mı ve .. 'fah" tah 
Hatta bir Harp malGlu fi ı ve : 
riri surette mezldlr paralann haczi
ne riza ve muvafakat göaterae dahi 
yine maaı terfih. zammı ve ikr~y~ 
kanunen haczedıleme:z. Bazı faızcı
ler malulgazilerin aaffettinden ioti
fade ve icra makamlarını iğfal ede
rek maaf sahibinin muvafakati var
dır. Diye haciz koydurmakta olduk
larmdan bu gibi vak'alara maruz 
kalan meslekdaşlarmuzın merkezi 
Umumiye müracaat etmeleri; 

2 - Mart Ayında Malulgaziler a-
18.meti farikası olan yakalanmıza 
takacağonız "Rozetler" fabrikada 
İm.al ettirleceğinden henüz aipariti 
'1ermeyen arkadatlanınızın derhal 
defteri mahauauna kaydolunmalan. 

3 - 931 Tütün ikramiyeleri Baki
yelerinin 933 haziran tevziabnda 
verileceği M. M. Veki.leti tarafm
dan l&tanbul gazetelerinde yapılan 
15 şubat 933 tarihli ilin münderica
tından anlatıldığı cihetle henüz 93ı 
ikramiyesini almayan mealekdatlan
mızın bu ayın nihayetine kadar As
kerlik Şubelerine behemehal müra
caatla isimlerini defteri mahaualanna 
kaydettirmeleri. 

4 - Maltepede 27 nümerolu e
raziyi alan 36776 liva nümerolu Meh 
met oğlu Omer 24 nümerolu eraziyi 
alan 37185 liva numerolu Halit oğlu 
Bektaf, 21 num.erolu era:z:ıyı alan 
9698 liva nemerolu Nazmi Efendile
rin erazilerine mütteri bulunduğun
dan adreslerini katibi Umumiliğe 
bildirmeleri. 

5 - Evrakının muamelesi biten 
Fatih Askerlik Şubesinde kayıtlı 
Fırka 20, Alay 74, Tabur 3 efradm
dan 5 inci dereceden malili Hüseyin 
0ğlu Hilmi Efendinin Merkezi Umu
mimize müracaati rica olunr. 

Yeni na,rlyat -----içki dütmanı gazete 
Her ay muntazaman intİ§ar eden 

içki dütmanı gazetenin üçüncü sayı
sı sağlık bilgisi, içki dütmanlığına 
ait faydalı yazılan ihtiva etmekte
dir. 

Sönmeyen ateş 
Kıymetli muharrirlerimizden 

Nahit Sırrı Beyin (Sönmeyen A
tet) iıimli vatani ve milli piyesi 
güzel bir cilt halinde ne,redil
mittir. Bu güzel eseri karii erimi
ze tavsiye ederiz. 

Bir tereddüdün romanı 
Sühulet kütüphanesi tarafından 

çok temiz bir baıkı ile çıkarılan bu 
eser, Peyami Safa Beyin en aon yaz
dığı romandır. 

rinden gözlerini kağıda dikti, yazı
lanları okudu: 

- " Uıtrumca kaymakamlığına ... 
Şahsa mahıuı fifre ile açılacaktır. 
57 numaralı emir." 

Memur kendini tutamamııtı. Sun
turlu bir küfür savurdu: 

- Hergele oğlu hergele!. Kallet 
oğlu kalleıl .. Enek oğlu etteki. Ne 
haltetmeğe ite kıçından hatlarım. 
Evvela bunu çekıen de o herzeleri 
sonradan yazdırsan olmaz mıydı 

Maamafih, bir ta~aftan da çala
kalem, kağıda rakam döküyordu. 
Bet dakika sonra makinenin tıkırb
lan kesilmitti. Üstüne alındığı saati 
kaydedip imzasını attı, telgrafı kay
makama uzattı. 

Kani Bey; 
- Şunlan da ver .. --<!iye homur

dandı - Nerede görülmüı bu ? Husu
si tifrelerin kopyası çıkanlır mı? 

Memur, karbon kağıdmı yanlıı
lıkla unuttuğu için elindeki kağıda 
!İfreli telgrafın kopyası çıkıvermişti. 

Kaymakam kağıdı dörde büküp 
cebine soktu. Sonra cüzdanından çı· 
kardığı anahtara bakarak telgrafı 

Sıhhat ı,ıerl 

Uyuıturucu maddeler 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve

k aletinin it'an Üzerine doktorlar ta
rafından yazılacak uyuıturucu mad
deler reçetelerindeki miktarlann 
tahdidine yüksek Sıhhat Şurasınca 
karar verilmittir. 

Bu karar Vekaletten Sıhhiye Mü
dürlüğüne tebliğ edilmittir. Müdür
lük ve Etıbba Odaaı vaaıtalan ile de 
eczane ve doktorlara bildirilmittir. 

Karar sureti tudur: 

ı - Tahdit için azami miktann 
yanar bir günlük miktar addoluna
rak ancak bet günlük miktar eaaa 
ittihaz olunmalıdır ve bir tabip bun
dan fazla bir miktan yazıp haataaı
na vermemelidir. 

2 - Tahdide tabi tutulacak uyuı
tunıcu maddeler tunlardrr: 

Diyonin ve Kodein müateana ol
mak üzere Sıhhat Vekaletinin (306) 
No. lı ve 26/Xl/93ı tarihli listesin
deki bütün uyuıturucu maddelerden 
ibarettir. 

Liste ıudur: 
1 - Tıbbi afyon, 
2 - Afyon tozu, 
3 - Afyon hulasaaı, 
4 - Pantopon '1e bütlln muadil-

Jeri (Pavotin, Panopium ve .saire gi .. 
bi) ve bunlann muhtelif ispenci yari 
tekiller, 

5 - Morfin ve emlahile % 0,20 
den fazla morfini ihtiva eden bütün 
baait müstahzarları ve ispencıyari f&
killeri (Lavdanom ve Dover tozu da
hil değil). 

6 - Heroin ve emlahile % 0,20 
den fazla heroini ihtiva eden bütün 
basit müatahzarlan ve iıpencyari te· 
killeri, 

7 - Kokain ve emlahile % 0,10 
dan fazla kokaini ihtiva eden bütün 
baait müatabzarlan ve iapenciyari 
tekilleri, 

8 - Tropokokain ve müatahzar
lan 

9 - Haıiş hulasası 

10 - Dicodid ve ainonimi ile bü
tün müstahzarlan 

11 - Dilaudid ve sinonimi ile bü
tün müatahzarlan, 

ı2 - Eukodal ve ainonimi ile bü
tün müatahzarlan 

ı3 - Acedicon ve sinonimi ile bü
tün müatahzarlan. 

ı4 - Peronine ve ıinonimi ile bü
tün müatahzarlan 

ıs - Ecgonine ve Iİnonimi ile bü
tün müatahzarları 

16 - Codeine ve Dionine: Bunlar 
defterlere kayda tabi olmayıp yalnız 
memlekete ithal ve memleketten ih
raçları müsaadeye tabidir. 

Etibba Odasında 
Etıbba Odaaı Haysiyet Divanı 

dÜn Dr. Tevfik Salim B. nin riyase
tinde toplanarak iki doktor araam· 
da çıkan ihtilafı tetkik etmittir· Ka
rar gelecek toplanmada verilecekti. 

Oda idare heyeti de dün aynca 
toplanmı§tır. 

aüratle halletti. 57 numaralı tifrede 
hakikaten mühim bir hadiseden bah
sediliyordu. lıte sureti: 

---·---ı . " u Uıtnımca ka~ıgına · . 
"Cumaibala tarikile Bulagarıatan

dan hududumuza girdikten sonra bir 
müddet Menlik, Petriç ve havaliain
de dolaşan ve üç gÜn evvel De~ı:
hiaarında Uatrumca hududuna gırdi
ği tahmin olunan Amerika1l t~biiye
tini haiz Miaa Ston nammdakı kadı
nın o civarda dolatan Makedonya 
komiteleri tarafından esir edildiği ve 
kendisine refakat eden iki Arnavut 
ve bir Bulgar hizmetki.rm katlolun
dukları mevaukan anlaıılmııtır. 
"Baybil Havua" Amerikan protestan 
cemiyetine mensup olan Miaa Ston'un 
Kıreana boğazı civarındaki ortodoka 
köylerinde proteatanlık propaganda
sı yapmak Üzere yola çıkınıt bulun
ması, bu kadmm mıntakanız dahili
ne girdikten sonra tecavüze maruz 
kaldığını zannettirmektedir. Sadaret 
makamından gelen tebligatta, lstan
buldaki Amerikan aefarethancsine 
ve yine latanbulda Mercan yokuıun
da kiin proteatan cemiyeti merkezi-

Filmlerin en zevklisi - En 

e,ilercelisi 

Yavrum 
Baş rok'e 

F ernand Gravey 
Kahkaha rekorunu kırıyor 

MELEK 
sinemasında bugün saat 11 de 

tenzilatlı mathe 

l .__f _R_A_D_Y _o_f 
Bu günkü program 

lSTANBUL, 1200 m. 
18 - 19: Kemal Niyazi Bey ve arkadq
lan. 
19 - 20: Orkestra. 
20 - 20,30: Belkis Hanım. 
20,30 - 21,30: Hanımlar aaz heyeti. 
21,30 - 22,30: O•keatra, Ajana ve Boraa 
haberi, aaat ayarı. 

ANKARA ı538 m. 
ı2.30 • 13.30 Ankarapalaı orkestrası 
ıs. ı 7. Riyaseticümhur Filar
monik orkestrasının senfonik konseri • 
ıs. - 18.40 Alaturka aaz. 
18.40 - 19.10 Viyolon konseri (Ek
rem Zeki B. tarafından) . 
19.10 - 19.40 Alaturka aaz. 
19.40 - 20.ıO Franaızca dera. 
20.ıO Ajana haberleri. 

VARŞOVA, 1411 m. 
ı3,ıO: Plak. 16,50: Keza. ı9,30: Ha· 

fif musiki. 2ı,ıS:Senfonik konser. 23.451 
Havadialel'. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Konser. 19,35: Lanyi'nin ıarkıla

nndan. 20: Müaababe. 20,35: Opera tem 
aili. 24,35: Caz. 

MONlH, 532 m. 
18: Nümbergden: Konser. 19,20: Mü 

aababe. 20,25: Murnan'dan naklen: Ko
ro lwnseri. 21,05. Senfonik konser. 22: 
Mizahi nefriyat, 22,15: (23 U. S. A.) i 
aimli bir ıkeç. Haberler. 

ViYANA 517 m. 
18: Yeni Viyana musikisi. 19: Müaa 

habeler. 20,35: Sabahtan alqama kadar 
söylenen halk tarkılan, 21,45: Senfonık 
takımın ltalyan eael'lerinden mürekkep 
konseri, 23,ı5: Umumi haberler. 23,30: 
T agannili caz muaikiai. 

MlLANO - TORINO - FLORENSA 
20: Pliı.k 20,35: Haberler- plak - kah

vehane muaikiıi. 21: Haberler - plak. 22: 
Senfonik konser ( Bethoven, Rosaeli.ni, 
Debuaay, Wagner.) 

PRAG 487 m. 
ı8,ıO: Kuator konser. 19,25: Alman

ca neyriyat. 20.15 Konferans. 20,35: Hu
go Wolf'un aarkılarmdan. 21: Orkestra 
fantazileri. 2ı,3S: Radyo orkestrası. 22: 
~rag muallimler birliği takımının kcmae
n. 

BOKREŞ 394 m. 
ı3: Plak 14: Keza 19: Radyo orkea

truı. 19,30: Devamı. 21: Senfonik kon
ser, 22,15: Devamı. 

BRESLAU 325 m. 
17,15: Konser. 20: Radyo orkeatraaL 

20.45: AMERIKA'dan naklen. Haftanın 
haberleri. 21,30: Monolog. 22,30: Ma.ıh
telif, 23,15: Konser. 24,10: Gece muai
kiai. 

VEFAT 
Şehrimiz tüccarlanndan A. M. Farhi 

Efendinin zevcesi altmıt )'Aflarında Ma
dam Anna Farhi, uzun bir hastalığı mü
tea.lop 9 Mart perfeınbe günü vefat et
mittir. Cenazesi bugün aaat 11 de Bey
oğlu'nda Büyük Hendek'te (Şİfhane Ci
van) Keneaset larael ainağonunda icra 
edileceğinden aon vazifei teıyide bulun
mak arzusunda bulunanların tetrifleri 
rica ve ifbu ilanın davetiye makamında 
telekki edilmesi rica olunur. 

ne imzasız mektuplarla elli bin altın 
fidyeinecat arandığından bahsedil
mekte olmaaı Miıı " Ston " un henüz 
berhayat olduğunu göstermektedir. 
Civar kaymakamlıklarla muhabere 
ederek müttehiden harekete geçilıne
•İ ve bilhaaaa mıntakanız dahilindeki 
Kıreana Bulgar köylerinde ciddi tab· 
kikata giritilmeai vilayetin emirleri 
cümlesindendir."' 

Kani Bey bunu bir defa okudu. 
Bir daha, bir daha okudu. Sonra 
muntazam bir tarzda büküp cüzda· 
mna yerleıtirerek memura; 

- Allaha ısmarladık efendi •• 
--<ledi-

Sinrli sinirli batını aallayarak tel
grafhaneden çıktı. Kani Bey nasıl 
sinirlenmez ve hiddet etmezdi ki, da· 
ha henüz takipten dönmüttü; ve çiz• 
melerinin çamuru kurumadan tekrar 
neticesi meşkuk bir seyahate çıkına
ğa mecbur kalıyordu. 

Gözlerinden uyku akıyordu. Jan· 
darına karakoluna girdiği zaman, jall 
darmalar aoyunmutlar, yataklanrıI 

(Devamı var) 



TannenNrg filminden bir salJne 

1 
kaı'iyy- reddetti. Bir •kfAm, kar· 
deti Manoel, kralın arabumı bir u
pınıma yııyarlryacakl!'ftlU .ıiylemit 

Artlstlk'te -----
Sarışın 
Menekşeler 
Raquel Meller, Susanne Bi· 

anchettl, Georo eı Peclet 
lapanyol pırla Te haY~dan bot~ 

nanlar için, görülecek iyi filmlew;~~ bi
ridir. Bu filmi fÖyle hulioa edebiliri_s: 

lıpanyanın giizel Sevil f"hnnde 
çiçekçi Viyoletta, ıründllzleri menek
ıeler aatmak, geceleri de "Sevili~!• 
rin gitaraaı" denilen yerde tarla aoy
lemek ,,. danaetmek ıuretile yap.rdı. 

Viyoletta, bir gün, gWı:el bir mÜf

teriıinin a.epetl üzerine bırakhit. çan
tama dayanamıyarak aldı. Polıı la· 
rafından takibata utnyarak hapse• 
dileceği sırada mü9teri bizzat çanta-
1tnı düıürmüı olduiiiiiu oöyliyerek 
"•"4i çocuğu takibattan kurtardı. 

Viyoletta o andan itibaren hayab
nı meçhulat içine attı. ö jeni dö 
Montijio bir lıpanyolla evlenecekti. 
Garip kızlık hayatile daha ziyade 
kurnazlaşmıt olan Viyoletta, nİp.n· 
lınm Matmazel dö Montojiyo'ya la· 
Yık olmadığını biaetmiıtir. O, bir ge· 
ce, bu aşığın müıtekreh arzusuna 
karşı kendini müdafaaya mecbur ol
muştu. Ertesi giinü bunu asil Öjeni'· 
Ye ıöyledi, o da niıanını bozdu. 

İşte peri maaalı bundan aonra bat
lıyor. 

Bir kaç aene sonra, Öjeni dl> Mon· 
tijo, debdebe ile Fransızların lmpe
ratoru Napoleonla evlendi. Ve 0 Mu ... 
cize çiçekçisi" iamini •erdifi Viyolet
tayı yanına, sarayına ııetirtti. Viyo
lett~ gına, aobbet, harekat derıi ala
rak ~eıhur bir muganniye oldu. Kont 
Sent - Afrenon tarafından ....Udiği 
halde bizzat kendi aıkına mukave. 
met edemiyeceğini hiuettiği için on
dan kaçıyor ve mazisi gözünün önüne 
gelerek atkıy\e arasında bir hail. teı
kil ediyor. Kendini aeydiğine layık 
b!'lmuy~rdu. Kral düımanlan olan 
b~r. ceınıyete menıup kardeıi de ken· 
dını çok düıündürüyordu. 

Saraydan nefret eden gözll açık 
kadmlann kraliçenin ıerefini tezli! 
e~ek için hazırladıktan bir teıebbü • 
au teyakkuzµ ve fedakarlıiı ile akıym 
bıraktınruıtır. Bundan sonra daha 
büyük bir fedakarlık gösterdi. Kont 
Afremonun kendiaine yapbğı teklifi 

ti,. Bu IUİkaab ihbar ederek kardefİ· 
ni hapae sürüklememek için landoda 
kraliç-ın yerini itııal etti. Suikast 
yapıldı. Fakat, Viyoletta'yı, arabanın 
etrafına dizilmit olan kalm menekıe
den duvarlar, muci:ııeki.rane bir su
rette alevlerden muhafaza ettiler. 

Viyoletta, ıimdi, haatahanede Kont 
iyileıir iyllefmez kendisile evlenece
li hakkında söylediği sözleri dinle
mektedir. lınperatoriçe Ojeni de ya· 
tatmm batıucunda, bu aözleri batile 
tutik etmektedir. 
Elhamrada 

Sarışın Venüs 
Marlene Dletrich 

Maruf alman artiıtinin Amerikada çe 
virdiği en aon filmlerinden biridir. 

Mevzuu tudur: 
Helene Fal'11day artiıılik hayatına veda 

ederek ııene hir kimyaker olan Ned Fa
raday ile evlenmit ve bir çocuklan ol
muf lur. laıikbalden ümitlidirler Genç 
kimyaker Radium'un ne ıekilde is~İm•ti 
hakkında keıfiyatta bulunınuıtur. Ned'in 
aibhati fazla yorgunluğa tahammül ede
miyerck uzun bir tedavi için sanator
yoma gitmeğe mecbur kalmııtır. Bu bü
yük masrafı karftlamak için Halene 
yeniden eski sanatine avdete mecbur 
kalmıştır. Büyük bir revüde BLONDE 
VENÜS revüsünde bat rolü oynayacak. 

Genç ve güzel kadın herk~ nazan 
dikkatini celbettiği gibi zengin ve yakı
ııklı bir Amerikalı ıervetini kadmın 
ayaklarına bırakır. Helene bin müıkülaı 
karf11mda nihayet Amerikalının metresi 
olur. Ned tedaviıine sarfedilen paraların 
kansının kazancından olmayıpta kan
ımın dostu tarafından ıarfedildiğini öğ
renince kanıma lanet ederek ve çocuiu
nu almak üzere eve gelir kadın çocuğun
dan ayrılmamak için beraber kaçar .Fakat 
fazla sefalete tahammül edemiyerek ni
hayet çocuğu babaaına teslim eder. Bet 
sene ııeçmiıtir. Helene Paris'te aevilmit 
ve t?hreı kazanmıı artistler arasındadır. 
Eıki doatu ııenç Amerikalı tekrar bera
ber Yataınak ve evlenınefi teklif eder. 
Helen •on defa olarak tepti! hava için 
A:~pay~ ııelen kocasını ve çocuğunu 
ııormek ıatı;diğini söyler. 
Analık hiHi ealiptir. Helen baya

tını çoc;uiunun terbiyesine haıredecek 
ve belkı zamanla eski aile ocaiı yeniden 
teeasüı edebilecektir. 

Yavrum filminden bir saha' 

Melek'te 

Yavrum Ariyet verilen sesler 
Fernand Gravey, Florella 
Bu film franıız filmlerinin en iyile-

rinden biridir: . . 
Hukuk tahsil eden genç Braaar ihb· 

yar antikacı metreıi olan güzel Anet 
battan çıkarmııtır. iki antikacıdan çe
kinmİyerek serbesçe seviımektedirler. 
Bir gün antikacı iki genci bat bata pek 
sıkı fıkı konuıurken yakalar kıyamet 
le kopar. 

Grand Hotel'de asıl konuşanlar, 
filmi oynayan artistler değildir 

Anct kendiıi bozmaz ve dostuna her 
ıeyi itiraf edeceiini söyler. Onunu :rat• 
20 degildir. Fakat 30 dur. 13 yBflllda 
iken ilk aıılondan olan bu genç onun 
evladıdır. ihtiyar bu yalanı yutar ve 
genç Braıar'a acır. Antikacının yine 
bir antika arkaclqı Yardır. Brasar'ın 
baba1m1 tanıyor. iki ahbap evlatlarını 
tanımadığını farzettikleri babayı k&n: 
damaya ve onu evlatlığa kabul etmesi 
için ricaya giderler. 

Joan Crawford ile Gerta Gar
bonun beraberce çevirdikleri 
Grand Hotel filminde herkes 
zanneder ki, artistlerin sesleri 
kendi sesleridir. Edmund Goul
ding'in çevirdiği bu filme batka 
iki artist seslerini vermişler
dir. Bunlardan birisi Greta Gar· 
bo yerine konutan Claude Marcy, 
diğeri Joan Crawford yerine 
de lsabelle Kolukowıky seslerini 
verınitlerdir. 

l ıler bu kadar kanflDCB Brasar baba-

Haftanın filmleri 
Majllu Fedai Donanma 
Elhamra: Sarışın VenDı 
Opera: 1'annenberg 
Melek: Yaıırum 
Aırl: ôıam Çemberi 
Artlıtlkt Şahane Menek-

şeler 

Alemdar: Karım Beni Al
datırsa 

"Şahan• mt1nekfeler,,d11 
Raquel Meller 

ıma her ıeyin doğrusunu anlatır. Ve ua
lanacağını vadeder. Tabii hayata ııirmek 
iıte dediğinden F army ismindeki ııenç 
bir kızla evlenmesine de müsade ister. 
Herkeı memnun nazarfı yalnız Anet 
kalıyor. zira ııene qıkını kaybetmi9tir. 
Opera'da 

Tannenberg 
Cari Corner, Frlt:ı Stanlck 
Şarki Prusyada Tanenberg muha

rebesi hali. hatırlardadır. 
Filmin mevzu, &İzİt auvari yÜzbqı· 

aı von Arnt'ın maliki.nesine götürü .. 
yor. Bu maliki.ne tamamen ~ud~t 
yakınında olduğundan ora aakinlen• 
uin daima tebeddül eden hayatlarını 
takip edebileceğiz. Harp ilan edilir 
edilmez, yüzbatı mensup olduğu Uh· 
lan alayına iltihak ederek hududa 
gitmeğe mecbur olmuıtu. Malikane 
sahibinin azimetinden bir kaç aaat 
sonra, Ruslar orayı elegeçirmiıler 
ve malikine harbin merkez noktaaını 
tetkil etmitti. Buna baılıca sebep te 
Rua cenerali Mingin'in umumi karar· 
g8.hmı orada teaia ebn.eaiydi. 

Hindenburıı ordusu ilerilemeğe bat 
lar baılamaz, Rus ceneralının karar .. 
gi.hı umumisi orada bulundurulmasın 
dan dolayı bu mıntakadaki vaziyet 
tehlikeli bir ıekil almıı ve bunu takip 
eden muharebelrde auvari miralayı 
von Arndt, bizzat kendi şahsına ait 
topraklar Üzerinde ve o topraklar uğ
runda canvermiftir. 

Hudutta cereyan eden bu mubare· 
beler, bugün, bu filmin size büyük bir 
besalet içinde göstereceği Tannen· 
berg muharebelerinin pek ufak bir 
safhasıdır. 

Ayni zamanda hu filmde 1914 a· 

Marcy diyor kiı 
- Ben Metro Goldwin' de tec:

riibe edilen yüzlerce kadın ara
sından intihap edildim. Sebebi 
de sesim Greta'nm sesine çok 
benzeyormuf. Bir kaç ay Holly
TOOd' da kaldım. "Mata Hari", 
« Kurtizan», "Grand Hotel" film
lerinin franıızca versiyonunda 
Greta'nın sesini duble ettim. Son
ra Jacld Cooper'in "Şampiyon" 
ismile çeYirditi filme de ıealmi 
'ftl'dlm. 

Orada iken on, on ~ kadar 
90e11~ tecrübe ettiler. Fakat hiç 
birisi iyi netice vermedi. Bir gün 
dedim kiı "lıterseniz, ben duble 
edeyim". 

Bu aözilm üzerine benimle alay 
ettiler. 

- lsteneni:ıı bir tecrübe yapa
nın, dedim • .)'apbm. Beitendiler. 
Onun için Jadde Cooper ile Gre
ta'nın filmlerinde dikkat ederse
ni•, iki eea biriblrlne ben:ııer. 

lsabelle KlouJrowalry de diyor 
ki: 

- Ben yalm:ıı Grand Hotel'e 
sesimi Yerdim. Bu, çok mütkül 
bir it-·· Ses yeren artistin diğer 
artistten hat! daha üstün olması 
bile icap ediyor. 

Sinema Haberleri 1 
• c.ı en oore'un tekrar .ı.....,.,... 

avdet edeceıtlnl evvelce yazmıtbk. 
Sevimli artist Jackie Cooper ile yeni 
bir film çeYirmek suretile eski meıle
ğine dönmüı oluyor. 

* Briııitte Helm UFA finnaıı ile 
uzun müdedtli bir mukavele imzala
mııtır. Önümüı:deki aenenin blr çok 
filmlerinde baırolü alacaktır. 

• Alman gazeteleri Alman artist· 
lerinden Lilian Harvey'in Amerikan 
tlbiiyetine geçmek iıtedifiai yazıyor
lar. Söylendiğine ııöre, artist avukab· 
na çektifi bir telıırafta anastl lngiliı: 
olduğuun, Almanyanın ise ikinci va
tanı bulunduiunu, bugilnkü -ziyet
te bir defltiklik yapmalı: istemedifini 
blldirmittlr. 

• Jean Harlow ile ... ıenen Alman 
mllletlnden Paul Bern izdi•acı takip 
eden kıaa ırünlerde Ho\lywood'ta 
ölınilftü. Alman ııazeteleri bu iıte bir 
cinayet olduğunu iddia etmektedirler. 
Bir otopıi yapılacaktır. 

"Tahta Salip,, ler 
filmi 

P ARiS, 9 A.A. - Fransa si
nema sendikalan odası, "Tahta 
Salip" ler ismindeki Framız filmi 
nin Almanyada yasak edi!mMi 
hakkında müzakerelerde bulun
muştur. 

Almanların aldıkları bu tedbir, 
halihazırda meriyet mevkiinde bu 
lunan kontenjantmanlar mucibin
ce Almanya ile filimler teati edil
mesi noktasından pek mühim neti 
celer tevlit edecek mahiyettedir. 

Oda, Alman bükfunetinin 6 ay 
müddetle hiçbir hadiseye sebebi
yet vermeksizin gösterilmit olan 
bu filmi birden bire yasak etme
sinden dolayı hayret etmekte ve 
Fransız hükUınetinden bu haksız 
tedbirin geri almmaaı için müda
halede bulunmasını istemektedir. 

Yeni bir Alman aktri•i 
Avrupada iyi bir ,<>hret kazan. 

mıt olan Marlene Dietrich ahiren 
götürülmüt olduğu sinema payi
tahtında da çok muvaffak olmak 
tadır. Mias Diyetrich Almancadan 
maada İngilizce ve Fransızcayı 
da ana dili gibi konutmaktadır. 
Bu sebeple her üç lisanda sesli 
filimler yapmau kabil olacakbr. 

Misa Diyetrich büyük sanatkar 
Emil Janingsin ilk sesli filimi olan 
"Mavi Melek" in hem lngilizce, 
hem Almancasınde bq kadın ro
lünü alnıışhr. 

ğustosundaki bilyük muharebe esna
amda bir maliki.nede cereyan ve bi
ribirini takip eden calibi alaka hadi
satı takip edeceksiniz. 

Yukarda Jean Graoford, BŞB· 
jjıda sıısini veren Jsabelle 

Kloukouu•kg 

Yukarda Greta Garbo, aşa

t1ıda aeslnl veren Claude 
Marcg 

BANKA KOMERÇIY ALE 
1TALYANA 

Bu büyük müessesenin mecli
si idareıi 25 Mart 1933 de inikat 
edecek hisaedaran heyeti umumi
yeıine, yüzde bet bir hlssei te· 
mettü tevziini ve senei atiyeye 
devrolunacak temettü bakıyesinin 
otuz yedi buçuk milyon İtalyan 
Liretine iblağını teklif etmeğe ka
rar vermittir. 
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Hileye karşı 
- . 

Lavantacılar dün bir 
toplanma yaptıiar 
J triyat sanayüntizde son zamanlar

da bir gerileyış görülmektedir. 
Bu geriliğin sebeplerini tetkik el· 

mek üzre dün Sanayi birliğinde topla
nan lstanbulun tanınmıı itriyat imalat
hane ıabipleri Türk ıtriyatcılığırun 
mevkiini ve yü.kaek derecesini muhafa
za için bazı tedbirlerin ittihazını zaru
ri ııörmei<tedirler. 

Ezcümle fenni ehliyeti ve ticari kabi
liyeti olmayan kimaelere İspirto veril
mesi muvafık göriilmemektedir. Buı 
kiınıeler son zamanlarda küçük esnafın 
Ticaret Odasına kaydedilmeıi hakkın
daki karardan iıtifade ederek, odadan 
aldıkları makbuzu lnbioara ibraz ve tüo 
car olduklarını ileri sürerek aldıktan 
ispirtolarla it yapmakta, fakat bu ma
mulatın üzerindeki yazılı derece rakka
mı ile içeriaindeki mayün derecesi nok
san göriilmektedir. Bundan müstehlik 
zarar ııörmelrtedir. Bu gibiler hakkında 
ıiddetli kontrol yapılme.11 ve halla al
tadacak yolda hileler yapanlar hakkın
da takibat yapılması istenilmektedir. 

Bazı kolonya yapıcıları da şiıeler Ü
zerine koydukları etiketlerde fransızca 
cümleler yazmakta ve altına (Paris) 
(Londra) iaiınlerini koymaktadır. Bu 
hal müıterilere bu kolonyaların Paris
de veya Londrada yapıldığı kanaatim 
uyand*mıık ... bu suretle yerli malla
ra !<arp hallan alakasını azaltmak gibi 
bir yol takip edilmektedir. 

Bu ııibi hallerin men'i için makama
b aldeoine müracaat edilmesine karar 
verilmiıtir. Bu arada ecnebi firmayı ta 
ııyan, fakat burada imalat yapanların 
ela ınamUl&bnın üzerine (lstanbul) ke
lbneıinin kaydi mecburiyeti de lüzumlu 
ve lnıal mahallinin bilinmesini de yer· 
U mallarm tanınması noktasından za
ruri görillmllttür. 

Birlik bu istekleri yükıek makamla
ra bildirecelrtlr • 

~Urketı-de 

Liman tirketinde yeni 
tasarruf 

lıtanbul Liman tirketinin vari
datı seneden seneye azaldığın
dan, tlrket öniimüzdeki yıl için 
bazı tasaruf tedbil'leri dütünmek
le beraber, bir taraftan da geli
ri artırmak için bazı çareler arllf
brmaktadır. 

lktıaadl mehafilde bu tedbirler 
nakliye tarifelerine yeniden bir 
zammı istihdaf eder mahiyette 
görüldü~nden endişe uyandır
maktadır. Ticaret odası ve ihra
cat ofisi de yeni tedbirleri bilhas
sa ihraç ticaretimizin ve müsteh
liğin zararına olmamaaı için iti a
J&ka ile takip etmektedirler. 

Suliıtimal tahkikatı 

Şark timendiferleri kumpan
yasında bir suiistimal tahkikatı 

bqlamışbr. Müfettitler iti tetkilı 
etmekle beraber, ıuiiltimalin ,u. 
mulü ve mahiyeti henüz anlaşı

lamamıtbr • 

j
1 
______ •_•_k_e_r_f~ta7b_ı~ıo_a_ı-::-:--' 

Kıaa hizmetlilerin celbi 
1. Fırka aakerlik daireıi reisliğinden: 
1 - 326 dofwnlu ve bunlarla mua

meleye tabi kısa hlı:metli efen~~le 
316-326 doğumuna kadar sevklerı ık
tiza edip mazereti kanuniye veya beka
yal.ık dolayuile ıevkedileıneyenler Ni
san 933 celbinde sevkolunacaklardır. 
Sevk apğıdaki fd<ilde yapılacakbr. 

A) Askeri ebliyetnameıi olmayanlar 
1 Mayia 933 de. 

B) Orta, Tam Yükıek ehliyetnameli
lerle ihtiyat Zabitan kanunun ~vak
kat maddesinin (D) Fılaaama tabı olan 
efendiler ehliyetname derecelerine göre 
muayyen z•manlarda 1 Temmuz, 1 Ey 
lül, 1 il. inci T .. rin 933 de 

C) 325 doğumlu ve onlarla muamele
ye tabi olanların Yükıek ebliyetnameli
leri ve (D) fıkruına tabi olanlar ev
velki celpteki emrine nazaran 1 May11 
933 de Krtada veya Mektepte buluna· 
caklardır. 

2 - Baladaki maddenin A, C fıkra. 
lan mücibince ıevke tabi olan efendi
ler 25 Nisan 933 de ıubelerinde hazır 
bulunmalan. lstanbulda bulunmıyarak 
memuriyet vesaire dolayııile tafra~• ~ 
lan efendiler nerede olduklarını tımdı
den fUbelerine mektupla bildirmeleri 
n muayyen celp zamanında hazırlık la 
talannda ve yahut ihtiyat Zabit mek
tebinde bulunmak üzere ıubelerine mü
racatlan ilan olunur. 

&rom ura\ 
.. \(noU• 

ıs senecıenoeri 
s\t.\r\er\ • • 
tes\<in editı 

hef'lı\Cil 
teht1'<eslt- ~-' ıunaıı 
en çok ı.thı ... o 

bit \\l~lıt. 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
.·~... - - ' . t -· • .,. ··.·'"'.'..·· ~:·: • ... .;~ •• 

Dil seferberliğinde yeni 
canlı bir hamle 

ve 

(Başı 1 inci sahifede) 
T. D. T. C. reisi Maarif Vekili 

Dr. Retit Galip 8. gazetelere birer 
mektup göndererek söz derleme 
faaliyetinin yeni safhasını, herke
se düşen vazifeleri izah etmekte
dir. Bu mektupta birçok yeni, gü
zel, öz türkçe kelimeler kullanıl. 
maktadır. Vekil B. mektubuna: 
"Saygı değer Beyim" sözlerile bat 
lamakta, kari yerine okur yazar, 
kıymetli yerine değerli, merbuti
yet yerine bağlanmak, rehberlik 
yerine öncülük kelimeleri kıılla
nılmaktadır. 

Yeni Türk dilinin bir an evvel 
menılekettc yayılması için bütün 
vatanda~lar büyük bir çalıtnıağa 
davet ediliyor. 

Esnaf tabirleri ele clerleniyor 
Esnaf cemiyetleri murakaba 

heyeti, esnaf arasında kııllanılan 
işçiliğe ait türkçe tabirleri tesbite 
karar vermi•tir. Heyet, bunun i
çin Söz Derleme klıivuzunda ya
zılı zanaatlar sırasile bunların 
her birine teallôk eden tabirleri 
sıraliyacaktır. Mesela, yalnız bir 
a~alıkabının muhtelif parçalarına 
aıt l O - 12 tabir esnaf arasında 
kullanılmaktadır. 

Bunun gibi her zanaatin ken
dine mah~us tabirleri vardır. Bun
:ar bir kitap halinde bastırılacak
tu. 

An {et nasıl yapılacak 
ANKARA, 9. A. A. - T. D. T. Ce. 

miyL1 memleket.in bütün okur yazarları
"~' oı t.-.khk göstereceğini umduğu geniş 
bır ank<t a<ıyor. Bu anket, bugünkü ya 
zı ve konuıma dilinde kullanılan Arap
ça ve r"araça ıözlere öz Türkçe karı•· 
!ıklar bulır.al< anketidir. 

H~ngi Arapça ve Farsça tözlerin kar 
'ılıkları ru:ıınc.ığı• cemiyet, bergün OD 

Yİmıi ıö:.. olarak liıte halinde ajans va
sıtıuiyle bütün gazetelere, radyo vaaı
tasiyle de herkese bildirecektir. 

Gazetelerin bu anket baklanda veri
len ve v<rilecek olan malı'.ımatı birinci 
><ıyfada büyük harflerle göıtererek dil 
y:ı.z,laıına ayıracaklan göze çarpan 
ıütunda baamalan ve ıu noktalara e
hemmiyet vermeleri temenni edilmekte
dir: 

1.- Cemiyet tarafından karşıbklan 
ararunak üzre ntıtredilecek listeler gü
niırü"üne gazetelerin dil ıütununda ba 
<ılacaktır. 

2.- Gazeteler bu liıteleri hallun dik
katine çarpacak bir yolda neşretlecek ve 
herk.esin bu sözlere kartılık bulmaaını 
ı.,.,,ı.e elinden geldiği kadar çalışacak
tır. 

3.- Liıtedeki sözlere kartılık olarak 
gelecek telclifler de yine dil ıütwıunda 
ı.. .. !acak ve bu nushalardan üçer tane 
'emıyet merkezine gönderilecektir. 

4.- Gazetenin hac:ıni bütün cevapla
n ba.srnağa yetmediği takdirde basıla
~n cevaplar da ırazeta tarafından 
cemıyet merkezine gönderilecektir. 

S.- Gazetelerin bütün yazıcılan bu 
kaqıhldarclan beyendiklerini yazıların
da ~ kuUanaraı. yerleştirmeğe ve yay
blaga calışacaklardır. 

Memleloetin bütün okur yazarların
dan da tunlar rica cdilmetlcedir: 

1 ~ Gazetelerde çıkacak, Ajanslar ve 
r~dyolarla bildirilecek olan Arapça ve 
F ~r~ .~etm;ıelere dütündülderi, beyen 
diklen oz lurkçe karıılıldan teklif ola
"'' yazmalıdır. 

2.- Bu karıılıkların bir ıuretini doğ 
ru_dan. doğruya Anlcarada T. D. T. Ce
mı~c~ı ınerkcz.ine göndermek ve bir ıu
reb~ de bulunduju yerdeki gazeteye 
hıldirmek. 

. ~·- Mümkün olduğu kadar teklif et 
he• ~rplılcları, cümle içinde kullanılı
tıru .goaterir örnekler de .........ır. 

• Dıl. ""keti itinde türk dili tetkik ce
rnıyeti olanca gayretiyle matbuata ve 
halb klavuzluk etmeöe --•· - "b" d 1 • • e '4"'f&Cagl gı ı, 

_ev et letkılatı, Halk fırkur, Halkevle-
rı, Aııadolu Aianar, 1 ıtanlıul ve Anka
;;• radyolan da bu ;,e ellerinden gelen 

er Y.a_ı:dnnı Yap&caklardır. Matbuatın 
ve bütün okur Yazalann da dil' .. 
ba .. I IDllZJn ya 
. ncı ıoz erden temizlen- ve özleşme 

" yolandı. büyük bir adım olan bu an
~~· ~dan bağlanarak değer verecek
'!nne taphe yoktur. 

Bcuıiaccık l"6atlar 
· Af'.IKARA, 9. A. A. - T D T Ce

mıyeti Daıwni lritipliğinden; • · 
T. D. T. C~yeti um"-' k h 
ti. d- - mer ez e-

7e un aaat.16 da Maarif Vekili Dok-
tor R"'ıt Galıp Beyin reiıliii altında 
toplanmıı~. Eaaılı tetkik ve maka 
ıelerle . l~fuz ıekilleri teopit edil Y~ 
ve yem .. turk harflorine çevrilıniı o'i:! 
Şeyh Süleyman Ef..,dinia r.:. •·- I" 
- t alf be • ,....a_,. uga ınrn a ııruına konularak he-
men ~bnlması kararl.,,.,.1tır. 
Çevrilmekte olan KiHıarlı Mabımıclu 
Divanı lügatu tiiıkü de en kua za_ ... 
tamamlanarak baıtmlmau yerinde ı;. 
rülm •• " ı .!loL bö'lükl • • L-- g uıtur. ıuıan enmn UGZU'la-
dddan dört bilim zümresi iıtilih liıte
lerinin hemen baıtınlarak bölüld ... 
rin ditardaki azalariyle mütehaıuslar, 
müderriı ve mualimlere clağıtılmaaına 
karar yeriJmiıtir. lstilih bölüklerinin 
ka1'rlık aramak itlerincle kendilerine 
yardım olmak Üzre fİmcliye kadar la
ranmıı olan eılri türkçe ,·esikalardaki 
kelimelerin ait oldukları bilim zümrele
rine ıOre ıırafanması ve henüz taran
ınaıruf olan baıka veıikalann da gene 
istilah bakımı kaqılık bakımından he-

1 men taratılması İ!flerinin bir ayak önce 
ba.§arıhnası için umumi merkez heye-
ti. Azalarından Hamit Zübeyir ve Ha
aan Ali Beylerle kol azalanndan Ab
dükadir ve Doktor Şükrü Beylerden 
mürekkep bir komiıyon t"fkil edilmiş
tir. Türkiyede çıkan başlıca gaz~telerin 
~yazıcılarının Cemiyetin daimi faal 
azası olduklannm kendil.,.ine teblii!i 
karalaşmııtır. Cemiyet namına çıkacak 
bültenin ilk aayısının nisan iık ha. ta:ı .. n
da basılmasına karar verilmiştir. Kol
lardan ve dışardan gelen kağıtlar da o
J.unıuak icap "den kararlar ittihaz edil
miştir . 

Öz Türkçe yasa 
ANKARA, 9 (Telefonla) 

Edirne meb'usu Şeref Bey öz türk
çeye çevirdiği kazanç vergi.si liyi
hasını bir takrirle bugün Millet Mec
lisi riyasetine takdim ebniıtir. 

Takrir cumartesi içtiınaında ve 
liyihanın müzakeresi sırasında oku
nacaktır. 

Okuyuculara bir fikir vermek 
makaadile öz türkçeye çevrilen "Ya
aa" nın birinci maddeıinin ilk fık
ra1annı bildiriyorum: 

Kazanç vergisi "Yeaa0 ıı, 
Birinci ayırt, 
Bölüm bir, 
Vergi yeri, 

B - Tüccarca Te san'atça İş ba
far&D adamlar, 

Madde 1 - Bu yasaya göre plô.n
çolannı yapmağa ve önlemeğe borç
lu tutulan ticaret ve san'at kunıl· 
tularırun. 

B - Tüc~.arca ..-e aanatça it bataran 
achunlar, 

C - Tücarca olmayan meslekler 
ve iş başarma adamlarının, 

D - Hizmet sahiplerinin ''otura
ğa çıkanlar, ökıüzler dullar içenle
diT." 

Fu·kanın tamimi 
ANKARA, 9. A. A. - C. H. Fırka-

11 Katibi Umumiliği tarafından hal
i.evi reaililderi ile C. H. Fırkaaı idare 
heyeti reiıLlderine telgrafla ıu tamim
ler gonderilmiıtir: 

Halkevi reisliğine; dilimiz üzerinde 
çalı1mağı ileri götürmek İçin bugün en 
çok kullandığımız Arçça ve fariııiçe 
kelimelerin kar~rlıldanru az :ı:amanda 
bulup herkeain iıtifadeıini konımak yo 
lundn dil cemiyeti bir anket açtı. Cemi
yet her gün on ile 20 araamda arapça 
Ye fariıiçe kelimeyi Radyo Ajanı ve ga
zetelerle bildirecektir. 

Halkevlerimizin cemiyetin dil ça-
Ltm1111na sıkı yardmunı önceden ya:z
m11tnn. Bu ıeferki anket için bu çalıf
ma ileri götürülecektir. Her gün ilan e
dilecek kelimelerin öz Türkçe lcarıılık
ları bulunarak en yakın ırazeteye yolla· 
nacak ve bir ıureti de Ankarada clil ce 
miyetine gönderilecektir. Bu qle halkeY 
!erinin bütün ıubeleri ufraşarak buluna 
cak kartdrldar evin clil ıubeai tarafın
dan gözden geçinlip elendikten oonra 
yollanmalıdır. 

ne: 

C. H. F. Kitibi Umumisi 
RECEP 

C. H. Frrkaaı idare heyeti reiıl.iği-

1 - Dilimiz üzerinde çalıımayı ileri 
götürmek için dil cemiyeti bir anket aç
mıttır. Hali.evlerinin bu anket için na
sıl çalııacaldanru evlere telgrafla yaz
dıın. Fırka reislerimizin bu telgraflan 
görerek evlerin çalıtmalarırun neticele
ri gazeteler ve cemlyete gönderilmeleri 
nin takibini rica ederim. 

• 2 - Dil cemiyeti bu anketin her yer 
deki gazetelerde nasıl açılıp idare edil
diğini gazetelere telgrafla yazdı. ViJa. 
yetinizdeki günlük gazeteler ııahip ve 
baımuharrirlerine benim ricam olarak 
acele bildiriniz. Ve cemiyetin faal azala 
n olduğunu da batırlatıruz. Cemiyetin 
ıruetelere yazdıjı talimatı ela görüp de 
nmlı ve intizamlı neırini tik.ip ediniz e 
fendim. 

YIUlyette 

C. H. F. Kitibi Umumisi 
RECEP 

1 ••••• •--+ 

Devlet borçlan 
1315 numaralı kanuna tabi devlet borç

lan ile 1931 ıenesi nihayetimı kadar 
milli bükümet bütçelerinden mütevel
lit tahıiaahrz borçlanna mukabil halr 
aalıiplerine verilecek tahviller baıtınl
mııtır. Bu tabviUer Merkez bankuına 
tevdi eclilmiftİr. 

Tahviller ait olduldan mal aandıkla
nna bugünlerde gönderilecektir. 

Bundan batka deyin ilmühaberleri aa 
tüplerine Yerilecek taafiyei düyun tah
Tillerinin de baaılınuma baflan.ılmak 
üzeredir. 

Elde kalan paralar 
Malmüdürlülderi memurları tarafın. 

elan bazı caniyetlerin beoaplan tetkik 
edilmektedir. Bu memuıiann yaptıkları 
tetkikat neticeıinde hamallan idare e
d"": zeva~uı ellerinde maliye ıubelerine 
veı ılmenut kazanç vergiıi kaldığı anla
ı~mı!tır· Bu paralarm tutannm bet 
bm ~ı~ ~dar olduğu anlllfdıyor. Bu 
nrgının bır kumı almmağa "·-lanmı 
tır. - i-

veda ziyareti 
Bulgnriıtan hükumeti tar.arnıf mak

aadı ile bazı memleketlerdeki 'betko11M>o 
loduklarr kaldmıuttır. Bu meyanda 11-
tanbul'daki Bulgar S.,konsoloıu ela 
memleketine gideceginden mümaileylı 
dun Val; muavini Ali Riza Beyi ziya
retle ved" etmitıir. 

rf evfık Rüştü H.ın l'lastiras 
Beyanatı Bulunamıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
det istil'ahat buyunnu§lardn. Tevfik 
Rü•tü Bey Anadolu Aıaıısı muhabırıne 
abdt•kı beyanatta bulurunuşlardır: 

Tahdidi teslihat 
Tahdidi teslibat konferansına işaret 

eden Vekil Bey dedi ki : " ilk. giın~c 
olduğu gibi bu defa da mütevazı veı~ı
timizle azami çahtmakta devam etbk. 
Konferanıın her safbaaı _ile ?'akın~.k
lakadar olduk. Her konutesıne .. gır 1

• • 

Konferansın i§tigal ettiği mutea~di! 
bah. 1 .. • d g-en müdahalelerırru

ıı er uzer1n e -T 
zi Ajanılar elbette vaktiyle . ~~ ver. 
mişlerdir. Derhal turaarnı ıtır:. a ~
burum ki, ırere.k konferansı ınuıpet bır 
netic~y~ erdirmekte ve gerek ıulh mu-
habbeti etrafında bütün devletlerle mev 

• tahdidi cut muşterek arz11ya ragmen d 
teslihatın şeklinde ıulhu anlaY!§~ k ev
leUer arat•ndaki farklar dolayary e 

1 
on-

. . C den ayn aca-fc.ranıın mesaın enevre afba 
~ım güne kadar çıkıruu bir s ya 
giriyor gibi ırörünüyordu._ . • .. 

Fakat bu mesainin nebces?'ın .. ~u~ .. 
pet veya menfi oluıu zaten ikbsadı !zb
rap içince olan oünya ~ umumıye
sinde tevlit edebileceği akiıler ve umu
mi buhranın herhalde mühim rol 0diY~1a-inkir e edığı artık kimse tanıfmdan 
meyen emniyet amili üzeri~de yapaca
ğı teairler itibariyle berkesı yakından 
ve cGk alakadar ediyordu. .. . 
B~ noktai nazardan velev ınutevazı 

. b" IJ. e vanlmanın olsun muıpet ır ne cey .b. 'd· 
fnidesinde umumi ittifak "ar gı 1 1 

.•· 

Mü;külaun çoğu küçük devletler~en zı-
. b"' · k d letler arasındaki raka-yaae uyu ev doğu 

bet göriış ve isteyiş ihtilafından ; 
yordu .Bu itibarla konf~an~. ~azı 
olarak büyük devletler ncalini~. nev 
reye gelerek huıuıi tema•. ve mu~ 
terle tabii diğer devletlerın de ~ ol~ 
muavenetleryile ve yine çok ta~ '.'I"" 
neticeyi konferanı heyeti umUDMYe~nde 
müzakere etınelc ve almak ?zeı:e ~r :
lıtma sistemi ümidi belirdi. Şnn -
nun neticesine intizardayız." 

T ürh - Yunan dostluğu 
T fi" R .. t"' B bundan oonra A-ev Uf u ey "zl . 

tina oeyyahatine temaa ederek 00 errne 
fU ıuretle devam etmİ§tİr: 

" Bu defa Türkiyeye avdet aeyyaba-
timi Atina üzerinden yaptım. .. 
Atiımda muvakkat buki'ımet Jıancıye 

nazırı ile çok doıtane görüt~ÜDL. ~bık 
hüki'ımet reisi ile ve yannki b~et 
reııi ile uzun uzadıya aramızdaki kuv
vetli doıtluk münasebatıru ve beynel
milel vaziyeti miıtalea ettik. Bu temaa
lann neticesi müspet bir tar.ula Yunan 
hükumeti tarafından yapılacak reuni 
tebliğde ifade edilmit olacaktır:. . .. 
İntihabat ve hükümet tebeddullen I"' 

rültüleri içinde malumumuz olan a1Yaai 
terbiyeıini ve kabiliyetini bütün .~oıtla
nnı memnun edecek ıurette goıteren 
balkın ıahıunda Türkiye dostluğu hak 
kmdaki tezahüratı huıuıi kayda f&yan
dır. 

Bütün temulanmızda orada kald.ığun 
ra müddet zarfında buluf"bildiiim di
ğer fırka reisleri İle de müclavelei efkar 
edildi. Bütan bu temaslarda iki komtu 
bükUınet doıtluğwıun iki nıemleket i
çin ıiyaai emniyet havaaı içindeki fay
daaı v" bulunduğumuz çoğrafiya nımta 
kaımchm ıulhun idameaine hi=eti ba
riz ıurette bir defa daha mütahede eclil 
miıtir.'' 

Atinada nefredilen tebliğ 
Hariciye vekilinin Atinada yaptığı 

müliıkatlar hakkında Atina ajansı dün 
ıu tebliği bildirmiıtir: . 

Tevfik Rüıtü Beyefendi ile Yunan 
hariciye nazın araamcla yapılan müla
lcattaı:. sonra matbuata fU tebliğ Yeril
miştir: 

" Türkiye hariciy':' yekil.i Tevfik Rüş
tü Beyle Yunan haricıye nazın arıuında 
ki bulu ıma eınasıncla, iki ~ek.et 
menfaatl•nrun birliği Ye keza iki mem
leketi alakadar edebilecek her türlü 
beynelmilel meselelerin beraberce tet
kikinin faydali olduğu bir kere daha 
görülmüştür. Her iki hariciye nazırı 
bütün ıiyaıi fırka liderlerinin mutat..: 
lannı dinlemek fırabnı bulmuıJardır. 

iki memleket menfaatlaruıdaki aü
rekli tıpkılık, ıürüncemedeki bütün me 
ıeleler yoluna konulmut olduğundan ' 
aralarında aamimiyeti gittikçe artan 
bağla>" örmektedir. iki hariciye aazm, 
bunu izhar edecek güzel bir vaziyette 
bulunduklarını sörüyorlar. 

Hariciye nazırlan, ihtiaaı salıaamda 
her iki tarafı ~- ala~dar edebitecelı: it
leri halletmek ıçın Turk - Yunan iktisat 
nazırlarırun buluımalanıu hüki'ınıetıeri. 
ne tavıiye buıuıunda mutabık kalmıı
lardır. 

Seyrü•efer layihası 
Yeni aeyrüoefer kanunu layihası ih

zar edilmiıtir. On, on beş maddeliktir. 
Liıyihanın iıtihclaf ettiii gaye seyrüse
fer iflerinde hükumete aalihiyet temi
nidir. 

Diğer taraftan bu it için bir de iki, 
Ü< yüz maddelik talimatname hazırlan
maktadır. Bu talimatnamede en ufak 
meaeleler nazarı itibara alınarak bütün 
teferrüat teabit edilecektir. 

Almanya ve lıpanya ıeyrüaefer tali
m:ttnameleri ter<:üme ettirilmiıtir. Bun 
tar ve bunlara ilave edilecek huıuıi 
talimat tabettirilerek bütün belediyelere 
teni edilecek ve onların yaııacajı ma
halli talimatnamelere bir zemin t"'kil 
edecektir. Htr belediye kendi huauıiye
tine göre yapacağı talimatnameyi ve
kalete gönderecek ve bunlarla beraber 
yeni talimatname bir kül halinde ola
uktır. 

Ceza faılmda eoaı gene ceza laııw
nudur. Fakat bunlardan b&4ka idari ba-

(Başı l inci sahifede) 
M. Kondilia, telefonla çağrılmış ve 

o da Lariua'dan Atinaya geleceğine 
&Öz vermiştir. 

ATINA, 9 (A.A.) - Gazeteler, 
zihinleri bürüyen sinirliliği yahttrr
mak için Çaldms kabinesinin bu.gün 
yemin etmesini t avsiye etmektedır. 

Athoneoı kabinesinde ba hriye 
nazın olan Deıncsticas'm çekilmesi 
jeneral Plastiras'ın emirlerini ... dinle
diği ve donanma kuma~~anh.g~nı el~ 
aldı [ından dolayı MadJı Kırıakoı • 
un ortaya atbğı ittihainlardan ileri 
gel.miıtir. . .. 
Athoneoa kabineıındc harıcıye na
zırlığı eden jeneral Manetaa hakkın
da da buna benzer suçlnr ileri sürül
mektedir. 

Jeneral Plastiras'm ecnebi mem
leketlerden birine kaçtığı hab.erini.n 
doğru olduğu ,imdiye kadar hıç hır 
taraftan bildirilmemiştir. 

Kabine meselesi 
ATINA, 9 (A.A.) - Jener~I 

Oıboneos, dün reisicümhur M.. Zaı
mis,i ziyaret edereb: memle~et•.~ .. !ıe~ 
tarafında asayiı hüküm surdugunu 
ve bu huıusta M. Çaldaris'in kıymet
li yardımı dokunduğunu bildirmiş
tir. 

Jeneral iktidar mevkiini kabul et
meğe hazır olup ol~adrğı anlat!l
mak için M. Çaldaris'm da~et ~rl
meai mütaleasında bulundugunu aoy
lemiştir. 

M. Zaimis, M. Çaldaria'i kat'i su
rette kabineyi te§kile memur etmiş 
olup bugÜn veyahut cuma günü ye
min ettirilecektir. 

G·1"pten muztarip olan M. Kon
dilia, Lariua'dan telefon ederek ye
min ebnek için Atinaya avdetini ta
cil edeceği vaadinde bulunmuıtur. 

Binnetice bazı gazetelerde heye
can uyandırmıı olan haberler, eaa .. 
aız demektir. 
Hükumet darbeıri nanl olclu? 

ATINA, 9 (A.A.) - Atina ajan
sından: 

Jeneral Otheneos'un reisliği altın
da muhtelit bir iş kabineıi tetkili ile 
neticelenen hidiaeler, ıu suretle hu .. 
laşa e~ilebilir: 

Pazar günkü intihabat, bütün Yu
nanatanda adeta nümune aayrlabi
lecek bir intizam içinde yapılmıttır. 
Neticede 130 azalık elde etmq olan 
Caldaria gnıpu ekseriyet kazanmıt. 
Venizeloa grupu ite ancak 111 aza
lık elde edebihnit ve hatti Atinada 
dahi kaybehniştir. 

netice öğrenilir ö ... renilmez; 
asayiıin bozulmasından korkan jene
ral Plastiras, bir kaç zabitin batma 
geçmlş ve abah gazetelerini müsade
re ettirmitlir. Jeneral, harbiye neza
retine yerleşmq ve metni malıim o
lan beyannameyi neıreylemittir. 

Jeneralin bu darbeıi, M. Veni
zelos tarafından taavip edilmemiı ve 
M. Venlzeloa, M. Çaldaris ile temasa 
girerek vaziyet için bulunacak bal 
sureti hakkmda müzakerelerde bu
lunmak Üzere reiaicümhurun yanın
da toplanmak husuıunda mumaileyh 
ile mutabık kalmııbr. 

Jeneral bu hareketi, ordunun ek
seriyeti ve bilhaua jeneral Othoneoı 
ile yüksek harp meclisi taranndan 
da takbih olunmuttur. 

Reiaicümhurun yanında yapılan 
toplantıda, ekaeriyet reiıi M. Çalda
riı'in muv,fakati ile, jeneral. o.ıh~ 
neos'un riyasetinde muh~eli~ ~ır lf 
kabineıi teıkiline karar verilmıı~ır. 

Matbuata verilmq olan reunı teb
liğ, yeni hükUınetin "'.~ifeai •~em-
1 kette sükiln ve uayqm temını ol
e b" • d ğunu ve pek az ır zaman, yanı 

ku ••riyeti kazanmıt olan fırka, reisi-
e - "k1id '-"-ümhur tarafından ı ar mev11.1.1De 
c ğmlacağı vakte kadar iktidar mev
t'iinde kalacağını bildirmekte idi. 

Jeneral Otboneos'un gazetelen. 
•İıkİ beyanatı da mumaileyhin ekse
riyet fırkan tarafından. hükUınetin 
teıkili anına kadar, yanı pek az bir 
zarnan iktidar mevkiinda kalacağııu 
teyit eylemittir. 

Dün halkçrlann yapmıf olduldan 
nümayiş esnasmda bazı aıkeri kıt'a
lar, balkı korkubnak makıadile ateş 
etmiılerdir. Bu yüzden bir sivil öl
müş ve 20 kişi yaralanmıştır. O gece
den beri bütün Yunaniıtanda ıükiin 
hüküm ıürmektedir. 

Buraya gelcliği teeyyüt etmiyor 
Yunaniatanda diktatörlük ilan ~!

tikten sonra kaçan jeneral Plaatiraı
ın şehrimize geldiği hakkında dün de 
bazı ıayialar devam etmiıse de bu· 
nu teyit edecek bir haber ahnama
mı§tır. 

Artevin belediye reiai 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Artevin belediye riyasetine Ha
san Beyin intihabı tasvip olun
muttur. 

Tekaüde sevk 
ANKARA, 9 (Telefonla) 

lznik jandarma bölüğü kuman
danı yüzba'ı Kıizım Bey tekaüt 
edilmi,tir. 

:u ufak tefek cezalarla itten men ıribi 
cezalar ela talimatnamede mevcuttur. 

Alelumum vesaiti nakliye ve ıoförler 
meıeleoi talimatnamede ehemmiyetli 
blr fa•ıl teşkil etmektedir. 

Devletçilik 
(Başı i inci sahifede) 

di Bey tarafından verilmiştir. 
Ahmet Hamdi Bey konferansın

da evveli, Türk devletçiliğinin, bazı
lannın zannı hili.fma tesadüfen "e· 
ya yanlış içtihatla tutulmuş bir yol 
olmadığını, onun tarihi zaruretlerin 
ve memleketin kendi şartlanna göre, 
büyük bir seziı kuvvetile tam cemi
yetimizin ibtiyaçlarma göre yap1ldı
ğını İzah ederek demi~tir ki:: 

- Türk inkılabı ve devletçilik 
mefhumu kendi şuurunu bulmuttur. 
Tarihte öyle bir devir içindeyiz ki, 
arkamıza baktığu.oız zaman genif 
bir kargaşnhk, önümüze baktığımız 
zaman ucauz bucaksız bir yol İçinde 
bütün dünyanın JaŞırmıf vaziyette ol 
duğunll görüyonız" .... 

Hamdi Bey bundan ıonra ıerbes 
mübadele medeniyeti dedikleri Garp 
medeniyetinin, Gaı·p k\ııpitalizm ve 
emperyalizminin naaıl doğduğun-
dan ve ilerlediğinden bahaederek, 
bu rejimin bil" takım milletleri ve 
İnsanları istismar ederek fakirleıtir
mek:Je neticelendiğini aöylemit ve 
garp klaıik ilmine hücumlar yap
mıştır. Hamdi Bey garp cemiyetinin 
dayandıktan demokrasi, milletler a
raıında aerbeat mübadele "e ıahsi 
teşebbüı ve ıoennaye eaaılarırun birer 
birer yıluldığını uzun ve müdellel 
~kilde İzah ettikten sonra, bizde IOI 

yalizm yapılamıyacağmı, ooıyaliz
min garp cemiyetlerine ait bir dava 
olduğunu iddia etmİf ve garptaki 
muhtelif devletçilik şekillerini tel· 
kik ebnittir. 

Garpte olduğu gibi, liberal dev
letçiliğin, ve faşiot devletçiliğin Türk 
cemiyetinde tatbikine imkan oln;adı
ğını izah eden konferansçı demiıtir 
ki: 

- Türk devletçiliği niçin garp 
devletçiliğinden ayn ve müıtakil bir 
mahiyete maliktir. Çünkü Türk cemi
yeti onlardan farklı ve müstakil bir 
mahiyet arzediyor da ondan. Garp
te devletçiliğe yapıcılık rolü veril· 
memqtir. Türk devletçiliği her teY
r' ..., evvel memleketi yeniden kur
ı , ~...1;k vazifesini Üzerine almıştır..'' 

Hamdi Bey, hu bahiate fer:le dev 
lelin vazife ve salahiyetleri ve milli 
sermaye terakümü usullerini izah et
tikten aonra, konferansına şu cümle
lerle nihayet venniıtir: 

- Türk inkılabı ve Türk devletçi
liği yeni bir ilim, yeni bir görüş, ye
ni bir heyecan istiyor. Muvaffak ol
mak için her türlü ümit yollan açık
tır. 

Büyük ,efimize derin -ve büyÜk 
im.anımız, nefsimize ve inkıliabımıza 
sarsılmaz itimadımız vardır. Bebe· 
mehal muvaffak olacağız." 

Ha ti bin konferansı çok alkıtlan-
mıştır. 

---~ı~a~t+ttMt~aHı>---~ 

lnhlsarlarda 

Afyon layihası 
Afyon lô.yiba11 hazırlanarak heyeti 

ve.kileye ırönderilmek üzeredir. Liıyiha
nm baılıca eaaslan ıunlardır: 

1 - Eldeki ıtoklann 31 ağuıtoaa ka 
dar ihracı oerbeı brrakılacakbr. 

2 - Yeni kanun tatbik edilmekle 
beraber clahilde afyon muameleai ta
mamen ıerbes olacaktrr. Yalnız afyon 
muamelesi yapan tüccar bu m1181D<!leyi 
kaydetmek üzere ayrıca bir defter tut
mağa mecbur olacaktır. Bu defter dai
ma hükiiınetin gönclerec:eği memurlara 
ırösterilecektir. 

3 - Zeriyat ruhaata tabi olacaktır. 
4 - lnbiıar yalnız ihracat için ola

caktır. Teşekkül edecek idarenin ıer
mayeoi bir buçuk milyon liradır. 

S - inhisar idaresi bir de fabrika 
teıiı edecektir. 

Mütehauıslar İzmire 
de gidecekler 

lnh.iaarlarcla yapılacak 111abat hakkın 
da tetkikatta bulunmakta olan Ameri
kalı müteha111ıların likör ve iıpirto fab
rikalanru ıre:zdiklerini yazmııtık. Mü
t.,haı111lar bu fabrikalar haklunda al
cldılan notlar üzerinde tetkikatta bulun 
maktadırlar. Heyet bundan ıonra Cibali 
ıigara fabrikaıile tehrimizde bulunan 
ve inhiaarlara ait diğer müeoıeoeleri 
gezecekler ve buradan lzmir ve Tekir
dağına giderek şarap ve ıigara fabrikala 
nm göreceklerdir. Müteha11rolar dün 
inhisarlar ve Gümrükler vekili Ali Ra
na ve inhisarlar umum müdürü Hüınü 
B. terle uzun uzadıya görüımüılerdir A
li Rana B. bugünkü tnnle Ankara'ya 
dönecektir. 

Melas satııı 
Bir çok ecnebi firmal9:,'". ~sar ida

reaine metaı oatmak rçın muracaatta 
bulmalrtadı:rlar. Halbuki iıpirto iatibaali 
için yerli bir çok ipti'!-i maddelerimiz 
olduğu için inhisar bançte? alınacak me 
liıa ihtiyaç görrnemekteclır. 

Poliste 

Otomobil devrildi 
Evvelki gece Maılak yolunda gene 

bir otomobil kazaaı atlablmıttır. 
lpeldilm ıtüdyolarında çevrilmekte 

olan " Fena yol " isimli rumca filmin 
ıermayedarlanndan Con Madras gece 
aaat üçe doğru husuıi otomobiline beş 
arkadaşım almıı, lıtinyeye doğru bir 
gezinti yaprnağa çdmıııtır. 

T aın süratle giderlerken, laıtik bir
denbire patlamıı ve direkıiyonun bir 
az yanlıt manevrası üzerine de otomobil 
yandaki hendeğe yuvarlannuıtır. 

Kazadan M. Con Madraı ile diğer 
üç arkada'' yaralanmadan kurtulmutlar 
aa ela Çekoalovak tebauından 21 yaıın-

Bono meselesi __ ,._ 

Gayrimübadiller gele
cek cuma toplanacak 

Gayrimübadiller cemiyeti icla
re heyeti dün haftalık toplanma· 
sını yapmış, bu toplanma da An
karadan dönen heyet azası Halil 
Paşa ile eski Valilerden Hüsnü 
ve Hasan Vassaf 8. !er de bulun· 
muşlardır. 

Toplanma sonunda 
heyeti idare reisi İsmail 
B. tunları söylemi.tir: 

cemiyet 
Muştak 

"- T oplanmamızda Ankaraclan 
dönen heyet te bulundu. Görüşme 
neticesinde ayın 17 sine rastlıyan 
cuma günü saat 15 te ltongrenin 
Halkevinde toplanmıya çağı .. ıl
ması kararl,..tı. Ankara' dan dö· 
nen heyet, kongreye verilmek üze 
re bir rapor yazmıtbr; heyet bıı 
raporun kongrede okunmasından 
evvel bir fey söylenmesini muva
fık görmiyor. Onun için gayri mü
badilleri olduğu gibi gazetecilerin 
de o gün kongreye gelmelerini 
temenniden batka bugün ııöyliye
bileceğimiz teY yoktur." 

Bizim b,..ka taraftan öğrendi
ğimize göre, Maliye vekili heyet
le gÖrüfmeleri sonunda, gayrimü
badillere yeni bono tevziine 'im
diden batlanmaaını doğru bulma
dığını ıöylemit, neticede elde mev 
cut bonoların çoğu sarfedilmit o
lacağı dütünülerek bet ay sonra 
ikinci tertip bono çıkarılması ka
rarl,..tırılmıfbr. Yeni çıkarılacak 
bonoların isme yazılı olması ayrı
ca kararlattınlacaktır. Heyet, An
karadaki tetebbüsleri neticesini 
bütün teferrüatile kongrede izah 
edecektir. 

Hamcli ve Rauf B. ler 
İzmir' de meydana çıkarılmak

ta olan kaçak ethaa emlakinin ıa
tıtına devam edilmekte, her gün 
yeni yeni gizli kalmıt birçok ka
çak emvali meydana çıkarılmak
tadır. 

Bunların satıtlannı yapan İz
mir Ziraat Bankasındaki komis
yonda Gayri mübadiller cemiyeti 
murahhaaı olarak bulunan Ham
di B. buradaki itlerini öne süre
rek istifa etmit ve tehrimize dön. 
müttür. Hamdi B. Cemiyetin U. 
mumi katipliğini ifa edecektir. 

Cemiyet idare heyetinin dün
kü toplanmasında, Hamdi B. in 
yerine Rauf B. aeçilmi tir. Rauf 
B. bugün İzmire gidecektir. 

Spor 

Bulgar güreıçilerl 
geliyor 

Şehrimizde bir kaç müaabaka yapmak 
üzre getirilme.i etrafında müzakenat cea• 
yan eden Bulırar güretÇilerinin ziyareti 
artık katiyet k•pebnİıtir. Bulııar ıpor 
cularının lotanbula kurban bayramına 
teıadüf eden tarihte gelmesi takarrür 
"ırnittir. 
Yapılacak maçlar iki memleket gü

retçiliğinin mukayesesi noktaımdan 
çok ıayaru dikkat olacaktır. Mamafih 
bu güreşçiler milli veya temıili bir sıfa
tı haİ7 olmıyacaktır. 

Geçenlerde bir Mlınan eona11nda kolu 
kmlan ağır ıildet güre!Çİlerirnizdaı 
Himmetin tedaviıı.ine Alman haıtaban• 
ıindr devam edilmektedir. Bu ıüretçİ
nin bir buçuk ay sonra yeniden idman
larına başlayabileceği tahmin olunmak
tadır. 

Muhafız gücünün 
yardımı 

ISTANBUL, 9. A. A. - Beykoz 
k)übü ıporculannclan ve mezkôr ldü
bün birinci futbol takımı oyunculann 
dan Behçet Bey, ıreçenlercle Anlıarada 1 

oynanan bir futbol maçında kazaen düt
müş ve bayğın bir halde götürüldüğü ı 
hastanede menenjit'ten ölmüttü. Bu de 
ğerli sporcunun ölmü her tarafta büyük 
bir te.,saürle karıılanmıştr. Bir maç ea
na11nda bu akıbete uğrayan ıporcu gen 
çin ölümü ile çok yakından aliıkadar o
lan Ankara muhafız güçü klübü, Beh
çet Bey ailesine bir yardım olmak üze
re Beyko7 klübü vuıtaıiyle yüz lira 
göndermiş. Mezki'ır meblağ bugün mer 
bumun annesine "erilmif ve göıter;Jen 
alaka dolayııiyle Muhafız güçü riya
setine klüp namına teşekkür edilmit
tir. 

da M. Alben batından, ve bacaldannclan 
ehemmiyetli surette yaralanmıftır. Oto 
mobilin hendeğe düıen taraftan parça
lanmııtır. Yaralı, arkadatlan tarafından 
çevrilen batka bir otomobille Şitli ço
cuk baotahaneıine kaldmlmıştır. 

Hırsızlık iddiası 
Teşvikiyede vali konağı cadde.inde 

Saadet apartmanında eczacı F eyz.İ Bey 
iıminde birzat oturmaktadır. Bunun 
Saadet iaminde bir hizmetçiıi vardır. 
Saadet uzun zamandan beri Feyzi Be
yin yanında çalıımalı:tadır. 

Feyzi Beyin iddiaaına göre evde kim 
ıe yokken Saadet ne var ne yok hepsi
ni toparlaıruı götürmüıtür. 

Bunlann içinde altın kolye vardır; 
koıtüm vardır, kazak vardır, çekmece
deki altı lira vardır. 

Feyzi Bey Saadet hakkında tikayet 
yapınca zabıta Saadeti yakalamıttır. 
Hakkında takibata ba~lnnmlflır. 
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KET 
Gençler iş başında! 

Tekirdağ Halkevi faaliyetini 
daha ziyade tevsie çalışıyor 

TEKIRDACI (Milliyet) - Şehri
miz Halkevi aengin programlarile 
faaliyetine n idare heyeti munta
zam içtimalarına devam ediyor. Bü
tün komiteler teıekkül etmiş bir va· 
ziyettedir. ilk açılan luJkeYlerİ Ue 
Tekirdağ Halkevlerimizde küfat e
dilmiıti. Fakat komiteleri ve idare 
heyetini teıkil eden bazı arkadqla
nn ahar mahallere nakli memnri:ret• 
leri dolayuile yeni intihabat yapıldı. 
Eaki heyeti iıtihlaf eden arakadaflar 
tam bir intizam dahilinde · çabpnafı 
derohte etmiılerdir. 

Evvelki heyet zamanında Halk&
viınizin bilhasaa rüzel aan'atlar ıu
beaile Halk denhaneleri kütüphana 
ve netriyat, içtimai yard!"" di! . tarih 
ve edebiyat ıubeleri yazifeleruıı meh 
mamlıiıı ifa eyledi!•. ~ . 

Hali hazır tetekkül eden komıte
lerin sengin proırramlanm arzet
mek iaterim. içtimai yardım "" mua• 
venet ıubeai: haftanın muayyen ııün· 
!erinde fakir halk Ye bilh.uaa köy
lülerimizin teda viaini üzerine abnıı- \ 
tardır. Doktor arkadqlar mesaileri 
harici haftada bir gününü bureya 
tahaia eyleyeceklerdir. 

Köycülük ıubeai: Bu ıube komite 
içtimai yardon tubeıile teşriki me~İ 
ederek köylerde tetkik ıeyahatlen 
yapacaklaw hem aza adedini teklif et 
mekle Maber bataklık ve ııtma
dan muztarip köylü kardeşlerimizin 
muavenetine kotacaklarmı mühim 
bir madde olarak teıbit etmiılerdir. 

Halk derıhaneleri: Bu komiteyi 
teıkil eden arkadaşlann hemen hep
ıi orta mektep muallimleridir. Bu 
teıekül bilhaaaa tabail ıinini teca'l'ÜZ 
etmiı gençlerimizin ilk mektebi bi
tinneyenlerin Uk mektep derecesinde 
ve ilk mektebi bitirmit zeki faakt fa
.kir gençlerin de orta mektep dere
cesinde tahsillerini ikmal etmeleri i
çin kuralar açacaktır. 

Dil tarih n edebiyat: Bu ıubeyi 
teıkil eden arkadaılar orta mektebin 
tarih muallimleridir. Binaenaleyh 
memleket aaanna ait tetkikler yapa
caklar ve elde edec:ekleri aaar hak· 
kında konferanalar tertip olunacak 
ve bilhaua Türk dilinin -. ana 
batlarma ait kelimeler arattıracalıt
lardır. 

Güzel aan'atlar fGbeUı Bu f'lbe 
baıhca iki k111m biri reıim atelyeıi
dir. Orta mektep reaiın mailimi bu 
şubenin reiıi bulunduiu cihetle aza 
adedi pek fHladır. 80 talebe reaim 
dersi alıyorlar. Ve çok güzel tablo
lar vücude getirilmittir. HalkeYinıiz 
bu tablolarla tezyin edilmittir. Musi
ki ıubenıizde tam bir saz heyeti var 
dır. Fakat Garp tekniği üzerine bazı 
güftelerin notalan getirilerek bu ~ 
aaa dahilinde çalqacaktır. 

Spor şubesi: Bu tubenin faaliyeti 
bundan böyle vuku bulacakbr. Te
kirdağonız İçin mükemmel bir spor 
sahasma ihtiyaç vardır. Tedricen 
bu ihtiyaç ta tatmin edildiğine göre 
gençlerimizin bilhaaaa bu ıubeye faz 
la rağbet cö.terecekleri muhakkak
tır. 

lzmit'te muallimler 
konferansı 

1ZM1T, (Milliyet) - Maarif 
vekaleti ilk tedrisat umum müdü
rü Ragıp Nurettin· Bey lzmit mer
kezinde mesleki bir konferans 
vermek üzere martın yirmi dör
düncü günü Ankaradan hareket 
edecektir. 

Halke11lnln bahçesı 

Temsil ıubeai: Komite teıeklriil 
ettiğinden beri bugüne kadar bir iki 
piyes temsil etmiıler ve halk':" faz~a 
raibet gösterdiği için ayni pıyea bır 
kaç defa oynanmıthr. 

Kütüphane ve neıriyat ıubesi: Bu 
fubeyi teıkil eden arkadaılar daha 
fazla matbuat münteıibi ve muallim· 
terdir. Halkev1eri talirr.;tnamesine 
tevfikan eıki Türk ocağından müdev
ver ki aplan iyi bır surette tasnif ey
leyerek bir kütüphane vücude geti
rllmiş ve okuyuculanmıza arzedilmi~ 
tir. Şimdilik bir mahalle mecmua çıka· 
nhna11 mutaaaVYer ise de bütçe me
selesidir. Bu itibarla vilayet Reami 
gazetesinden istifade temin olunarak 
her aahada bu komite netriyatını 
teksif eylemiı ve diğer ıubelerin faa
liyetlerine ait her hafta yazılar neı· 
rolunmaktadır. 

T ekirdağı Halkevinin bnırün mu
kayyet aza mevcudu 212 erkek ve 
20 kadm olmak üzere 232 ye baliğ o 
luyor. Bu rünlerdeki tehacüm müna· 
aebetile pek yakm bir zamanda mu 
kanat azanm bini .. eçeceti n ..... et .. 
le tahmin olunabilir. 

Bup.. kadar yapdan itler fıakkmcla,hü 
laaaten denilebilir ki: Muhtelif mev
zular haklı:mda 10 konferans verildi. 
Taaarruf haftuı münaaebetile ta
aarruf cemiyetile t"frİkİ -ııi oluna
rak ıimdiye kadar vuku bulmamış 
bir yerli mallar sergiai vücude geti
rildi, ve o hafta zarfmda taaarruf 
mevzulu piyeıler temsil olundu. Bu 
münasebetle her ,ubenin faaliyeti 
ırün geçtikçe arttığma ve halkm ro
hundan doğan bir ıevgi ile eve kar. 
fı çok fazla alaka gösterdiğine hük
metmek lazımdır. Evin riyaset vazi
fesini deruhte eden halk fırkası rei
si Ekrem Beyefendiyi evin buteıini 
faaliyete ıevketmek huıuaundaki 
tahriklerinden dolayı kendilerini teb
rik etınek icabeder. 

A. FEHMi 

Elazizde müsamere 

ELAzlz, (Milliyet) - Martın ikinci 
perıcmbe günii akıamı zabitler yurdun 
da muallimler birliği tarafından bir mü 
aamere verildi. Zeybek oyunları, mono
loilar bilhaa.,. halkı pek IDftDnun bnak. 
tı, piyes temail edildi. 

Kaza kurşunu 
ı!!RGAı~ - Burada bir cinayet d .. ı. AnuİYUt Rrza, Ali •e Sado İlmin 
~ 7 ~rd9f alacaklılan olan Haznn ia 

mı'i,..e J.aır hamamcı ile kavea etmiıleı:< 
völ" ed'" • Y1ra eınaaında bir ba1ka adamı 

urmuı erdir. 

Çuvalda ceaet 
Kirazlık boğazında vahfi-

1 yanB bir cinayet 

l 
ERECLI, 7.- Ereili - Devrek ıöıe

sinde Kirazlık looğazı mevkiinde çuval 
iç.inde parçalanmıı bir ceset bnlunmuf
tur. Cesedin, Hasan namında birine ait 
olduğu teabit edilmiıtir. 

Hasan, bir ırece arkadaılan Tombul 
oğullanndan Yusuf oğlu Kadir, Yunus 
lu köyÜnden. Kaba oğlu izzet tarafm
dluı, Havva kad11>, Havva Gül ve Hani
fe iıimlerindeki kadmlann oturdnğu fe 
na bir eve davet eclilmiı ve içki içerek 
kumar oynaınağa ba.ılamıılardır. Bu il· 
rada, arada bir münazaa çıkmq, yahut 
meıele 9Vt'elden tumim edilmİf olmalı 
ki, Y uııuf ile Kadir, Haaam 1mlovrak 
yaladunqlar, Yuıuf, kardeıi izzet de e
lindeki balta ile zanllıyı büyük bir vah 
ıctle parçalayıp öldilrmüıtür. 

Bundan sonra, katiller cesedi bir çu
vala koymutlar ve Yunuılu köyünden 
Ktime oğlu Dunnuıun yardmüle mna-
ğa atmışlard,.. • 
Zabıtamızın liddetli takibatı neticeaın 

de yakalanan caniler, cina~eti itiraf et· 
mİJlerdir. 

___ ,.... __ _ 
Dört senedir aranan katiller 

yakalandı 
ŞARKIŞLA - Hocabey köyünd ... 

iki tahtın katili olan ve dört ıenedenbe 
ri bali firarda bulunan Canaptal köyün
den Çeçen Midi ile kardeıi Miato ve 
babalan dağda yakalanrnqlar ve kaıaba 
Y" rctirilmi~lerdir. 

Kızı kaçıracaklardı 
Andifüiden bildiriliyor: Çukurbai kö 

yiınden Emin oğlu Durclali Eyüp !azı 
Huriye Hannnr kaçınnıya te19bbüı •!
mitler, fakat vukubulan iıtimdat üzen
ne kız, yetifenler tarafından kurtanldı
ğwWın emellerine muvaffak olamanuf
lardır. 

Eskişehir muallimleri 
ESKiŞEHiR - Muallimler Birliği 

scne1ik kongresini yapmtf, nizımnamo-

de bazı tadilat yapıldıktan sonra idar"? 
murakabe ve haysiyet divanı heyetlen 
ıe~ilıniştir. 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah

kemesinden: Beyoğlunda Eıkitelıİt ına 
halle•inde eski Tatavla yeni Kurtuluş 
caddesinde 203 N<>. lu hanede sakin ve 
Kurtuluş KarRnfil sokağında 4 No. lu 
ıağır Tornanın Mandırasında ~uz
culuk etmekte iken 31-1-932 tanhınde 
yeflıt eden Vaıil Gaytanoı efendinin te 
rekeaine mahkemece vaziyet e:.'i'rniıtir.Ta 
rihi ilandan itibaren eshahıı matlüp ve 
ali.kadaranm bir ay .e mirascılann üç 
ay urfında Beyoğlu dördüncü sulh hu
kuk mahkemesine muracaatları lüzumu 
ilin olunur. 

r nebolu yumurtaları 
INEBOLU, 6. - Şehrim.iz yumurta

cıları aralannda toplanarak bir !irket 
vapmıolardır. İnebolu yumurtaları Fran 
ıa ve lıpanyada en iyi cina olarak aran 
rnak:.a ve diğer vcrlerin malınden fazla 
fiate w.tılmaktadn·. 

·ısTANBUL BELEDlYESf 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Eu~ün matine saat 15.30 
ve suvara 
aaat 21,30 

Büyük 
İkramive 
Opereti 

Umuma 
755 

Ragıp Nurettin Beyden sonra 
darülfünun müderrislerinden Is
mail Hakkı Beyle Şekip Beyin de 
birer konferans vereceği anlqıl
maktadır. Bunu müteakıp lıtan
bul Kız muallim mektebi müdürü 
Halit Ziya Bey, ve terbiye mual
limi . Nebahat Hanım, müfettit 
fev.:ı Beyler de ayni maksatla iz. 

lir~ tnnfın •tbiı kurıunluia hamanı. 
cı HRZm> !9 Araa,,..t Rıza yaralanmıı
lar, tH&diifea ıı;.. '-'v-:- .... nd 

akta 1__ • _,, --• otlU e 0-
tunn o..., Hüseyin Efe de ölmüıtür. ı 

20 r:ıart paza,.tcsi nktam• saat 21,30 
ve 23 mart perşembe rünü matine aut 
18 de FRANSIZ TiYATROSUNDA 
m"§hur tenor DEMETRE SMIRNOFF 
ile Nevyork'un Metropolitan tiyatrosu
nun mc~hu,. ruuganniyeai Matrnezel 
LYDIA MALZEVA tarafından ve 
methur beotekir F AUSTO MAGNANl 
iıtirakile iki büyük gala koacri verile
cektir. 

mite geleceklerdir. 1 3üncü kolordu ilanları 1 
Ayrıca mayı11n on be~inde AL 

Fatih Malmüd-rlü
ğünden: 
Beyoğlu kazasından 

naklen 17-12-932 ta
rihinde kazamız mua
mele kitabetine tayin 
kılınan Cevat Bey bu 
zamana kadar vazife
sine baılamamıt ve 
lkametgAhı tesbitedi· 
lememlt olduğundan 
tarihi iJAndan itibaren 
üç gün zarfında me
muriyetimlze müraca
atla iıe bqlamadığı 
takdirde kendlıinin 
mo•·tafA addedileceği 
ilanen tebliğ olunur. 

(1074) 

İ•t. Jlllr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilhlan 

Kuleli Aakeri liseai için 
2000 yatak çarşafı 2000 yas
tık yüzü 19-3-933 pazar günü 
saat 14 te aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartname ve örneğini görmek 
için sabah saat 9 dan 1 O na ka 
dar her gÜn ve münakasasma 
girişeceklerin belli vakitte ko
misyonda hazır bulunmaları 
(514) (848) 
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Harbiye mektebi talebesi 
ihtiyacı için 1500 adet aşka
bı ile kılıfı ve kayışları 25-3-
933 cumartesi günü saat 14 
te açık münakasaııı vardır. İs
teklilerin şartname ve örnek
lerini görmek için her giin ve 
münakasaya gireceklerin bel 
li vakitte komisyonda hazır 
bulunmaları. (522) (955) 

622 

. Tophane askeri fırmındaki 
t'~e rauaütılan ve elanek la
rıntıları 25-3-933 cumartesi 
günü saat 14 te açık satışı ya 
pdacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini görmek için her giin 
komisyona ve kırıntı ve kazın 
bları görmek için fırına ve sa 
tışa girişeceklerin belli vaktin 
de komisyonda hazn bulun
maları. (523) (956) 

623 

Ordu ihtiyacı için 1000 li
ralık Salmastra 13-3-933 pa
zartesi günü saat 11 de pazar
lıkla satın alınacaktır. İstekli
lerin Örneğini görmek üzere 
her gÜn ve pazarlığa girişecek 
(erin belli vaktinde komisyon 
da hazır bulunmaları. (540) 

(1018) 
757 

Maltepe Piyade Atış mek
tebi için 12·kalem sepze 12-3-
933 pazar giinü saat 11 de pa 
zarbkla aatm alınacaktır. İs
teklilerin şartname ve örneği
ni görmek İçin her gün ve pa
zarlığa girişeceklerin belli va
kitte Komisyonda hazır bulun 
maları. (544) (1055) 

8()1 yine lzmit merkezinde toplana- Tire SA. · KOM. dan: tır. İhalesi 11 Mart 933 cu-
cak muallimlr kurultayına bir he- Tiredeki lat'at ihtiyacı o- martesi gÜnÜ saat 15 te yapı~ * • * 
yeti mahsusa verilmektedir. lan 50,000 kilo Un açıklar- lacaktır. Nümunelerini gör- Ordu ihtiyacı için 4500 adet 

Manisa stadyomu dınnağa konmuştur. İhalesi mek üzere her gün ve pazarlı- Ieminyum maşraba 13 Mart 
18 Mart 933 cumartesi günü ğına iştirak için o gün ve vak- 933 pazartesi günü aaat 14 te 

MANiSA, (Milliyet) - Mani- saat 10 da Tire'de Askeri Sa tinden evvel Fmdıkhda 3. K. 

r. .K iEL 
Kara.köy Börekçi fırını aırasında 34. 
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htanbul ikinci ticaret mahkemesin
den: 1 mart 933 vadeli Osman Ziya B. 
in emrine ve mümaileyhin senet arka
aında açık Ciroıu olduğu halde 1000 
türk liralılı: ve ıenet ve Çakmacılarda 
Sünbüllü hanında 18 No. da mükim 
elbiıeci Nuvart Kılıçyan Üzerine arka
smda açık ciroluk beheri 50 ıer liralık 
8 adet senedin za:ri oldutunıın bu ker
re htanbulda Fincancılarda 22 No. lu 
ticarethanede Abdi Ziya B. tarafından 
.-etlerin İptali talep olunduğundan 

mezkUr a-.tlwin her kimin yedinde 
iae 4S ııün zarfında mahkemeye ibraz 
edilmeai aksi taktirde aalilünikir ... 
netJwin iptaline karar Yerilecejİ ticaret 
kanu1M1nun 836 a -ddeaina tevfikan 
ilan olunur. 

Beşiktq 2 inci Hııkuktanı Y edikule 
Ermeni haatalıan•inde tedaYi edilmek
te iken 14-9-932 tarihinde .afat eden A
lekaan Yusufyan kızı Matmazel T ereza

run hali bayatmda Beyotfu 3 üncü No
tertiiincle taazİm eyledifi 28 Temmuz 
932 tarihli vasiyetname mahkememize 
teydi edilmlt ve muaadclak bir ıureti 
miruta hak sahibi olanlara tebJii edil. 
mittir. Gerek kanuni miraaçdann ve re 
rek tarihi mukaddem bir taaarruf ile leh 
!erine teberrüf vaki olanlann itbu vasi. 
yetname mü......._tına bir ay zarfında 
itiraz edebilecekleri ilin olunur. 

ZA YI - 3348 numaralı tekaüt ma&J 
cüzdarumı qyİ eyledim. Y enis<ni ala

cağmıdan eskisinin hükmtı kalmadı.ğı 

ilin olunur. Mütekait Nedim. 

7 

L aim Vapur idaresi 
A D A N A 

Vapuru 13 n1art pazartui aünü aa.ıt 
18 de Sirkeci rıhtımından hareketle . 
doğru Çanakkale, lzmir, Kuşadası, 

Antalya, Mersin ve Suriye iıkeleleri. 
ne uğnyarak Hayfaya gidecektir ve 
ayni iskelelere ujrıyarak lıtanbula 

avdet edecektir. Bu iskeleler İçin yol 
cu ve eıyayı ticariye kabul fder. 

Tafsilat için: Galata. Cümrilk kar
şıamda Site Franıez Han No. 12 ya
zıhanesine müracaat. Tel. 4 1041. 

latanbul Asliye Mahkemeai Birincı 
Ticaret Daire.inden: Galatada Perıem
be Pazarında Anlan Hanında 3 üncii 
katta 1 - 3 numaralı yazılıanelerde icra 
yi ticaret etmekte iken iflaıma karar ve 
rilmiı olan Komisyoncululda müşteğir 

K. Pervanidia ve L. Hazapi• Efendiler 
Kollektif Şirketi alacaklıları ile Kon 
kurdato akdetmiı ve bu bapta iftaı aai 
re· · ' tanzim olunan son rapor ve bü. 
tü . ı·ak malıkeınemize verilmiştir. 

Bu ı§e bir kanır vermek için 29 Mart 
933 tarihine müaadif Çartamba günü 
aaat onüç buçukta mahkemece bir celse 
yapılacak ve itirazı olanlar haki nı 

müdafaa etmelı: üzere bu celsede ha= 
bulunabileceklerdir Keyfiy<t icra vo 

iflU kanununun 296 mcı maddesi mu
cibince ilin olunur. 

A.DEMl lKTlDAR VE BEL 

GEVŞEKLiCINE 
kartı en miieaur deva SERVOIN h p
larıdır. Deposu, lstanbul'da Sirkoc.J,, 
Ali Rize !Merkez eczan •idir. Taşrny • 
150 kurut poda ile ronderilir •=· d· 
lrgat pazarındaki, Trabzon'da Ye i Fe 
rah eczanelerinde bulunur 
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Sıhhat ve İçtimai 
venet Vekaletin 

u 
en: 

4-6-1932 tarih ve 2000 numaralı.kanununun muvakkat 
maddesi mucibince yapmakla mükellef bulunduğu bir senelik 
mecburi hizmeti ifa için tayin kılındığı Gerede kazası Hüku
met tab:ilietine gitmekten ve binaenaleyh mecburi hizmetini 
ifadan istinkaf eecln Paris Tıp Fakültesi 931 senesi mezunla
rından lstanbul'da 1320 tarihinde mütevellit Mihal Fakaçel
li oğlu Dr. Nikola Fakaçelli efendinin mezkUr kanun madde
sinin ikinci fıkruı hükmüne tevfikan ve 24-11-932 tarihin
den itibaren iki aene müddetle icrayi aan'attan men olunduğu 
alakadarlarca malUın olmak üzere ilan olunur. (1070) 

GA YRlMOBADILLER CEMiYETiNDEN : 

Maliye vekfiletile temaı etmek üzre Ankara'ya ııönderilmeai 20-2-933 tarihli 
kongracla kararlattınlan heyet bu kerre Ankara'dan avdet eylemiıtir. Heyetin ı 
zahatınr dinlemek üzre kongre 17-3-1933 Cuma günii saat on beşte Halkevind~ 
toplanacaktır. Mukayyet azanın tetrifleri ilan olunur. 

(Helezoni borular, Havayı munkabız burgular, mihaniki 

törpüler, eğeler vesaire •.• ) gibi imal eden 

ALATI MODAKIKA MÜTEHASSISI BİR FABRİKA 
mesleğinde inkişaf etmi,, piyaaada tanınmış ve merkezi İs
tanbul'da bulunan bir mümessil arıyor. Mühim komisyon ve
rilecektir. İcabında kendi hesabına aatmak üzre birinci sm f 

bir ticarethaneye tamamen tevdi edilmek üzre bir itilaf akdi 

mümkündür. Fakat bu ticarethane piyasada tanınmış, vir
yatta seyahatler yapabilir ve muvaffakiyetlerini göstermi-.ı, 
olrnaaı lizmıdır. Tekliflerin zirdeki adrese referans iraesi ııu
retile gönderilmesi: L. P. 36018 a ALA Hst.ısenstein et Vo~
ler, Berlin. 

istanbul Defterdarlığından: 
Galatasarayda yazıcı mahallesinin Topçu çıkma:.:ı sokıı.

ğında kain 4 No. h hanenin saltşı 18-3-933 tarihinde pazar.ık 
la yapılacaktır. (987) 

Fatih Malmüdür üğünden: 
Karagümriik'te Atik Ali paşa mahallesinin Kilise sok -

ğında emvali metrukeye ait 5 No. dükkan icara verilece<
tir. Müzayede müddeti 27 şuh 933 tarihinden 18 Mart 933 
tarihine kadar yirmi giindür. Taliplerin 18 Mart 933 tar· -
ne müsadif cumartesi günü saat onda Fatih Mal Müdürlü
ğünde müteşekkil müzayedat ve ihalat komisyonuna müraa
caatlan. (851) 

sa umumi vilayet meclisi bu hafta d pazarlıkla satın almacaktır • 
. k. . . d Tayya tmalrna Komisyonun a Yapı- O. SA. AL. KOM. nuna mü- isteklilerin izahat almak ve • 

yaptığı 1 1 ıçtıma a rece. lacaktır. İsteklilerin şartna- ı (57) (1056) s Mal .. d .. ı··g., u·nd 
miyeti azaamm encümene seçil- racaat arr. örneğini görmek için her gün art.yer mu ur u. en: 

d ik. meaini görmek ve anlamak ü- 802 lı w • • ki • bel 
mesi ve Manisa sta yumuna ı .._ ,.. • ve pazar ga gınfece enn Tahrir Varidat 
bin lira yardımın kabul edilmesi- zere her gün mezkur komis- li vaktinde komisyonda hazn N N li 

Yon ile lzın" ı"r Mu·· stahkem Gümü•suv-:ı. hastanesı" ıçın Mahallesi . So. o. o. • ra Sahibi ne karar vermi,tir. "" ' - bulunmaları. (545) (1058) 483 
M ki ı b l 'd O ·· ·· k ·· k il 5 000 k"l Bu""yu""kdere Canfea 17 200 Vir;;n H. Vilayet ht.susi muhasebe büt- ev ve stan u a çuncu açı muna asa e • 1 0 803 

22 
lO 

K ı ··t t im cakt İh 1 · Bu""yük" de- 350 Hampa~•-çesi henüz meclise verilmem it- o ordu Satınalma Komisyo- su sa m a a rr. a esı • ~ • .-
1 N • 933 C kefelikö""y sum Ef. tir. Vilayet bu ~ene ~eclise mü- nuna, münakaaaya ittiri.k i- ısan umartesi gÜ- ZAYi - Maat cüzdannnda kullandı-

tevazin bir bütçe vermek için ça· çin de tayin edilen gÜn ve nü saat 14 te yapdacaktır. ğım tatbik mühürümü kaybettim. Yeni- Bu sene umwni bina tahrir ve tahmin komisyonu ta:- -
lıtıyor. saatte Tire'deki Sahnalrna Taliplerin ııartnamesini gör- sini kazdınıcainndan zayi mühürün fmdan takdir edilip sahiplerinin ikametgah adresleri meçhul 

Manisa vilayetinin geçen sene Komisyonuna. müracaatları. mek iizerc her gün ve müna- hükmü yoktur. Muazzez bulunan emlakin alelmüfredat No. larile vazolunan varidatı 
Varidatı mühim bir surette tena· (3032) (912) kasaya iştirak için o gÜn ve ZAYi - Fatih askerlik tabeaind..,. al- gayri safiye miktarları yukarıya yazılmıştır. Emlaki mezkU-
kus tmiş, u sebeple bütçenin "" '·' " vaktı"nden evvel Fındıklı'da re sahiplerinin tarihi ilanından itibaren müddeti kanuniyesi Varidat kısmını masarifat ile tev- ınrt olduğum aıkeri veıikam ile nüfııa li b l • 

· k · · . ı· k Kolordu kıt' at ve müessese- 3. K. O. SA. AL. KOM. nu- tezkeremi kaybettim. Yenileri alınaca- zarfında mensup oldukları ma "ye şu e erıne müracaat etme 
zın C'tme ıçın umumı mec 

15 
ço • 1 3000 k" la (53) dı"klerı" takdı"rde mukadder varidatın kesbi kat'iyet edilecegı~· ınü,l:iilt.ı çekmi;ıtir. Bu sene büt· lerin ihtıyacı o an ılo ir na müraçaat rı. ğmdAn zayilerin hükmü yoktur. 

çede 28 bin lira açık vanl:.=ır:.:_. _ _.:~m=ik=-::paza:.=._r_l_ık_la_sa_t_m_a_Iı_n_a_ca_k_-________ _..:._:(l_O_S_7_:) _____ 3_22...:_doio...:.."_m_ıu_Ah ____ N_ .. _ri.-2'--ilinen_A __ t_eb_li_·i.:__o_lun_ u_r_. _(_l_0_7_6_) _____________ _ 
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ZAFER! 
• 
lpekiş yünlü 

de yaptı! 

_ ... Milli Türk Sevahat Act-ntah<!ı LONDRA . BİRAHANESİNDE 
İcrayı terennüm etmekte olan musiki san'atkar larınrlan mjte

şekl. il heyetimize memleketimizin yegane okuyucusu 

HAFIZ BÜRHAN BEY 
rie ı.~<"lind~n itil-are" iştirak edeceğini 

tepıir eyleriz; Tnrkiyede 1925 de müeıseı ilk Milli Seyahat Evi 
fSTANBUL, GALATASARAY, Telefon: 44914 

Seyabata çıkarken İŞ İÇİN, ZEVK İÇİN, NATTAdan bilet ..,,.,----------------------:81~ 
alm•lc demek DAHA RAHAT, DAHA ucuz, DAHA Istanbul ve Trakya şeker ZEVKLİ seyahat etmek demektir. 

~-----~~~----~-~---__;571 
:-•E·cn·e-bl-m-eml-ek_e_tı-.r·.-1-id· ... - Lu-cca_r_v•-.. -y-y_abl_a_r_a __ fabrikaları Türk An anim 

Yünlü/eri 
fpeldf matasalarında 
aablmıya baılandı 

Her glbı Banadald fabrika· 
dan yeal yelli çqitler geliyor 

lpekft fabrlka•ı 
tezglhlannda ima 
lf ne baılanan y6n
lilerin plya•ada 
emsalini bulmak m6.m- .. 
kin değildir. 

Dünyanın adedi mahdut fabrika.. 
larmdan biri ve Türkiyenin en 
büyük Ye en ıurl tesiaatla müceh
hez ipekli fabrikıuı olan (İı>dcit) 
in yünlü imalinde k•nndıiı mu. 
yaffakıyet biiyük bir zaferdir. 

lpekfı yiinl6.lerlnde de 
Parl• moda•ı g6ntl 

gtlnüne tatbik 
edilmektedir. 

inhisarlar umum müdürlüS{ünden: 
idaremiz için şartnamesine tevfikan ve (13501) numara· 

lı kararname ahkimı dairesinde takaıla ve kapalı zarf usulile 
ikişer tonluk üç kamyonet satın alınacaktır. MezkUr kam· 
yonetlerin kat'i teaellümünden evvel tecrübeelri icra edile· 
cek ve metlup evsafı tamamen haiz oldukları tesellüm hey'e
tince tesbit edilecektir. Taliplerin şartnameyi gördükten son 
ra münakaaaya İştirak etmek için teminat akçelerile beraber 
sarflarmı nihayet 3-4-933 pazartesi günü saat (15) e on be
ıe kadar Galatada Alım Satım komisyonuna tevdi etmeleri. 

(1067) 

Devlet Demiryolları idareei UA.nlan 

İdaremiz için pazarlıkla ıatm alınacak olan (13) kalem 
bakır çıplak tel, cıvata, perçin çivileri, elektrik malzemesi ve 
ıaire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 15-3-933 ta
rihine müsadif çarşamba günü mağazada İcra kılmacağm. 
dan taliplerin yevmi mezkiirdasaat 9 dan 11 e kadar isbab vü
cut ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin 
müfredat listeai mağaza dahilinde aaılmı§ olup nümune geti
rilmesi İcap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin 
beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği 
ilin olunur. (1079) 

Banka Kommerçiyale İtalyana • k t• d 
Sermayeu 700,000,000 (İhtiyat akçe•h 580,000,000 Liret) şır e ın en: 

TraTellen (Seyyahia çekleri) ıatar 150000 ,eker çuvalı mübayaa olunacaktır. İhale günü 30 
Liret, franlc, lngiliz lfra1t Teya dolan frank olarak Atılan hu Mart 933 tarihidir. Talip olanlar şartnameyi almak için Bah-

çekler aayeaiııde neraye gitıeniz paranızı kemali emniyetle taıır Ye çekapıda 4 ücü Vakıf hanında 4 üncü katta şirketin merke-
her ı:aman later1eniı: dilnyanuı her ;.ırafında, tehirde otellerde zi idaresi olan 30-40 numaralı yazıhanelere müracaat etme· 
Yapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçlik tediyat için nakit ma- ri ilan olunur. 
kamında kolaylıkla iıtimal edebilirsiniz, TraTellera çekleri hakiki 
..bibinden baıka kimıeain kullanamsyacağı bir ıekilde tertip ve 
iht•s edilmi•tir. 484 

w • 

lstanbul: Lıseler Alım 
Satım Komisyonundan: 
Komiayon1D0uza merbut leyli mekteplerin keame §eker

leri, İstanbul ciheti ile Kandilli kız mektebinin sütleri ve Oı
küdar ciheti mekteplerinin ekmekleri 30-3-933 tarihine mü
aadif çar§&lllba a-ünü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin mezkUr 
giinde teminat makbuzlarile Maarif müdiriyeti binumclaki 
komisyona müracaa~_! (8~) 

( S89 

fstanbul Po•t• ve Telgraf Baımüdüriyetfaden 

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

aair kıymetli evrak koymayınız ve koyınamalarmı muhabere 
ettiklerinize bildiriniz. Çünki bunların ziyayı halinde Türk 
ve Ecnebi Posta İdareleri mes'uliyet ve tazminat kabul et
mediklerinden başka hariciler için gönderenler hakkında 
(Türk parasını koruma) kanuna tevfikan takibab adliye 
dahi yapılır. (911) 548 

Sahlık dükkan maa odalar 
OSKODAR MALMODORLOCONDEN: 

Usküdarda Gülfcm hatun mahallesi Karacaahmet cadde
sinde 120-140 numaralı dillckan ma oda muhammen kıyme
ti 5680 liradır. Müzayede tI-3-933 cumartesi aaat on beşte 
kapalı zarf usulile Üsküdar malmüdürlüğüne müracaatlarL 
(779) 503 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Kapalı zarf münakaaaıile yaptınlması mukarrer yirmi 
dört adet nakliye arabasının münakaaası 25 Mart 933 cu· 
marteai günü saat on dörtte yapılacaktır. T ~lipler şartna
meyi ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya gİr 
mele için teminat ve teklifnamelerile mezkUr günde muayyen 
saate kadar komisyonumuza müracaatları. (971) 
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GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her •abah bir kaıe 

NEOKALMİNA 
aldıiımzcla. Vüciidiinilze lt'İpe ı.arıi en kuvvetli •İ· 
libı •ermlt olununuz. MlDEYl ye KALBl KA· 
TIYYEN YORMAZ - 6 ve 12 ksf<!lik kutulan iıteyiniz, tek btdi kutu-

nun fiab 7 1/2 kuruıtur. 
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Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundk:1: 

Kumaşı ambarda mevcut kumaştan verilmek ve astar ve 
levazımatı saire ve imaliyeai müteahhide ait olmak üzere 
(dört bin yedi YÜi: elli dört) kaput imaliyesi münakasası 
15-3-933 çarıamba günü saaton beşte yapdacağından talip
lerin §lll'tnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya gİr· 
mek için ilk teminat ve teklif namelerile beraber mezkiir gün 
de muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 

(812) 507 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan~ 

Kumaşı ambarda mevcut kumaştan verilmek ve astar ve 
levazunatı saire ve imaliyesi müteahhide ait olmak üzere 
beş bin dört yüz on bir kı§lık ceket ve sekiz bin dört yüz otuz 
dört kışlık aerpUf ve dört bin kışlık tozluk ve beş bin beş 
yüz kıtlık pantalon imaliyesi münakaaaaı 15-3-933 çarşam
ba günü saat on l5rtte hepsi bir talibe veya kalem kalem ay 
n ayn taliplere ihale olunabilikaydile yapılacağından talip
lerin şartnameyi gönnek üzere her gün ve münakasaya işti
rak için talip olacakları kalemlere ait ilk teminat ve teklifna
melerile mezkiir günde muayyen ıaate kadar komisyonumu-
za müracaatları. (811) 506 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer kırk bir bin metre yazlık haki 
kumaşın kapalı zarf münakaaaaı 20 Mart 933 tarihinde pa
zarteai günü aaat on dörtte yapılacağından taliplerin şartna
me ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya gir
mek için ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezkur gün
de muayyen aaate kadar komisyonumuza müracaatlan. 

(813) 520 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan; 

~ Satın almmaaı mukarrer (Yirmi bin talanı) mamul kısa 
kol ve bacak çamaşırın kapalı zarf münakasası 20 Mart 933 
pazartesi günü saat on beşte yapılacağından isteklilerin nü· 
muneyi ve §artnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
girmek İçin de ilk teminat ve teklifnamelerile mezkur gün. 
de muayyen saate kadar Komisyonumuza müracaatları. 

(832) 536 

K A p.p S Alınan kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz aatar, Beyoğlu, istiklal cadde. 
ti 390, laveç sefareti karşıaında. 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosf ati 1 
ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük faide v~ tesiri görülen 

• 
Istanbul ve 

Türk 
Trakya 
Anonim 

Şe~eı:- F abrikalan 
Şirketinden: 

Alpullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

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

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

Adres:İstanbul,Bahçekapı,4üncüVakıf han4üncükat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470.79 
481) 

d 


