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Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'u•u MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı İtleri Müdürü 
ETEM iZZET 

Türk. Yunan 
Ticaret itilafı· 
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! Ki Kara e ir Pş. ·· ···ne·· ek u u u a gön erdi. aşa ~ 
~ bu mektu n a Ana o a s 1 geç i"in" nasıl anlatıyor? ~ 

Balkan memleketleri araamda ula 
lıir muhadenet havau eaiyor. ~el
llıilel ikbaadi naiyetin ıründ- ırune 
fenaJaıbfı ıu nmawla bu muhad• 
hetiu ehemmiyeti varcllr. Alb Balk•n 
llıemleketinİll lefkil ettifi kıtanm adı 
bugün dahi (Balkanlar) veya (Şari.ı 
Cenubi Avrupaaı) dD'. Aynlmq olm~ 
larma rağmen Balkan memleketleri 
Lala bir vahdet teıkil ediyor. Menfa
t.Ucri ayn gayrı ohmyan bu alb mem 
leketin elbirliğile y...-lan kadar 
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Falih Rıfkı Beyden Kara- Kazım Kizım Karabekir Pş.nın 

tabii bir teY yoktur. 

Türk • Yunan itillfı tam zamanm 
da gebniıtir. Bu. itilif Bal~~lı~ a
ı-asındaki ticaretın artmaaı ıçm muea
ıir bir baılanğıç olacaktır. Bu aayede 
Balkan iktıaadı daha adul&§Bcak ve 
daha kuvvet bulacaktır. Şimdiye ka
dar Balkanhlar birbirlerlle az ahı ve
rit ediyorlardı. Onlann ticaret mer
kezi sıkletleri daha ziyade Balkan ha 
rici memleketlerle idi. Son Tazİyete 
ıröre Y unaniıtan tekmil ticaretinin 
Yiizde 18 ini Balkanlarla yapıyor, Bul 
trariatan için bu niabet yüsde 8, Ro
tnanya için hatta yüzde 1 "- ibaret 
ı.uıunuyordu. Balkanl- yekpare 
bir iktıaat kıtaaı baliae seım..i için 
çahıddığı ıu zamanda, Balkanldann 
da Yunaniatandan eıya almalannı te
min ebnek tabii idi. Türkiye, bu aaha 
da ön ayak olmuı oluyor. itilafın gÜç 
fartlar altında intaç edilebilmesi bü

bekir Paşaya cevap.. Karabekir Pş. üçüncü mektubu 
Patanın cevapları ve p A d 1- ) • 

yük bir muvaffaluyettir. 
itilafın eaaalan nedir? Ymuıniatan 

dan gelen ithalit, Yun•ni••••e ihra
<:abmızm ,;lsde 3 ü kadardı (1931). 
İtilafına ııöre bu niobet ytiade U te. 
batta yüzde 30 za çıkanlmışbr. Tür-
1.iye Hazirandan itibaren 69 ay Yu· 
llaniatana aatbğmm yii:r.de 25 ni ve ta 
l.ip eden ikinci üç ay da yüzde 30 zu 
llu Yunaniatandan alacakbr. Aynca, 
ilıracatnnızm yiisde 5 ine tekabül e
den bedel kartdıimı Yanan semileri-
1\e 91ya naldettirerWı: tediya ._ 
tiz. Denebilir ki, Balkan itillflan i
çinde bu itilaf kadar senit bir lktıaat 
•iyaaeti üzerine mtiatenit itillf yok
lıır latikbali velud olan Balkan Bir
liği. için yeni itilafın ebemmİJ'etl hıki.r 
lı.abul ebnez. 

Yakından balnhraa, ,artıliiı; ki, 
\' ıınaniatanm içinde bulunclııfu. ikb· 
ladi aıkmbdan kurtulmaaı jçJn ihra
eatmı arttırmaktan bqka çareai yok· 
tu. Yunan iktuadı, Yanan paraınıın 
lıatb olcluia İnsllis lira• altından 
•ynlddll;an aonra vahamet keebetmiı
tir. Y unaniıtan, hu ı.&diae llzerine, 
detbal ıu tedbirleri almıflır: 

1 - ltbalatıın tahdicll. 
2 - Kambiyo itlerinin Merkez 

lıankaaı inhiaanna verilmesi. 
3 _ Muhtelif memleketlerle ta

lı.as mukaveleleri akti. 

Fakat, bütün bu tedbirlere rağ
llıen Yunan llrtıaadı aalaha ırW
lllİftir. Yunan aerma,.W Y=a•leten
dan firar etmit, iatikraa aldl kaWI o
laınamıt ti<:aret ---' ...-arlı 
<>lıııakta' d-am etmlftlr. Hatıl bu 
t.rtJar albnda borç 6d~ ha-
1- _.ıen Yunan hükümeti, dahllf ia
tlkraz kuponlannın tedlyeeini yüade 
25 ...., harici istikraz kupcmlannm te
diyeaini de yiizde 70 lndinnelır: mec· 
Luriyetinde kalmıfbr. 

Ancak: ·- - 1 1 dllea llri eLemmlyetli ..._ ..,...a.declir ki, 

''Büyük Nutuk, Milli Şerefin 
Ebedi Nöbetçisidir •• ,, 

"Anadolu lhtllAU ancak Mu•tafa Kemal kadar 
büyük bir ıefle Türk milleti kadar büyük bir 
mflletla müıterek ••eri olablllrdl ve öyledir,, 

F alilı Rıllıı Bey 
ANKARA, 11 ( A.A.) - Ktbmı 

Karabelrir POfGnm - ,..._..da ...., 
diaind.,, ba.,......,. Falilı Rıllıı B.,, 
yarmlıi '"Halıinıiycti Milliye'' g<Ude· 
.bıde ,,Karabekir PtıfGya mektup'' 
anuarılı bir «ıJap neıredecektir. 

FaUla RJ/ıı Bey "Dnıı8Jı" Basete
aind• 331 • .,,eırinrle inti.,.r edaı ~cü
•l IJCltanperuerlik" una>anlı yaz;uını 
"Halıimiyetl Milliye'' de aynerı idin-

ilahiyat aıe Hakıık l'akiilt•leri 

aah etti/ıten •nra: 
,,Bu .)'IUllJ'll 337 de olduğu gibi, 

937 tarilıinde de İM%G lıoyacaiımdan 
fÜphe etmeyinU. Türkçe IJe Tarih ııi
bi, takvim de bilmediğinh; için, 337 
a«neırirıin albncı ayının Türk nümayİf 
leri deiil, fakat Galata nümayİfleri 
ayı olduiımu da size hatırlahnm" di· 
yor. 

Mektubun diğer bazı fıkralan ıun 
lardır: 

"Ku1Jayı lllilliyedenberi deiif"'I 
ne IJfIJT 1 BU. 1'ôlô milli dauanm ifinde 
yb. SU. ondan uMılıl"fnUf :ıe aynlmlf 
olanlardananuı. 

Siain lhtiliil harbindeki kıymetitıi
z;i ancak aslı.,.lmmh bilir. lhtiliild.,. 
sonra/ıi oer(l"Ü1Jeftİnd ioe Yurt bilpi 
lıitaplannda ııurvr ııe hotkômlığın 
,,..,.annı 11e bofluiımu gösterir misal
lerin en iyi.i olarak andacolıtır. 

El.,. bir Ka1Jayı milliye hatıraaı o· 
/arak milli dauanın aalhalannda kal
mıı olsayduıuı, Ku1Jayı Milliyenin bin 
!erce hatınuından biri olarak koru
nur ,,;J..-dlnu. Bls .iaden rnü-mhi 
aaltınmodJı.. Fa/tat ııUin Mu.tala Ke
malden. fariltıini lıulı-oeaiınuıı da 
alılnmadan ~irmeııdik. 

Karaklıir POfO., a.ae aaınUroiyet ile 
aöylerim ki, eler ıı.ı.ün bir Ciimhuri
yet liaeoinde ;yeni Tür/ı deuletinin ku
ruluı tarihini böyle anlatmaya kalhl§· 
_,,,.. IUIJ dlinerainüı. Bu tarilıi anla-

ı:r. bu IHııdar gÜÇ oluraa, -,..pma-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

rniiıl...n.ler -cıW lftima halinde 

Müderrisler toplandılar 

\'nna•lot•n bir d- -..ı,..u daııel
t.bDcH. Kanuıılardaa Wrl, b"f -• 
dlr dnam eden parama lotfta.an ka· 
hununun bıı.betlln Mrlı1, dlteri kon
\'ertioa kanumıdur • O.. • " Y• ııll
..., y_.. bankalannda ec~bi cllni
•i batanlar, bunlan drahmiye teTir-

llıefe .......... tqtvlmUflarda'· y__ ı ih d·ı k 1 tıiatan bu - tectMrter.ten fayda sör- tt az e ı en arar ar ay sonuna 
ariıftilr. 1931 de y- uaıuaıl tlc:--= ~:r~~;n;t; kadar Ankaraya gönderilecek 
'Yunan um ' tlaueli 7,7 milyar t:::::r = =.ıw':9aabil•) ve M6derri•lerdea bir kı•mı tekaltHlğe Ye 

Türk: • Y-~ ıt11&file, tek· i•tlfaya mı hazırlanıyorlar? 
lııil Balkanlarda en ~ vaziyet· Darülfünun FakülteHri müderrialer VekAletine bir muhtıra hallnde bUdf,. 
t., olan Yunan Drtıaaclmıa bir kat da· JD9Clialeri dün Fakülte teialeri riyaaeti rec:ektir. 
La a.eı.-if m '";'.ltiP. Ayni za- albnda toplanmıtlardır. Anı.aradan Bu muhbralar tunlf edilmi• fikir 
llıandT~~';~.: Rihhri sörü- dönen fakülte reialeri Darillflinun ıa- ıuteleri halinde teoplt ..tUuık'tir. Bu 
ilen ~ 1mmq olana 1 acatı lahı hakkında vilayetle yapbklan te- muhbralar ay -•ne kadar Veklle-
t..htı --· a uy .... Yunenis- maal-a dair izahat Vennİflerdir. Hu- te söaderilecektir • 
._.. ...... dıyabnı ~u .. ~ •- - d ı 
IJ>lUerin eh~ J'Uade 32 nia- kuk fakültesi mü erria er IDeCIİai öf· Fakülte reial&l'İ bir müddet aonra 

1 laetinde art .. nütu- .. t-...aı et. leden evvel ve aonra olmak iiaere iki tekrar Ankarap pcleoelderdlr. 
llıeai ve lbracabnm J'U~cle 78 zile celae akdetmittir • Oir-dliDalae sllre, falıdllte mu-
lı pla madd.ıen lthaıı..; Dünkü Fakülte müderrialer İ9ti· dMTialerindmo ..ı..6tffllderini doldu-
~d:~::i idi· Yeni itila~ ihracat;._ 111aı çok hararetli olmU§tur. Tıp fakül ranlar tekailtlllderiDI latiyecelderdlr. 
hı artbracak olan Y~ an, heıa teai içtimaı aktam ııeç vakte kadar Bir kıema müclerrUluiD de latifa ..le-

. it .... hayat Dnklnı •er- clevaın etmiftir. Her faldllte 111a~t relı: _b ... -ıete sireceklsi ally-

MilUcl'nla ilk yazı•• aıa na o uya nası geçtı. 
ğini nasıl anlabyor? Karabekir POf<I Ha:oretleri dün 

neırettiğimiz mektubunda hulasa
tan diyorlar ki:"Hükümlerinüıde a 
cele etmeyinü:. Millici im-.ile ııa
z.eteni:ode çıkan dört ycız;ıya a~ 
ayn ceuap vaeceiim ... 

Bu de dün kendilerine açılı bir 
mektup ya..dık. Bunda: 

"ilk maktubunu.zda dolıunduiu 
nuz meoeleler hakkında daluı bir 
çok aöyliyeceklerimU. uardır. Fa
kat, madem ki öyle ar:ou buyuru
yoraunuz;; bu oöyliyeceklerimi:oi, 
Iİmdilik tehir edeceiiz. Dört mek
tubumwı: hakkında uereceğinU. i
zah ue celJQplan öekliyeceğhı &le 

aynen ıııuetemiııe koyacağız;." 
Dün ııeç JJGJıit POfG Hıuretlerin 

den üçüncü ,,..ktup alJılı ue yanı 
ba,.ndaki aütunda lıeU.- belıe
lime tıefTediyorwı. 

Dif.,. taraftan P<ıfG diin 
çıkarı me/ıtuplannm baılangıcın· 
da: "Şimdiye kadar nefTO· 
lunan aerlerde latikliil harbitıdeki 
hizmetlerimden bahaolunmama
amdan 11eya halıou tenkitlerden 
müteeaair değildim. Çünkü ben uh 
deme diif- ıxaileyi yapmııtım. Fa 
kat Ankaralının Defteri telrikıuın· 
da bö;yük yaaı ile - Tek cepheye 
aadakat bö,,le mi olur? - Serleuha 
aı altında - An!afılıyor ki Cephe 
kumaııdanmı da bu lilue çeuinnif
ı.,. - Söaiyle beni de bu çerçe&>e 
içine ab•r'! ı,,.rıar." Demek ....-e
nyıe rof -lıtabu yaMnalanna ..,. 
ik olan aebebi :oahiren anlatmlf O• 

luyorlardı. 

Şu bir kaç ııün içitıde Karabekir 
Paf'D'm illı mektubu yasmcuına 

Hbep olaJI ya:r.ının ne olduiu hak
kında ıllahf 11e tahriri bir çok aor
ıiulara ,,_.,,. kaldık. Cellileltitı A
rif Bey merhumun Enunımdalıi 

politilıacılıla dair olan ycuıımuı o

kuyanlar bunun Karaöekir PGfGY" 
okunan tarallanru hamı--11 ılar. 
Okumayanlar i.e bu yaıııyı -nık 

etmitl.,., - için - ,,,..,.,.,._ 
PQflDWI pad..-emifi diler cetHlpla 
n da bekH79rek - bugün HkUin· 
ci ealıl/e<N Ankaralının Deltm aCi 
tiınunda - o J'llllaJll telwar ......,.. 
dlyorus. 

Yultarula 111""1Hmler Blrllli, flfGlvla 
Talebe Birlili lıonııreai .• 

(Yazıaı iç aahifemizde) 

Karabeklr P .. bu mektubunda Ruten Eıref 
Devin hatıralanaa da tema• ediyor! 

~ 

KtUım K.arabekir P<lf<lnut 
ealıi bir reami 

Kli:z:.vn Karabelrir Pıqa Jün 3 
üncü mektubuna göm/.,tli. Pıqa-

mn ba mektubunu Ja cevap ver-
mek hakkımuı muhala.= etmek 
ve diğer mektuplannı beklemek 
auretile aynen nefrediyoru:z:.. 

Pıqanın melrtubu pıJur: 
Oçüncü mektup 

Efendim. 
latikl&l harbimizin hakilııi çebreıi

ni teıblt için gazetenizin göaterdiği 
aamimiyete te19kkür ederim. Teferrü 
ata ait bir çok aualleri havi olan mek 
tuplarmıza vereceğim cevaplann kav 
ranabilmeai için bu tefernıatı aona bı 
rakarak eaaı davayı teırih ediyorum: 

Safha- 1 
Mütareke ili.niyle beraber beni 

Şarktaki Kolordmndan ayırarak latan 
bula getirmitlerdi. 

28 Tetriniuni 1334 (1918) latan· 
ı.ula geldim. Tehlikede kalan milli iı 
tlklilimizi kurtarmak için latanbulda 
yapbğım tetebbüaler: 

29 Tetriniaani 1334 (1918) Harbi 
ye nezareti mİİatefan en yakın ve aziz 
arkaclaf.DD Miralay lamet Beye, mil
letin iatiklilini kurtarmak için dlltün
celerimi ,öylece izah ettim: 

"Genç kumandanlann latanbula 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Türk-Yunan ticaret an
laşmasının iyilikleri 

Celil Bey bugün geliyor, lzmirden 
· geçerken beyanatta bulundu 

ltılAfaamenia metni 

Yıldız'dan 

Celôl Bq 

maftm. Bu iki maddenin atiyee rrl• 
ketleo ine ne silıl bir vasiyetle aolnılaca
imı keatlnnek miitldlldflr. 

Almua bu tadblrlerin ..,de balandu
(Devann 4 üncü eahlfede) 

)e.nı nllfıı- L-aı de bufda• ve ~da _._f d-L' k · 1armı Maanf ı-- ,_edir ol L ..., ' •. -• ın ...., no taı nazar -~•a• • 

llıit acaa ve hafifletecekti ı--------==-=---=-----------------lııeaeleaini bir de....,. M""d . r. 1 
u enu ikinci ıube müd6rllğ6 

laltaa 11aw1••.. talata çdapndaa incllii 
gtlne Jsa .. r •••• -- -neler lçlacle pzll 
kallDlf .... ~ç, -a1ıb ve eerarb vak'alar NiMı-ttin AU 

Piyango ~ekildi 
Bi 6k 1kra111lyelerl 

Y ki ler? kazaaaalar 111 
Pi anııo-anun 

ı 16 inci tertip TaYJ'are Y • Dünkü '"' ~ • lıı . -'--. dü" ._ __ ı ..... ,br 
....,ncı <!!'"""' n ~;,tir. Bugün 

, ı-.;.iılecle 900 nuıwaJ'!' .:;;;:- Bunlardan 
1 ~ 700 numara çekil acakbr. Dün 

loo numara mükafat. kazan iJ<ramiye y.,.. 
~ti keıidede 30 bin lıral~k. telyeaincle 
lıitelıirde Mm Y orgiya~ıaın ... : Sofiyanın 
Wııan Matmazel Despına . t"r 20 bin 
ıııü,ıereı. biletine iaabeı _ eıınz 'Tozkopa _ 
ktalık ikramiyeyi Beyoıılun Ahmet j 
'anda 7 numaralı evcl_e ot':'r;:;' ) 

(Devamı 4 ündı aabıf c 
Dün ilk Darülfünun meyılanınıla yapılan •İ• ve gaz tecrübeleri .. 

(Yaaızı iç aahifemizdedir) 

llııinai ıube mllclilrltiğüne tayin edildi
tiıô yazclıjnmz polh mllfettitlerinden 
Demir B. cHinclen itibaren vazifeeine 
baılamıtbr. Demir B. nahiye müdlrlük
lerinde, lıirinııi, d6rdiindi tuba ııııılldür 
mua.lllliklerlııde bulunmuıtu. 

Melik AH Hz. nln refi
kası ıehrlmizde 

Irak kralı Fayaal Hz. nia birad-'eri 
Melik Ali Hz. nin refikalan H~en· 
di beraberlerinde mahtumlan ve lrer11ne
leri olduğu halde dünkü Toros ek~~r~ 
aile ,ehrimize gelmiıler ve lrak aefinmn 
hanesine mi..Uir olmuılardır. Hanıme
fendi bir iki gün tehrimizde kaldıktan 
sonra Avrupaya ı;idecelıılerdir. 

BUGÜN iKiNCi SAHİFEDE 

Erlcelc Kısmı Sarışına Bayılır I 
flmcllJ'e kadar on u ... , terctlme Hllmlt Wr .... •••rl 

Roaıanda lı•I 11•c•• ••flJhlr: 
lnglllz Yellahtl, '8rto Çapttn, Dr. Freud, 
ReJlelr Grlflth w. e. w. •· 

TercOmı eden: KAMRAN ŞERiF 

Yarın ''Milliyet,, sütunlarında! ' ____ , 
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Tarihi tr(rl/;11: 1 • ~ H R ı• c ı• H A B E R L E R !liiPON l ~ ı;ıı:a N+Ml!ll A .r D>Ki!U\.l 
l~P~@~------------------------1 Mfil~ailier~n 

Yazan: s. N. "•• b&klu (Mimret> iudir. Bu gidişle-~ Bitlere göre.. \ Vakayie dikkat EmlAk banka•ı muame 

BAŞLARKEN.. Hukuk beraberliği na- 1ktı•adl buhranın laglllz mahaflH ve lesini genişJetiyor 
[1293 şenuinden 1325 •enesine kadar sarayda, Babuilide, Vü- •ıl temin edi?ecek? b ı i i ? ı k A ANKARA, 11 (Telefonla) Em 
kelci Meclm maiyetirule Amedii Dioanı Hümayunda, Ştirayi se ep er neym Ş mer ezl vrupa lıik ve Eytam Bankası müteka-
Deulet T ... ~ dairen aııalıimda, siya•i, idari, adli, mütead- BERLIN, l1 A.A. - Hariciye nazın BERLIN, 11 A.A. - Volff Ajanaın· LONDRA. 11 A.A. - lngiliz meha- idin eytam ve aramil maıulanm 
dit #tomUyonlarda, matbuat aleminde bulanarak -kalan, hci- M. Fon Meurath. Millet!.,.. cemiretine elan: Alman it kongreainde başvekil, fili ,_Mzj AYnlpada cereyan eden va· b' f ...., 
diselai pek yakından gören; resmi, hususi uaz.ife ıı<• alakalarla yardam cemiyetinin çıkardığı gazetede mütemadiyen alkışlanan bir nutkunda kalan yakından takip etmektedir. Bu cüz;i ır aiz;le iskonto etmek mu-
ÇCJllflrUf bir kimse oldui umdan, mücerret tarihimU.. hir hizmet çıkan l,ir makalesinde. silahlara azaltma iktuadi buhranın sebeplerini izah etmi, mahfell.,.- merkezi Avrupa memleketle- amelesini diğer vilayetlere de te~-
lttutil.e gördaklenmi, bilfiilrlerizni, yaptılrlarımı ya...,,,.ya karar konfe..ansıncla Abroı·nvanın takip ettiği tir. rinden bazısının aulh 11uıahedelerile ken· mil etmek kararırı vermif, Burıra-
oerdün. aiyasetten hahaetmiştir. da k Buhranın birinci sebebi, ildısadi şekil- dilerine lı:alıul ettirilen taahhut ve mü- da muhabiri Vcıarlası ile muamele-
Va..ci, -'G/ıiyet sahibi oc bil,,;li baz.ı z.atlar tarafından 0 =· M. Fon Neurath bu yazmn uvvet- \erin değişmesi bu yeni şekillerin fikir kellefiyetlerden kurtulmak istediklerini ye bcul. anm,.ttr. 

-•--- .ı L- li aurette müoelı..h ı.ulunan de•letlerin -• ·--" · ~-L' •• ebetleri - _,,_....,._, L- 2. -'- ,. _,_._ .;, lta;,U -'-• lıoiclralar, lıi#ttiyeler ,.........._ ""• ,... k · •e "' 1
"""'"" ara5lnuaaı -· ıo•t"""' aoa _,,.,.._.. ""' gor•..,.nea- B-lra Matr·y- V-kcilett.nden 

nim ltôtaolanm, karanldıfa kalmlf mühim ue hayretoerici bir silah kuvvetleriru bırakma tan ımtina inkitaa uğratması, mülkiyetin gayri ~- tedir. -·· ~ ~ 
folt _.......... Wu.Ieri a"'°"klacalrtrr. Bu itit...rla, yawağun etmeleri netic:eııinde si!ihlar azaltmak si bir hale eetirilmesi ve. memleket mef- Hirteolısc hi.diseoinden sonra ı..1 bir cet11el istemi, ve ne miktar ma 
,.y1...n.. ,.,.,,,. ...,,_ .,,.,.,,,._,..,,,1, _,.,_ talrip Mil«ıeiini suretile hukuk beraberliği haldondaki ı-ı üzerinde ariinaboalar yapdmasL göste""" ,.em bir UıkmJ --'• Maca- ~ alan mütekait ve eytam me<lcut 
•nnecli,..,.__ _ S. N.] Alman noktayı naz.arınm muvaffoılriyet- ikinci sebep, inhilal felsefesi olan mart< riıtamn umumi ..., ,._ .... j ulı:erlilı: uau- bulunJağunun bildirilmesini iste-

Abdülhamid' i 
Çıldırtan üç kitap 
1Jü11ük güverclalllıl• Plld/faltı, 
clıı çarpmış glbll - Met1•r 
çarpan "1a11mi.,. cini ltnlşt
;hdiilhamlt, l«ı•ılcım 11emif, 

ateş pDal«llrll11orl 

1317 Seoeainde! Abcliillumtt 
~'Yıldızda zab ııa)ıaoeaiae" -a.. 
au.s dairede, bir koltıaja ıöaıül
ml.İ,, rengi sap aan, batı ıöilÜne 
dü,mii•, gözleri yarr bpalr, dü,ü
nüyor. ! 

Sağ elinde, aım ula tattuiu ar
zuhit gibi büyük bir kijıdm tit
remesinden, Padi.-hın, hir ıaillir 
buhranı geçirdiği ani&fdryor ! Bir
den bire,sol JQlllnlğunu koltuğun 
kenarına tiddetle TIU'UJ'Or, ba
~ı ağır ağır dojruluyor, yüzü da
mar damar kanl&m}'or, gözlerini 
açıyor ... Sılnlm•t difleri aruın
dan, anla,ılmaz rmrıltılu çıkıyor •.• 

Yay gibi yerinden fırbyor; sert, 
.t.cele adımlarla güYercinliıje doi
ru gidiyor, oradaki bekçiyi çağı
rıyor: 

- &,katip, ikinci kitip .,..._ 
!ara söyle, timdi ıellial.« ! Bek
liyorum! 

Vücudu, hiddet ve asabiyetten 
tirtir titriyerek bahçedeki büyü.k 
guvercin ığe giriyor! 

rlaşkatip 'f ahain ikinci katip a
rap izzet pa,.Jar, iradeJiı tebliğ ı 
eden bekçiden, Padi"'hm'* bid· 
.ı,.ıfi nldui1unu da ö..._.,;ı,.ı.,._.,: 

1 
zaman .......,_ıar, k°9UP bÜJ'Ük 
guvercinlikte bekleyen Hünkir~ 
huzuruna çıkıyorlar. 

Abdiilhamidi, betibenzi atmıf, 
kaıılar çatık, eli ayağı titrer gö
runce, p&f&larda da pfalı: atıyor. 

Şevketmeap, sağ elindeki ki
gıdı, Tahsin Ye luet p11 .. lara doğ. 
ru uzatıyor Ye ses boğazmda dü
ğumlenerek: 

- P~lar, bekmpıl Diyor. 
Dllşmanlanm, bana, ne iftiralar 
ecıiyorlar? 

Padiphı bu kadar kuflmlandı
ran, telip dü9İİJ"en, gıazebe geti
r~n, çileden çıkaran, cin çarpmı· 
şa döndüren, o büyük arzuhal gi
bi kağıtta, aceba ne yazılıydı? Za
tı tahanenin her cün tomar tomar 
aldığı jumallardan biri miydi? 
Komtu hükümetler, "Devleti Os
maniye., aleyhinde ittifak hazır
lığına çalıfıyorlar da, "Meclisi 
has", J.fünkira, bunu mu arzet
mifti? Yokaa,Padİfalıa bir suikast 
teı-lip edilmit te, o - haber veri
liyordu? Bir cemiyeti hafiye· mi 

ketfolUD111""'1? Anadolu mu, yok-
• R-li mi ayakl._.,tı? 

"Eueyit Ali Hüseyin., namında 
bil' Faslı "Ettahrifünahifi filkita

butferif" unvanlı, yüz yirmi yedi 
aabifelik <Lir risale yazarak T unua
ta baabrıp netretmi,, Abdülhami

din, Kur'anıkerimd- bul ayab 
celileyi çıkarttığı ve buılannı 
tahrif ettirdiği ve en muteber din 

kitaplarından "Dermuhtar, Tah
taYi,MeYaluf,lhyaJI imamı Gazali, 
gibi kitaplaruı bota citmiyen, -
daha cloiruaa "Maruii aliye'ye 
uymayan ", - lnaı•lanndan de

la11 yaktmldıp imadile Hiinkir 
aleyhine airr itb~ tec:uuz
lerde bulunuyor. "TaJDlia,, cıue
tai de, bu riaaled- beh-.lea bir 
-kale ~retmiftir. Mat!..ı•b Ec-
-biye müdürü Ye mabeyin miiter-
cimi N~ Efendi, clerbal ''Tay

mi.,.in makalesini tercüme ederek 
Pad~ an:ediyor. 

itte, Abdüllaamidin sin.irlerini 
bozan, nefeslerini darlatan, bü

tün cinlerin.i tepesine toplayan bu
makaledir ! 

Padi.-h deYam ediyor: 

- Ha.. sümme ha.- ? Gı'.iya 
ben, Kuranıkerimi tahrif ettirmi

tim ! Bilmem hanııi din kitapları
nı yaktırmıtrm ! Diye babr ve ha
yale gelma neler,no bübtaalar izv 

ediyorlar! Mahut Mısır kadwnm 
geçen gün geleiı kitabı, l..-nyalı 
Y ah.-dinin eseri, bu baah müfli
din beııeyannameei, aleyhimde ter
tip olunm\14 birer melanet tuzağı 
ve mııke•t cınayeao.ır. DU&ll .... 

karşı likayrt kallillJ'• plmez, he

men müdafaa etmeli, l&zımgelen 
tedbirleri ittihaz ve icra etmeılidir. 
Evvela, timdi bütün viliyetlere, 
deYaire tebli& edirıia ! Ziühar ! 
Zinhar! Bunların melNlliki şaha
nemize girmesine, intiprına mey· 

dan ve imkan bırakmasınlar. Ge
tiren, dağıtan olursa tiddetle mü
cazat olunsun. .. 

Ve biraz aükUn bularak ilave e
diyor: 

aizliğe uğradığını kaydetm(Jtir · sizmin taemmüm etmesidir. tüne a...ıet ettiiini .....,.dana kormakta· miatir. 
M. Fon Neurath, AJmanyaya askeri ıMaamafih Musaolini giloi bazı işçiler, dır. Halbuki hu ...... et Maaıriıtanı f 

•e deniz tayyare te,kilatı riicude getir- milletlerine rucu etmitlerdir. meolelrt- yetitme lıir ..... loulundunna mar bü tçe•f 
mek ve ağar topcu lruvvet:i bulundurmak Üçüncü sebep, menfaatlann ve men- ya mecbur tutan muahede ahkamına uy- ANKARA (M'U I 
hakkının verilnıeıillİ istemiştir. faali olan grupların mümessili haline .-..aldadır .Macaristanın ticaret tay- ' l l 1 iyet) - -

M. Fon Neunıth, makal,.sinin aonun- gelmiş olan devletin biıı:zat lrendiaidir. yarelerinin açılctan acıia askeri ... ma- mar plıinınrn taM/iki netice.inde 
da, -uliyeri konferansın uzun müddet Şimdi hütün bu hatalann hakikaten hiyette nlıluğu d~ kaydrdi' 1 tedir. zaruri olarak yapdmu. idimlôlrler 
süren me•aİ•i müddetince A1manvaya otoritesine sahip, müstakil ..., bitaraf bir ..;;;;.;;;;..;;.-;;;...;..;.;..-______ den imar müıliirlüğü %İınmetimle 
zorla kahoıl ettirmela: i•tedikl.-i silihları devlet idaresi teşkili •uretile tashih edil- M ı• k b ı bir lnnm istimlak beclefi taltalr-
azaltma tedbirlerini kendileri hakkında mesi ti.um ?elen bir devrtre .,.; ... ı olduk. ec ıste a u 
tatbikten ..ı~ima kaçınmıf ol~nlara )'Ük- 70 •enedenberi Alman milletini kmtir- kak etmiftir. Banlann öılenmesi İ-
letmektedir. ..... olan he1'!"7e kat'l• -- kadar d·ı k nl ar çİn miinalrale sureti ile •aliye '1iit 
Roosvelt'in Almanyaya tavsiyesi mücadele etmek n.ecburiretinde bulu- e 1 eD 8DU çaine 10 '1in lira temirt alilmif oe 
VA<ılNGTON, tl AA. - M Roooe- nuyoruz. 6a ,,_. """"rlı tafal ulc imar 

Yelt, M. Schadat ile yapbiı ..... konu,. Kitapları yalrtıltu Askeri ceza kaaanu Witçeaine 10 Wn linıfrfr man-
-.ıa loilhana ..aahlan l\Altma Ye emni- BERLIN, 11 A.A. - (Volf Ajansı 
yet meaelelcrinden bahsetmistir. bildiriyor). Almanyada .ı.riillü-n ı..- mÜkeJlef)ere karne 

M. Ro°"'""elt Almanvade.ki milletci- Iun:ıın muhtelif tehirlerde teeekkil eden 
lik ""lca•ınm vahim endi~el•r •yandı- vınt:selc: tıoh'il talet.esi komit.!leri ahlıida 
racak mMiyette olduiu Almanyanın bozan ..e milliyetçiliğe a)'lnn tema,.;il-
Cenevrede aldıiı vuiretin konferansın le.- wösteren yığınlarca kit* diıin ırece 
•Özettiii nudı;.,.da ayk,... dü,bi~ fökrin aç·khk rerterde toplayıp ralımqlard.-. 
de olduiunu ırizkmem~itir. M. Riise- Berlinde kitaplar vakdclıfı tJl'llda na-
v,.lt. "'f""mvanm ağrr ~ilihl"l" •. ,,. harn zniardan M. Goebltel.s söylediği J>ir nu-
filosu buluacl........ h•ousundaki yeni tukta demistir ki: 
talepferinde iıra.~ göstermesinin konfe- "1933 inkıliloo çileden c:.ıkan hırçın 
..... tam hir -•affaJıiyetsizliie uğrala y ahudi z.ibniydciliği devresini artık lıra
llilecejini de sörlemiıtir. -ıtır. Q.....,Ja her ....... darülfünwdu 

M. Rozvelt. M. Schacht'i Alman mil- lar l,u fikir ıiipriintük•riai ~e verdik-
li müdafaa ordu•nun dağıdıln-_.11 •e )'e- len sarada h..kilô Alman :ıil111İretine yol 
rine milis lnınetleri .. _..,....., filıri.e ;. açmak -uliyyetini de in.ederine al-
male,.e çahfnuflll'. Fakat M. Scbacht ..,, oluyorlar." 
Berlinden talimat almadıintı sörleyerek 
lou telkini kabul etmemi~tir. 

Ordu meocaıl4rı lromitairttle 
CENEVRE, 11 A.A. - Ordu -v

cutluı lwmlteııl, Almallyaclaki Yardsmcı 
ukeri teıtJQlit lalıldmıdMi mwiz•L e eye 

hu sabala denm ~· loırllt- ve 
IWçilıa llllll'llhbulan bu tBfkilltın ordu 
me't'cutlanne hiç değilse kıamen dahil e
dibnelll'lne tlııLlw olduldanm söyle. 
mitlerdir. Mllzııkeuye öileden -.ra 
d- •eco1rt1r. a. i, hıılı:loada bu
... - ltilıoınle hir karar .. ......_i ' 
mub•-d6. 
-·~-~~~-o~~--"-" ~~ 

icap ederse __ . ..,...._ 

Roo•velt lkh•at kon
feransına ,relecelr 

V AŞINGTON, 11. A. A. - M.R
•elt, Landrada topl-cak cffinJ'a ik 
tiaat konferanama gitmeyi ıia>dilik 
düı!'iinmediğini bazı ahl>abma söyle· 
miftir. Sunanla beraber M. Rooıv~lt, 
kendisinin bulumnaama lüzum gorül
düğü raktirde Avrupaya gitmek fik
rinden vazgeçmediğini de ilive ctmİ!} 
tir. 

fraka •eldz bomhar- LONDRA, 11. A. A. - Londra'da 
...a_ tople=·=ek dünya · · t onferanaı 
ımmantayyareln1f~0r ·.::: ~---ı.ı.ı..,, " .. , 

8"' rn • - yarm ır ,1ı:ı!ıınqbr. Ba ~ an •e 
......._...T, 11.A.A. - Avala A· bebi bu komitacle temMI edilen hü-

janamdan: 
Sekiz fnırifiz 1-banfıınan tayya- kümetlerin gönderecekleri cevapla· 

resi pilotlaritoo lbirfikte diia i~leden rın hepsinin hariciye nezaretine he· 
aonra S. ...... t lanu"tl _,.danaıda re ..Uz ıreı..-iı olma•dır. 
re inmitlerdir. Eveliai ırün Belgrat.t. 
gelmMi ıa.ı- ırelen bu tayyareler 
havanm beaak olmumdan dolayi 
Zaırep'te bir mllddet tnakkufR mec
hur kıJaııqlanlı. 

fraka •ah-ı elaa ı... rayyare.ler 
Irak i.stilrLl-ı' de yotı...... devar.ı e 
deceklerdir. 

su, Tunua, ve Berut gazetelerile 
de nqrettirelim! 

Alman çelengi 
hakaret mi? 

LONDRA. 11. A. A. - Harp ölii
leri abi.te.i- M. Rozenlterır tarahn
dan koaan çelenk meçhul hir fllh• ta
rafmdan atmlmqbr. Bu adam bu çe 
!engin kocaduğu yerin çok rakının· 
dan otomoblille geçerken çelengi ka
- almlfbr. Bundan sonra otomobil 
80n aüratle yoluna devam etmittir. 

ANKARA, il A.A.. - B. M. Meclisi 
huıriin Reis ..:kili Refet Beyia riraıetin-
de top! ıtm. 

Askeri - "-• oaiimeyY91 lıanun 
layiha•- •ü-k · + w ' bir 
suale ce.ap Yeren Mili lli..,w ..ekili 
Zekai Be,. layihada ıredilıli lriiçik ubit
lerinde zİl<"edilmeaİ _.m.ı. olamiyaca
ğı haldundalııi nıitalealara c:erap vere
m bunun kiicilı: zn( ''l•ia tiaarede lt
tigalle.-i t• .-.. ettili takollnle ntbele
rinin ref'i mı ' ' ' ·rz f • ileri 
geldiğini söylemi, ..e .. "ıtir laiı 

Birinci ı-we :ı-* •avd doğ.u
ya ve gerek Wl..uota 'iolkıı • ft rütbe
li kü~ük u.lıidaia ti de ............... 
rıru ın! 1 1 t ıllr. Yalua lıllatıı tıiliha 
alıpmıt olaa Wr askerin ııaret lıaılılml İoo 
• clikM- htk·em· ~ .._... 

ıaileook cJeiil•. Kea temi& edil
clili - - lııalnnduğu zmnan 
kiyaıfeti· aalı:eriye ile olmafuızın iti ile 
PÇü ile J:İraah ile aanaatiyle ınetlflll ol
-•• menedilmemİfdr. 

Ka'a\'unun heyeti umumİyesi üzerindeki 
müzakere kafi görülerek maddelere ge
çilmiş ve kamuı kabul edihniştir. Buna 
..._ a'8iaya yazılı filleri illr defa 
yapan :zabitlere askeri memurlar ve ıre
dildi küçük zabitlere iki ardan altı aya 
kadar hapis cezaaı nntlr. Tekerrürü 
halinde evYelce ven1111İl olan ceza bir 
kat daha arttmlmalda beraber 7.&bitler
le ulıeri memurlar hakkında ibnç, ge
&lıltı ".: ! itlcc L 

1 1 
..... .l"Üthenin ~ a-

• n..l.U' ,. 

Türkiye ban yolları idaresi ha1dnnda
ki kanun lıi,.ilıasının iktı.at encümenine 
ven1mesi talrııniir ettikten sonra mil· 
kelleflere •-si kanleai •aihuesi haıldan 

':i iraaun ......... n ........ edilmq
tir. 

Kanun- ıröre iti.,,._ rniiblhıdere 
devlet hütçealooe giren .. ıurtalı ..., ....... 
tanz .-elilı: olarak t+ u uk ettirilen 
ftl'l(İler içi& m- verilir. 

IMedis c:amM'tesİ giini topluı.acakt1r. 

Yeni aeae btltçeai 

,......, "°"'''"""'. 
B. ,__.,aki ljyi/tıı M ecliae 

ııerilmİftir. 

Rm bey geliyor 
A.NKA.RA, 11 (Telelonla) -

Giim• ue ln/tüarl,,,.. Vekili Ra
- Bey fııa aJt,am lstanbada lıııre
ket efntİf'İr. 

Ajaııaıa Balkan 
malaabirlltf 

ANKARA, ll (T.lelorJcıJ 
AnaJol. a;.n. Bnl6 , -1talıiıfi 
ii meılıe:R Sol~- BiilıNfe -'ı 
ıeı1a.a.,ıu. 

Terkoa makaYeleal 
ANKARA, 11 (Telefonla) -

T erlroaan Belall,ece aatrn aluuncı 
• halrlıımlaki. mulımırılenamenin 
taaJikine dai.r lôyih• ile mekl.,,.. 
lerde askeri dersler mualliml.nn. 
11erilecelt ücretlere ait layiha nu: 
nameye alınm~hr .• 

Maliye teftlf laeyetl 
nizamnamesinin tadili 

ANKARA, il (Telefonla) -
Maliye teltif heyeti ni%llmnwııi 
nin -.ld.t dokuzuncu maddesi 
ve d3nflnıdl lrlmwmrt tadili hak-
kındaki nizamname merİ'8te gir
miftir. 

- Bundan ı>-ık•, audurdan 
Ziyaettin Molla Efeadi Ye kitabii 
tehriyari Buraalı hacı Ahmet Ef., (Devamı var) 
Ahmet Mitat Efendi ve Nazif Su- ' --ım!Eiem;siiliiiii!iiiiiiö,iill~ 

Çelenki bu suretle çalan adam ame 
le fırkası namzetlerinden yüzbatı 
Seara'dar. Yüz batı Seara bu hareke· 
ti Alman başvekili M. Hitler tarafın 
dan gelen M. Rozenherge bu çel<.,1gi 
koymau için müsaade verilmiş olrı•n 
sını protesto maksadile yapmı,tar ve 
bile bile yaptığını söylenıittir. 

ANKARA, il (Tele/onla) -
Yeni sene 6iitçeainin Pazartai gü 
nü Heyeti amumiyede miiuıkerai 
ne IHıflanacaktır. 

Dadyada zelzele 
devam edf yor 

Bu tadilata göre mö•abafraJcı 
liyakat gösterenler miilettif mua
vüıliiine tG)'İn olımaı:alılar ue aa
kerlilde g..Ow:Jılui miMIJ« ha
riç olmcılr 11e • ııi #tıJrlarr -ı.
ha kalmalı llzere illa lif - mB 
lettif rJaluıtinde falqhktan son
rcı ehliyet imtihanlanna tabi tutu
larak mJil«tiplile terli eılebihcell 
lerdlr. Mlilettı,lll• terli...._. eft. 
liyet imfUanuttla h:samlan der .. 
.,_,,., tabi olaııdtrr. 

ruriden mürekkep bir komisyon y arıa: 
tetekkül edip yarından itibaren Ba, üç kitapta nelerden bah-
İfe batlıyarak, mahut hezeyanlara seJiliyor1. - Oırmanlr lmpera-
karşı etraflı ve müeaair cevaplar torlıığunan temeli aaradmıf yı. 
bazrrlaamlar, iftiralarıw birer bi- lnlıyorda, fakat Halileliğin de 
rer, ret ve tekzip etsinler. Bu mü- mi temeli çiiriilıtü.1 _ AbJül-
dafaa kılıklı cevaplar bazulan- hamitlln "llalıat'' dediği Mısır 
dıktan sonra göreyim! "Taymia Katlm Jttn.111 
''T " 1151--------E!l!iii ___ _ an., gazetelerinden batka Mr- ı ·:,. 

Arif Oruç Sof yada mı? 
Sofyacla çıkan 9 mayıs tarihli "Halk 

ıesi" ııazetesi Arif Orucun Sofyaya ır~
diğiai ,., ..lrtechr. Mebe+ orada bir 
gazete çılmnmlmıq. 

MUCLA, 11.A. A. -- Dadyada 
arasrra zelzele olmaktadır. Ayrn 
sekiz.inde birkaç defµ şiddetli ve 
ha/il sanıntt olmUf <le d•irı aksa.ın 
da "'!za me!kezi~e halil, S:iley
manıyede ııddetlı olmak üzere ihi. 
defa zefaele olmuştur. T-!('r il<i sur. 
nnttda da zayiat olmarnu.tır. 

lamet Pata eutltl
aünde •ergi 

ANKARA, llA. A. - Yann 
ismet P'lfa ku ermitilaiinJe bir e• 
ki Ankara kadını etnograf sergi
si açılacalrhr. Bu sergide Ankara 
luulrnımn son yüz Nnelik Y'lfOYlft 
ve lnyaleti te,lıir edilecektU. Ser
gi bir halta sürecektir. 

,--------------------------------....: 1 Haftalık Siyasi İcmal ) 
1ara1r d-...ıericlir .......... Fraaaa I ... ııer.ı. lngiltmnıde..,,... bir ...ntaa 

Almanyaya J 00 bin asker_ tahsia ~t- ı 
mittir. Ve her askerin de ~zmet !"~d
detini 12 - olarak teapıt elm!fhr. 
Bunun eebebi ıu idi: Kıaa müddetle 
.. ker silah al- aluup la terhis edi. 
lirse. memlekette askeri terbiye gôr
miif büyük bir zümre meydana gele
cekti. Bamın için askeri kunet dai
...,. 100 bin kalaın diye hizmet te 12 
- olarak teapit edildi . 

~etin gôatereceği el ~rİDİ 111Uayyen 
bır müddet için yapacaklardır. Bu, 
mecburi aakeri hizmet mahiyetinde 
bir vazife teklini alıyor. Alman genç
liğini disipline ve çalıımıya alııtarmak. 

Çin pmendiferleri yibünd- Mançur
ya ile Ruwya anamda çıkaıı bu ihtili.
fm arbıunda da tabii Japonlar •ardır. 
Fakat Japoalarm Maaçlll'J'ayı ileri 
aünneleri itlerine daha ziyade elnrir. 
Rualar bazı vaııon "e lok.-otiflerin 
aidiyeti meeeleai etrafıada çd<an bu 
ihtilafı ı..ı.- ... _le ebftek iatedi· 
ı.... Maaç.ırya Hükünıeti - rabi.i Ja
ponlarm telkinatile - kabul etmedi. 
Sonra hiitün timendiferWde olan ı.;.,. 
aelerini satmayı teklif ettiler, bu da 
kabul edilmedL 0,.Ie ıröriinüror k> 
Mauçurya Hükümeti fimendiferlere 1 
vazıyet eclec:elr Bu, bir harp sebebi 
olabilirdi. Fakat Ruayanm harp yap
mak iatamediii anlafllıyar. 

~-------------------J Jngiliz, franaız, lralra ... Almanra 1 
Mümeaailleri sıra ile Amerikara ıritti
ler. Ve Amerika Ciimhuweiai ile gÖ
l'ÜftÜler. lnıriliz Baf,reıDli, dünya ik· 
baadiyatmm clüı:elmeaini ırümrik ta• 1 
rifelerinin indirilmesinde gönniif. 
Roooevelt'i bana iuandmnıf. Franım• 
......_sili H~ ber f9Yİa ııiyui -
nirete bafh oldufvnu anlatmıf. Roo
-•elt b• ba~ da dcıina buJmUf. 
lralyan m~ti dmya vaziyetinin 
ıala~ -· :hl ia bulı'line baibdır 
detlllf. N .. radilen j9mıi bir tebliide 
A ilw Cii-• n . · · ltu noktai 
nazan baldı bulchıfu bilcliriliror. Al
man müına.ili Schaclıt te Amerika 
Cümhurreiaiai yeni .... tan bir ..... 
yapmak lbım oldut-a inandmmt. 
Schacht Amerilra ıraH' ı 1 ine beya
natta ı..s....r.ı. ılİyw ki: "Harbi Iİa 
kazandnuz. Sulh y•P"""ak aizia balflu· 
ıuzdır." o,.ı .. .,., :' »= lıi s 1 it 
Amerika efkarı ı i,.,.;m. piaiko
foji.ini difmainden çok i)'i a1ıı1.,..... 
br. Bu ziyaret ailsilelsi .,........... A
meriluJılan bu derec>/ -ua ..._ 
söz aöylnımemifti. Fakat W.qington 
müzakereleri hakkında bir iltı hafta-
11.anberi verilen haberler, bunun bir 
komedi mevzuu olmağa değerliğini 
ııösteriyor. Roose•elt herkesle anlat
mış. Fakat ortada mü.pet bir f1!Y yolc. 
Beynelmilel borçlu meselesi halledil
mediii a-ibi, bu meaeleain 12 haziran· 

. "' . 
. W:a•inır- mükalemelerinin bir -

bc:eaı 12 haziranda cihan iktısat k-
fwauı•nua İçtimaı M;ia da...ınameleria 
1.öad.,ıil ·dir. "-k lııana da Wa
tıngton m~l-1erinin neticesi de
nemez. Çiinldi ~ topt ... 
maaına daha eYTel karar •erilmİflİ. 
Denebilir iri Watiaırt- llliikil-ı.. 
ri konleraum-t..ı.taurune sebep 0 .... 

dı. Şimdilik hatka bir netice venlili 
cöriilmüyor. 

64 de•lete dave-ler gönderil
miftir. Amerikanın konferaa. müza. 
ı.-.leri dev- ettikçe bir "ırümriilı: 
miranabai,, iatiyeceii - bilidi
riliyor. Yani konferanı müzakereleri 
....,_ ettikçe allkadar devletler, 
ııümrllk tarifelerini arttırmamayı ... 
beynelmilel ticareti tahdit edecek tecl
lıirler alnııı-yı taahhüt edeceklerdir. 
Filhakika 4meriluı. gümrük tarifeleri
ni haddi azamiye çıkardıktan sonra 
bunu bqkalarmdan iıtiyehilir. lngil• 
tere ve Franaa da ''mütareke,, den ev
•el bazı tedbirler almıflardır. 

. F ".kat ~ beynelmilel iktiaat ve ma- 1 
laye •tlenade ıriiniin en hararetli me- ı 
seles~ ~orçle.r ifin~e Mac Donald .,.. 
Herrıot nun Amerikadan elleri bot o-

hayale aehep oldu. c...p ıs baıı:iran 
takajtfnin t.cili içi. Raıı ıeılt Z..
~atte bcırh• fhr. Ve L ' a kan
fe,.... mğulr....ıai ..,.....ncla ba, ar· 
nca ... hauml olanıJı ır&iillhıcektir. 
Fakat hu, laciHs Ye Fra_. efkirnu 
ratınin etmifw, 

"' .... 
Diırer t,aratt.. C ne ailihaaalan· 

- "-'-da yeai loir çakman 
ırirdi- A rü -rahly-m teldifile 
konferam nızaamesinin ilk maddesi 
olan .-iyet -lesini bırakarak 
ailahlan ... ulıerleri tahdit _..,lesi
ne ıreç•ifti. Bu m8"""Wl müzakere
sine b.,lıyalı, Almanya ile Fransa ara
ımda her noktada ihtilaflar tebarü& 
el 'ılir. Praayaaın 38 hm poliai "aa
ker,. telakki edilecek mi? Almanlar 
bunlar poliatir dediler. · Fran11zlar 
........... olchlfuaa iddia etta'ter· Niha
ret 1'9ye miir caatta 3...,,.. kartı 12 
nayt. • .._ oldnldarı kabul edildi. 
Biaaenaleyh 38 bin Pnuya poliai aa
ker addedilecek. Yani Almanya bu 
noktadan kaybetti. Sonra Hitler kıta
ataaın asker olup ohnadığı meyzuuba
hia oldu. Fransıalar bmdarm ulı:er ol
duğunu ileri sürdüler. Ariya münıca
at edildi. 6 1'9ye ı.a.... 7 rey ile .. ker 
olmadıklan kabul edildi. Yani bu nok
tada da Fraa.ızlar kaybettiler. 

Fakat şimdi daha mühim bir ihtilaf 
belirdi: Almanr• kıaa müddetli mec
buri askerlik ile yetittirilınit ordulara 
kabul etmiyor. v-aı .. -abe<iesi 

~manya~ ale!hine olacağı zan
nedilen bu nızyetm billkiı tamaınile 
lehiııe ol~tu timdi anlatılıyor. Çünkü 
bu 100 ltm aaker Almanra için 100 
bin zabit balinl alınqtır. Ve aulhte 
ucuza malolduğu gibi harpte de ko
larca te..ai edileltiliy.,.., Her halele Al
manlar itlerine eı--1··· · ind" L. -'-. . .... ~ıgı iÇ ır .. ı ae-
ğitti~ek istemiyorlar. Şiadi c_,,. 
re muzaekreleri gelmiş buraya aap. 
la~~fbr: Fakat hidiaa- ırarip cil
·~ıdar ki Almaayaya müdafaa itiba
rile zayıf olaun m,.. VwaiUea'da ka· 
bal ettirdikleri ltir ai-i Almanlar 
öıle telr;mij( ıottiı • 1 ıli:ıı lıi ..... 
kendileri İçin bir 1tu....!t hfkil ediyor. 
Ve ı.. ai.stem lıaikam .ı;,.. - eden
ler, bunu Almanlara zorla kabul ctti
nnlerdirl. 

••• 
Al-yada. _,.. • .-fikWi. Hit-

ler'e it pt'OSramlDl _ı-ı. -a için 
bir ...... tetlDl etti. Bat-ıDI bir mil
,._. halif olan aimiin huzurunda 
ııöyledifi bir nutakta çiftçfy. daha as 
faiale para, itçire de daha çok it •a
detmittir. Soma Kitler, Almauyada 
mecburi it u-lünü ihlaa ediror. Al
ID&n ırençleri. mecburi olarak hüldl-

Hitler, tenliklerden sonra Alman• 
,.anın trade union'lerine yani amele 
tetkilatana vaw:ıret etmiftir. Mil-· 
tarla awı oı- ba tealı:ilit daiııtıbııw
yor. Fakat HitJerıe.tirilr,.or. Hitl• 
Fırka• da dnletl~ldiiind- llal
yada Fatiat idarealain te.U ettiii W.. 
teme dojnı ıridiliror d-ktir. Y~ 
ltütün huMJai te..,ı.lriiller cleTletia 
hakimiyeti altına gin • ktil • De..let, 
siy ile sermaye ar• de aa-lık ro
lüııi ,._ca. S--:re liri istianar 
etıııııi,..-. Siy ele .... yaparak ...... 
-reYi sarara .olmuyac:alr. Hitlerin 
ele bıttuP pi IMı yoldnr. 

Diırer taraftan Kitlerin millici fırluo 
ile arau her ırün daha ziyade ırersin
lflfİYGI'· Boa fırkanın lideri Huırenherır 
iktıaadi itlerde tam bir aerbeatiye aa
lılp olmak ..,tile Hitler'ln ittifaluua 
girmİf Ye bu ıririttir ki Mitleri de ikti
dara ıretinnitti. Şimdi artık Hitler 
Huırenberg'in yanhmma muhtaç ol· 
madıtmdanclır ki müttefikini i.stiakal 
ediyor. Er geç Milrıc:i Fırkanın Hit
ler'den aynlınasa sanıret halini ala
cak. 

"' .. 
Uzak Şarkta -.ı,..t Tahha aafha

ya ciriyor. Bunun iki cephesi •ardır: 
Japon - Raa ihtllU.. Ja- - Çin ihti
ltfı. Japon - Rua ihtilifı, Maaçurya -
Raa ihtilafı ıaHin .. l(ir iintlyor. Şarki 

Çin - Japon aafhaama ırelince; Ja· 
ponlar Şimali Ç'ınin itıralm. batladı· 
lar. Hedefleri, Ş..ali Çiui Cenubi Çi11 
d- ayırmak oldafu anlqıhyor. Belki 
de Şimali Çi- eski imparatoru iade 
edeceklerdir. Gariptir ki bütün dün· 
ya Japonranm hu aiyaaetine alerhtar 
olduğu balde, devletler bir araya ııe· 
Ilp tıe Japon tecaviiaiiae mini ola
yorlar. Bu muele ile Allkadar olan 
devletler cephe birlifi te,kil edemi-
rorlar. Ru..,.. ile lqilter.U.. arası 
açıktır. Amerika Ruıyayı reameo 
lannnamıJtır bile. Bütün znahire 
rar- lngilt- ile Amerika arasın· 
da deniz rekabeti •anlD". Franoa fır• 
aatlan istifade ederek lngiltenıye .,.. 
yun OJ'IUllD8k iatiy.,... Japonra da bil 
vaziyetten iatifade edenk Uzak Şarlı• 
ta siya.etini, bildiği ve iııtedifi ıribi 
teclYir ediyor. 



Ekonomi 

Ticaret· Bahriyemizin 
inkişafı tedbirleri 

218 parça ve 112,100 safi ton 
ticaret gemimiz var 

Halen ticaret filomuzun miktan 
218 vapurdur. Bunlann safi lonası 
yekunu 112,100 dür. Buna . ao? za
manda iki yeni yük vapuru ınzımam 
etmittir. . . ,_. 

Oda deniz ticareti ıubesının telıu 
katı neticelerine göre, grek hükumet
çe ve gerek vapur~ularc~ ata.ğıda~i 
tedbirler alınırsa tıcarelı bahnyemız 
daha ziyade inkitaf edecektir: 

1 _ Ecnebi memleketlere gidecek 
gemilerimiz, behemehal kalaslı ve si 
gortalı olmalı. 

2 _ Muayyen bir lonadan atağı 
ve muayyen bir battan yukan gemi 
alrnmaaına miiaaade edilmemeli. 

3 - Belli batlı küçük annatörle
rin küçük ..e yatlı gemilerini bağlayıp 
ayni semilerini muayyen bir program 
dahilinde çalııtırmak Üzere aralann· 
da dollane bir itilaf yapmalan. (Bu· 
nun jçin armatörlerin arahtnnda m~f 
terek bir navlun ofisi yapmaları lu
zwnlu ııörülüyor ). 

* * * Evvelki ay zarfmda limanda 85 
Türk, 118 ltaJyan, 28 Franaız, 25 Ro 
men, 162 Yunan, 52 Norveç, 24 Al
man •• 11 O sair bandoralı vapurlar 
geçmlf. Mecmu aafi lonalan 1,006,750 

Beraber karar verilecek 
Bir halı transit antTepoıu teaiai 

isin, Ticaret odaaında tetekül eden 
komisyon dün de tetkikleriıle ~ev~ 
elmİf, bu meyanda Kadıkoyundekı 
hali de ııezmİflİr. Hal, 2500 metre 
murabbaı kadar bir sahada kurulmut 
olduğundan ihtiyacın ancak üçte biri 
ni temin edecektir. Bundan hatka pi 
yasadan da uzaktır. Komisyon bir i
ki yeri daha ıezecek ve itlerini paza 
ra kadar bitirerek bir lı:arar verecek
tir. 

Macarlar kömür alacak 
Macarlar memleketimizden mü .. 

hiın miktarda kömür alacaklardır. 
Bu husuıla tetkikat yapmak Üzere 
Türkiyeye gönderilen Macar mü~eh~s 
1111 Zonguldaktan ~nk~ya _ gı!:"llt• 
oradan da memleketıne don~ut~r. 

Alacaklan kömürün asgan mıkta
n 2500 vagondur. 

Viyana kongresi 
29 Mayısla Viyanada toplanacak 

olan Beynelmilel Ticaret odaları kon 
gresine lstanbul Ticaret odası da".et 
edilmİflİ. Kongreye faal aza aıfatile 
lzmir Ticaret odası d çağmlriiıftır. 

En iyi sünger bizde . 
Süngerciliğimiz hakkında Tıcaret 

odaaı tarafından yapılan tetkikl~r ea 
nasında ıünıercilerden maada bırçok 
mütehassıslann da mütaleaları alın

mııtor. . 
Müteha111ılar Türk süngercilen· 

nin dünyanm en iyi süngerleri oldu-
iunu aöylemi§lerdir. . . 

Buna rağmen sünaercilerm:uz ı
nebi piyaaalannda Kalimnoa 'Veya -
talyan sünceri diye ·~h!11;1akta~ır. Bu 
nun aebebi aüngerlenmızm dos:nıdan 
d ğruya kayıklarla gelen Kalımnoa
ı.:iar. ve yakın adalardaki 11"'.!Y~nla~ 
tarafından salın almması ve buyuk pı 

Otomobiller 
Azaldı ----Piyasadan bir hayH 

otomobil çekildi 
Takside çalışan otomobiller günden 

-ne azalmaktador. 3 · 5 •ene evvel bir 
!; parası olanlar, fazla. J.u:tnc ü~idile 
...,_ 1 bil alıp tak11de ıfletmege çı.... ~ o omo 'k . .h . 
lıarmı !ardır. Gün geçli çe P•.yasa. ı tı-

a ı..! fazla otomobille doln:ııya . başla
J ç bi kı tomobil aahıplen tak
mıı; r llm o il . . k 
sitle aldıkları arabaların bede enndı. ~a 

· ıger tinde veremiyerek ya hacız veya , 
ıureterle taksilerini elden çıkannaga 
mecbur olmu•lardır. lktısadi darlık . Vf' 
piyasada razı. otomobil tekisüfü netıce
ai olarak baz_ıları da, otomobillerini ~
lı.a yerlerde ııletmek üzere gitmişlerdır. 
Kazancın a.zhiı, hacizler, zamanla eıki
yiı "~ sebeplerle -~"':ailara çekilen 
otorııobiller. de az degıldır. Bu yüzden 
bir aralık pıyuada ~ otomobil ve o
tobÜ• çalııırken buıı:un takside idiyen 
otomobillerin mik.tan. yandan çok aza). 
nııtlır. Bu, Bele~.yenın nalcliye vasaiti 

'dalı olarak butçeye koyduğu 100 ..an _,. 
bi rra ınuhanvn•n ...... tann yandan 

n ı tahsil edilemen.e.ini mucip fazla11nın 

olmuıtur. -------

Halkevlnde 

l{oa•er 
lk vİ Güzel Sanallıı.- ıube

lstanbul H~ eA!aY köokünde BerJin 
si meTkezi ol1tn tuar]a,.ından mezun 

H kof k nsrrv• 
ye 11.. 

0 Httnım tarafından 
piyanist Suna Ha~-ant'r 

·ımıı 1 • bir kon•er ven unları 
Vefa rnez -

l••ı bu.,un Halke
Vefa lisesi ınnu;klerdir. 

vinde bir çay vere 

K nferans 
O 'k emiyeti azasından 

T .. k "h' tetkı c 18 u~ ~an ı . dün aktam saat . . 
Mükrımın Halıl 

1
B

1
·• Anadolu tarıhı-

' d "a ant f de Halkevın e lu bir kon eranı 
nin membaları" mevzu 

vermittir. ~ l birliği 
Kimyager e~ J'"i burün aaat 

Türk kimy";Jl(erlek bı;::ıerini aktede-
10 dil Halkevınde on 
ceklerdir. 

yasalara onlar tarafından kendi mal
lan diye aürülmesidir. 

Türkiyeden harice J 928 seneainde 
6500, 1931 seneainde 19 bin kilo oün 
ger satılmııtır. 

Müşteri aranıyor . 
Dün Yugoslavya naınına Tıc~re~ 

odaıına bir müracaat yapılmıf, T~~· 
yede Jılan seromu sabo almak ıst!
yenler varsa isimlerini? v~ ~dreslerı
nin bildirilmeıi rica edilmıttır. 

Bir tashih 
Pazarleai ııünkü nüohamızda Al

man hükümetinin döviz almak için 
bir hafta evvel zabıtaya müra'iaal e
dilmeıine karar verdiğine dair olan 
haberde döviz yerine seyahat kelime 
ai çılonıflor. Tasbilı ederiz. 

Midilli sergisi 
IZMIR, - Midilli konsolosluğu. 

muzdan tehrimiz ticaret odaaına ge· 
len bir raporda Midilli sergisi haklan 
da malômat verilmiıtir. 

Bu sene 16 • 23 temmuzda açıla
caktır. Türk çiftçilerile sanatkarları
nın da bu sene sergiye İflİrak etme
leri İstendiği konaolosluğumuzdan bil 
dirilmiştir. 

1 BORSA 1 
(it Bankatmdan alman cetveldir) 

10 MAYIS 1933 
Ak, a m Fiatları 

lıtikrazlar • latilı.r••• 119 
Jstikr•.z dahili ft .. TahYilit 
poDSUZ 96)o Elelıtrôk ~ Şark d. yoll•n 270 

Traa••J' ~-D. M....,alıblcle 53,-
Tliaol 

~ Gümrükler 'l,7~ 
Saydt m.alıi 1-- Rıh.hm 18,35 
Baj<lat 11.711 Anadolu 1 44,50 
T. askeri1e 7,75 ••. 111 45,76 
Jsmir e.ı.-cıı,.. me•••1 56,80 

ESH.t\M 

11 Banltaaı Na.. j Bomonti 21,10 
ma 9.50 

1 

Torko• hpon-
Hamilin• 9,50 aux 29.,30 

" ., Mü ••İ• 102 Çü..nto A.-. 12.-
" .. d 1 • H' 25 ?tt İttihat dey. 24 
Ana o u •••• - ş,.k dey. 2..-
Tram ... ,. 50,75 Bal7a 2.50 
Reji 3,80 Şa,.k m. .... 2.85 
Şir. ltayriy• 15..- Telefon 13,-

ÇEK FIATLARI 
Parİ• 
Londra 
Nüyork 
Mi&.no 

'" •• ,. .. ""'" 
c ..... ,. 
!>af tft 
Amstel'dauı 

1?-.06 
711 

55,75 
e.oı 
3,40 

80,0S 
245.30 

67 
118 

i Prai 
Viyana 
Madrit 
BerJin 

o .. 
Pe,te 
Belrrat 
Bükr•ı 

Moako•a 

N U K U T (Satıı) 

20 f. Frantt• 
1 l•tf'rlin 
1 Dolar 

20 Liret 
ZO f. BeJç;ka 
20 Dr•hmi 
ZO i. '••içre 
20 L ... a 
1 Florin 

~ı Kur. ç.ı. 

Kuru1 -'71.-
710,5 

180 
218 
115 

25.50 
820. 

26.-
85~ 

120 ı 

1 Şilin, AT. 
1 Pe,.«ta 
l Mark 
ı Z.Joti 
1 Penıa 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çerno••; 
1 Alhn 
l Mecidiye 

Banlr.ııt.ot 

Tıbbiyeliler 
Bayramı 

15,93 
4,46,50 

5,52 

~ıs 
3,74,175 

35 
79,115 

1098.25 

24.-
17~ 

47.-
:u..-
33.-
23.
Sil.-

931 
33.-
2.-

Bugiin Fakülte •alo
nunda tesit edilecek 
Tıbbiyeliler bayramı bugün fakül

te konferans salonunda fevkalade me
rasimle tesit edilecektir. Merasimde 
Tıp talebe cemiyeti tarafından Tü~.k 
Tıp tarihine dair hazırlanan brotur 
tevzi edilecektir. 

Müderris muavini A. Süheyl Bey 
Tıp tarihine dair bir konferanı vere· 
cektir. 

Hazırlanan broşürde ilk Türk he
kimi lbni Sinaya dair çok alaka veri· 
ci malıimat vardır. 

Bu ıece Tibbiyeliler • bayramı mü
nasebetile Tokatliyarıda bir ıece eğ
lenceai tertip edilecektir. 

Belediyede 

Şehir mezarlığı 
Hazirandan itibaren 
tanzimiae baılanıyor 

Belediyenin Zinci•li Kuyuda ?'"paca~ı 
asri mezarlık bu yaz inşa edilecektı.~. 
M"2arlık ittihaz edilecek oaha 250 dö
nümdür. Bütün bu arazinin etrafına 2 
n:ıetre yüksekliğinde duvar çevrilecek· 
tır. 

Belediye mezaı.lıklar kanunu mucibin• 
ce ,ebir dohilindeki bütün m"2arlkılann 
1~ sene icinde tamamen Belediye idare
"':':• geçmesi lUımdır. Şimdiye kadar bu 
mu~d.etten üç ıeneıi ~eçmiştir. Üç se
ne ıçınde ya1nız Türk mezarlıkları Be
lediyeye devredilmiatir. Tü,k mezarlık
larından ba!ka diğer ekalliyet mezarlık
ları rl:ı Be1ediye ida'"e&ine geçecektir. 
Beledıye bu mezarlıkları da idare.i al
tına aldıktan sonra techiz ve teklini de 
~elediye yapacaktır. Belediye her ekal
Jıy~t mezarlı~ için kendi din ve mezhep 
lerınde ruhanı memurlar tavzif edecek .. 
tir. 

Maarifte 

Y ard~m sandığı 
Önüm6zdekl der• ••ne
sinde faaliyete geçiyor 

Olen muallimlerin ailelerine yardım 
için Maarif V ekBJeti tarafından tesia e
dilecek "Maarif yardım sandığı" nın tar 
zı teıekkülü hakkinda dün Maarif mü
dürlüğüne bir tamim ıelmi9tir. Yardım 
sandığına aza olacakların isjmJeri 15 
hazirana kadar teabit edilerek Vel<a.lete 
gönderilecektir. Sandığa aza olabilmek 
için her ay asgan 50 kuruı vermek Ja. 
zımdır. Sandığa her zümreden resmi 
mualJimJer ve maarife mensup ve me· 
murlar aza olabilirler. Bir muallim •e
fat edince aileainin acil ibtiyaçlan ~İn 
en az 500 liralık bir yardım yapılacak· 
lır. Sandık Maarif Vekaletinde teıekkül 
edecek bir komisyon tarafından idare 
edilecek ve her ay azanın vereceği pa
ralar Ziraat Bankaaında biriktirilecek
tir. 

Sandığın önümüzdeki derı senesi ba· 
ıına kadar faaliyete ıeçmesi için çalıtıl· 
maktador. 

Ne o, ne bu! 
Amerika yeni tarih cemiyeti M. T. 

Talebe Birliğine bir mektup yazarak 
memleketimizde harp aleyhtarlığı veya 
lebtarlığı cemiyeti olup olmadığını sor-
mu§tur. • 

M. T. Talebe Birliii bu mektuba ce
vap venniıtir. Cevapta memleketimizd:'.' 
harp lehtarlığı hiç bir vakit olamıyacagı 
binaenaleyh claimi aulh i~n çalıtıldığ~, 
bunun için bir harp aleyhtarlığı cemı
yetine de lüzum olmadığı bildinlmiıtir. 

Bilgisever bir kadının 
teberruu 

l.tanbul Yalı mekteplerine mühim bir 
teberru yapılmıştır. Manastırda vef~t 
eden Şükrüye O<man H. iaminde bır 
kadının vasiyetnamesinde Osmanlı Ban
kasında mahfuz olan 980 altın liranın 
ve 620 Napolyonun ve gene Manastır~a 
ve Pirlepedeki emlikinin lttanbul ıehır 
yatı mekteplerine verilme.ini bildirmek• 
ledir. 

Bu vasiyetname Yaıoslavya .kon~l~ı· 
haneai vasıtatile l stanbul Maarif mudar
lüğüne ııönderilmiıtir .. Maarif müdürlü
ğü vasiyetname mucibince bu paral~ 
"e emliı.ki alacak sebir yatı mekteplerı 
talebeti jçin oarfedecektir. 
Tarih muallimleri toplanacak 

İstanbul lise, orta ve muallim mektep· 
Jeri tarih muallimleri önümüzdeki per
§embe e-ünü E"rkek mua11im mektebinde 
Ha1kevi reisi Hinıit Beyin riyaıetinde 
bir içtima aktedeceklerdir. Bu içtimada 
T. T. T. Cemiyetinin netrettiği dört 
cilt tarihin mekteplerde ne §ekilcle oku
tulduğu ne l(ibi neticeler alındığı hak
kında görüşülecektir. 
.namıt B. daha ";,. mü.1.1 ı..bl. ~;ı_ 

rıSlt.ını tertışe oevam eae"a sonra An· 
karaya gidecektir. 

Mülkiyelilerin vapur 

gezintisi 

Mülkiye talebe cemiyeti büyük bir 
"apur gezintiti tertip elmittir. 19 Ma 
yıs Cuma günü yapılacak olan bu ge 
zintinin her sene gibi muntazam ve 
eğlenceli olmaaı için Talebe cemi~e~ 
tedabir almı~tır. Gelecek Cuma gunu 
Köprüden hareket edecek olan Şirke 
ti Hayriyenin 71 numaralı.. vapur~ 
davetlileri Kalamışla (Belvu) gazı 

nosuna götürecek, orada yemek yen· 
dikten sonra Heybeliadaya gidilecek 
tir. 

Davetlileri taşıyan vapur aktam 
üzeri Boğaziçine doğru bir tur yapa 
cak ve gezintiye 12 de nihayet verile 
cektir. 

Muallimler birliği kongresi 

latanhul Muallimler Birliği kongresi 
dün birlik "inaaında idare heyeti reiai 
Himit Beyin riyasetinde topl~mı~tır: 

Yasa mucibince kongreye hır reıs ıle 
iki katip intihabı lüzumundan bahsedi!
miş ve yapıJ:ın ~~ki~ ü~e~.e konj!,r~. r!· 
yaaetine Ferıt Zuhtu, katı~~~~e~e Mu";'r 
ve 44 üncü ilk mektep mu duru Tarık 
Beyler intihap e<'ildikten sonra y~kse~ 
makamlara tazim telgrafları çekilmesı 
kararla,tırılmıtlır. 

Bundan sonra idare heyeti raporu O· 

kunmuş ve hesap işleri hakkın~a da he
sap müfettişlerinin raporu dınlenerek 
umumiyetle tasvip edilmiştir. . .. 

Müt•akiben ll"ubtelif muallımlerı soz 
alarak birliğe d•h? fAzla alaka gösteril
mesi lüzumu et .. afında teklifler yapmış 
ve bazı tedbirler ileri sürmüıJerdir. 

Bu esnada bttzı muallim1er arasında 
hararetli münak14alar da olmuttur. 

Hamit Bey yeni vazifesi itibarile ls
tanbuldan ay;,lmak vaziyetinde luolaca
ğını ileri t'Üre~ek yeni heyetin s_eçi~meaİ· 
ni rica etmistır. Bundan sonra ıntihabat 
yapılmış ve· yeni idare heyeti azası se
çilmi,tir. 

Kongreye davet 

Üsküdar Muallimler Birliğinden: 
Birliğin yıllık kongresi 14.5.933 Pa· 

zar günü saat 16,30 da birlik merkezin
de yapılacaktrT. Muallim arkadaşlann 
teşrifleri rica olunur . 

Konferanslar 

Zehirli gazlar 
Darülfünun konferant aalonunda mÜ· 

dcrria Omer Şevket B. dün zehirli gaz
lar hakkındaki dördüncü konferansrnı 
,.,;t 16,5 da vermİ§tİr. O'."er Şevk_et ~· 
dün zehirli e:azlara karsı ılk tedbırlerı, 
ilk teclavi ,ekillerini, şehirlerin korunma 
!arını hazerde yapılacak teşkilatı e:az a
tıf t..;.zlannı; havada !!az olup. o~madığı
nın muayene ta .. zını İzAh etmıştır. 

Konferanstan !tOn!"A Dtıı.!"Ülfünun bah· 
çesinde ır~-:ke tcc,...fıheJeri ya~ılmı~, ~un' 
j sis],. .. a!'P,ında hunlardan kurtulma, 
sisleri dağıtma usulleri gösterilmit.t~r. 

• 

Talebe birliği --.. .-
Din toplanarak muh-

telif itleri görüttü 
M. T. Talebe Birliği dün saat 14 de 

Halkevinde bir kongre aktedmiıtir. Ni
zamname mucibince, Birliğin her altı 
ayda bir kongre yaparak idare heyetinin 
meoaisi tetkik edilir. 

Dün toplanan kongrede divanı riya
sete Namık B. intihap edildikten sonra 
idare heyeti raporu okundu. Birlik reisi 
Tevfik B. rapor hakkında izahat verdi. 
Raporun okunmaomdan sonra bazı mu
rabhaalar söz alarak tenkillerde bulun• 
dular. 

Bir aza birlik nizamnamesinin niçin 
henüz loa11lmadığıru sordu. Bi•lik reisi 
nizamnamenin vilayetçe tesçil edilmek
le oldu.iiunu, yakında tabedileceiini aöy 
ledi. l>ır murabhaa son RazJl(rat hadiıeti 
münaaebetile M. T. T. Birliğ;nin Bııl0 
ııar mezarlığına çelenk koyma hadiseoi
nin lllustra.;on mecınuasında yanlıt ya
zıldığını, Tü!'!<. gen_çliğinin.. m~]!ğ! 
yıkmak iatedıgı şeklınde gostenldıgını 
•Öyledi. Bu mecmuaya bir tavzih mek
tuhu .vönderilerek meselenin İyice anla
tılmas;nı istedi. Reis Tevfik B. cnap 
vererek vaziyeti izah etti. Bu Fransız 
mecmuasına cevap vermek vazifesi Bir· 
liğe teveccüh etmediğini bütün dünya 
to.lebe Bir!;klerine birer mektup yazıla
rak lıu hadi•enin asıl şeklinin anlatıla
cağını izah etti. 

Bundan sonra bazı aza Birliğe bir bi
na temin edilmesi işini, umumi talebe 
kasketi Birlik gazeleai netri, bılebe or
hestraı: dil inkılabında "encliğin yapa-

' cağı islere dair evvelce verilen mukarre... 
rata ait bir<ok sualler sordular. 

Talebe Birliği rei•i bu suallere cevap
lar verdi. Dedi ki: 

- Birlik hİDMı lemini ifi yakında 
halledilemiyecektir. Çünkü bu para me
ıele.idir. 

To.lebe icin bir ka•ket aekli intihap et
mek husuaunda birçok alakadarlara, 
mütehaısıslara müracaat ettik. Onümüz 
deki sene bu iti yapacağız. 

T. Birliğinin bir orkestrası olnuur i
çin çalışıyoruz. Birliğin neıredeceği Jtll
zete icin e•aslar hazırlanmıstır. Fakat 
unıuıni neşriyat müdürü olacak zab şim 
diye itada• 1-ulamadık. Kanunen bu za. 
tın yiikıek melıtep mezunu olması lazım
dır. lrimizde tabii mezun arkadaşlar yok 
tur. Harir.ten bazı kiın~ere müracaat 
ettik Ki.,;•e kabul etmiyor. 

Bir fakiilteden mezun ve bir başka 
fakül•.eve devam eden to.lebe arkadaşlar
dan H•isi bu nzifeyi kabul etti. Gaze
tenin neşri için Viliyete beyanname ver 
dik. Müsaade etmediler. BMik nizamna 
111t>sin'in tesrilinden ~onra gazete ne~ri 
mü•aadeıi alınabilecektir. 

.. _ • .-.. """' au.r.yan muesse. 
iolf.iik İaimlerinin lürk~e yazdınl

!".ası ~İn t~ı;~satta. ~lunulduğu, bu 
ısımle.n degıftirdmesı ıcbar edileceği 

Vilayette 

Aşılanma 
Beykoz ve Şişli'de 
a~açlar ••ılanıyor 

Beykoz ve Şile kazalannda meyvalı 
yabanı ağaçlann &fılattırılmasına devam 
edilmektedir. 

Beykoz'da 3000 Bursa keıtane aı~sı, 
2000 ferik elma a1111, 2000 Amasya ırus
ket elma a1111 yapılmııtır. 

Bundan batka muhtelif cin• olarak 
1500 elma, 1000 armut, 1000 erik, tef· 
tali ve sair yemişli aıılar yapılını.ıtır: 

Şile'de muhtelif cins 2037 yemış agacı 
aım ve 419 zeytin 14m ya~ı.'mı!tır. 

Cümburiyet, Bozbane koylerinde de 
71 dönüm eraziye 2000 elma, 500 ar
mut, 2700 kestane aım yapılmııtır. 

Tapu sicil muhafızlığı 
htanbul'da. haziran ayında Tapu si

cil muhafızlığı letkil edilınis olacakbr. 
Tapu oicil muhahzlığr-icin Tapu idare 

sinin alt katında odal1tr ayr1lmıştır. Ka .. 
dastro kütük defterleri de tetkik edilmek 
tedir. 

Kadastro mektebi 

Kadastro ve Tapu memurlannın Me
deni kanun hükümlerine göre yeti,me.. 
)erini temin için de Kad~ro Meslek 
Mektebinin bu "'ene ikinci snufırun a .. 
çılmatı muhtemeldir. 

Nazire H. hazır 
latanbul güzeli diye ilin edilen Nazi

re H . dün poliıe gelerek paaaporlunu 
almıştır. Pazartesi günü Avrupaya ha
r~ket edecektir. 

PoJiste yeni detftlkHk 
ikinci sube müdür vekaletini ifa et

mekte ol;n polis müfellİ!lerindrn lsmail 
Hakkı B. Antalya Emniyet müdürlüğü. 
ne, ikinci Şube müdür muavini lsmail 
Rasih B. polit müfetıi,ligine, ikinci ,u. 
be müdür muavinJiğine Eminönü mer· 
k.,.. memuru KAmran B. )erin tayin e
dilecekleri söylenmektedir. Bu son mu
avinliğe merkez memurlarından Hamdi 
veya Cemal Beylerden birinin getirilme 
si ihtimali de söylenmektedir. 

--o--

Suriye ile emlak ta•
fiye•lne başlandı 
Fransa bükimeti Türkiye ile Fran 

sa arasında Suriye ve Lubnen emlik 
meselesinin ha11i için 27 teşriniev"el 
1932 tarihinde imza edilen itilafna
menin tatbikine ba,lanmıstır. f.ı ..... 
ouıaa oıup ta l'ürkiyede malı bulu
nan ve bu mallarm tesfiyeai için ta .. 
lepname vennit olan Suriye ve Lüb
nan tebeaaının taleplerini tetkik et ... 
mek üzere, B mt fe•kali.de komiaer· 
liği emlak büroıu ~efi ıehrimize gel
mjıtir. 

3 
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Susuz içilmez2 

Geçen gün bir İlkmektep tale
besi başlarında talim heyetleri ol
duğu halde vapurla Boğaziçine 
doğru çıkıyorlardı. 

Denizden doğru gelen neşeli 
çocuk seslerine ve güzel bir hava
da tatlı tatlı gelen vapurun bay
raklarına alakadar oldum. 

Çocuklar bir ağızdan f(iyle bir 
tarkı okuyorlardı: 

lodim yarin bahçesine gülden ge
çilmez. 

Güldrn geçtim, serden geçtim, yar
dan geçilmez. 

Acıdır aşkın şarabı susuz içilme:t.! 

Vapur aheıte aheste geçti, ve 
bu neteli tarkının öteki mısraları 
da Boğazın yetil sahillerinde uzun 
uzun akisler bıraktı. 

Geçenlerde Darül.fünun genç
leri• Milli Martı çalmıyan ls
tanbul Radyosunu protesto etmİf· 
)erdi. Bunu nasıl takdirle k;u,ı. 
!adımsa bilmem hangi llkmektep 
talim heyetinin bir tenezzü. gü
nünde çocuklara böyle bir tarkı 
okutmalarıru o kadar derin yeis 
ve istırap ile kartıladım. 

llkmektep, hatta ortamektep, 
hatta yüksek mektep talebesi hat
larında böyle talim heyetleri de 
olduğu halde bir tenezzüh günün
de aöyleyecek batka tarkı bula
mazlar mı aceba? 

Yatları sekizle on iki arasında
ki bu yavruların: 

Acıdır aşkın şarabı susuz içılmez! 

Diye feryat etmeleri insana o
kadar babyor ki. Bin itina ile ya
rma hazırladığımız bu neslin ev· 
latlarının ağzında böyle pestenke
rani kaldırım tarkdarının dolat
bğıru itittikçe yeise ümitsizliğe. 
kapılıyoruz. 

İnkılap Türkiyesinin bedii ihti
yaçlarını temin edecek bir çok mü
esseselerimiz var. Maarif İdaresi, 
belediyeler bütçelerini bu mües
seseleri beslemek için titirmitler
dir. 

Bir Güzel Sanatlar Akademimiz 

var ki inkılap Türkiyesine milli 

• o:nkJeri ifade edecek reuam, milli 

hatları çizecek mimar, milli zafer

leri teceesüm ettirecek heykeltrat 

yetittirmekle metguldür. izah ıdildi. Ticaret Odasına müracaat 
ediler.k bütün nıüeıseıelerin iıimleri
nin İtenildiii, bunlardan türkce olmı
yanlırın muhakkak deiiıeceği ·temin e
dildi. 

Bıodan <onra daha bazı aualler ve 
cevalar oldu kongreye nihayet verildi. 

Bu zat 12, 13, 14 Mayıs Cuma, Cu 
martesi, ve Pazar günleri Franıız se
faretinde alakadarlan kabul edecek
tir. 

Bir konservatuvarımız var ki İn
kılap Türkiyesinin muhtaç olduğu 
musikiyi vücuda getirmek, halkın 
bedii zevkini meyhane sazından, 
kaldırım fArkılarından kurtarmak 
ve bu musikiye Garp metodları ve 
motifleri ile yeni bir istikamet 
vermekle mefguldür. 

N4hkemelerde 
.. 

Toplattırılan kitap 
Sireyya Paşa.Nazım Hikmet Bey 

davasına dün devam edildi 

Bu müesseselerimiz sekiz on yıl
danberi faaliyettedirler. Buna rağ. 
men heykellerimizi gene ecnebi 
kafası dikiyor ve yarın için hazır
ladığımız neılin ağzında gene kal
dırım tarkıları dolatıyor. 

S<sker Rıza Pş. nın oğlu eaki Is- , 
tanb· m•bu•u Süreyya Pt. tarafından 
"Ge< gelen telgraf" iaimli kitabında 
pede al~yhinde hayaiyet kırıcı neşri- , 
yat 'tııından dolayı §aİr Nazım Hik
met aleyhine a,..ılan hakaret davasına 
dün bah :t Üncü. cezada devam edildi. 
Müciumumi suçlu vekilinin evvelki 
cel"' kit.hın İnti!ar etmediği hakkın
dakidia!liını varit görmemiş ve kitabrn 
neşrlclikten •on!A loplatıınlmı§ oldu
ğunpazının iki sene evvel yazddığı 
iddi.a karşı tla altında 933 tarihi bu
luncunu şöy)edi ve kitabın kabındaki 
932'İhi icinde tahkikatı ikmale vakit 
bu1'dığı İçin bir şey söyleyemeyece
ğiniyan ederek bu noktanın Müddei
urntikten sorulmasını istedi. 

Bu tezatlar karşısında inki
sara düfmemek için çok nikbin ol
mak lazım zannederim. 

Burhan CAHJT 

fa111 bir ya~ırı çıkmış, iki ev kiinıilen 
ilıi apartımanın da çatı aralan kısmen 
yanmıştı. Eşyalarını kurtarmağa çalıtan 
bir kadmın vefatile hakiki bir facia ha. 
lini alan yangına ait tahkikat mühim bôr ================= 

Dcı nkili N~zmi Nuri B. lôtobın 
2 v6 kanunusani 933 tarihinde dağı
tıldt, 3 bin nüaha olıirak batıldığını, 
bun(l900) nüsbasınm loplattırıldı
ğınıt tarafının da satıldığını söyledi 
ve u veki)jnin, . iirin evvelce yazıl
dığkkrndaki ifadelenne itiraz etti. 

S vekili irfan Emin B. söz alarak, 
araoiiç aydan fazla bir zaman geçti
ğiniruru 2arn;11nın tahakkuk ettiğini, 
söyek, evyeJi. bu cihetten karar ve
rilni i•tedi. 

l me•eleoine gelince .Mahkeme ve 
Mö umumilik harekete <'eçerek müs 
vecfi meydana çıkarmalıdır, dedi. 
~ üzerine heyeti hakime keyfiye

ti nere ederek kitabın "Gece gelen 
telı ismile basıldıktan sonra Müd-
dei miliğe ııönderilip ıönderilmedi
ğininderilmif İse hangi tarihte ııön 
demin ve gönderilmemi' olduğu 
baltol.ın hangi tarihte basıldığının 
.._.e 1ak üzere tevzi olunup olu .. ıma
dığkaç nü ha basıldığının, toplattı
nlrtlarar olup olmadığının, toplat ... 
tır1t hangi tl' .. !hte toplattırıldığının 
Miumumilikten ~orulmaııtına karar 
ver duruşmayı 17 Mayıs çarşamba 
E;Ü?ıraktı. 

gın tahkikatı adliyede 
funda Asrnalıme1<İtte veçen ak-

safhaya gİnnittir. Yangın çıkan evin 
sahibi Ekber Ef. ile evin Üst katındaki 
marangoz deposu sahibi Yani isticvap 
olurunu,lardı. Yangına ait hazırlık tah
kikatı ~n ;Müddei . '!mumiliğe verilmit 
ve Muddeı umumilıkçe de tahkikata 
evrakı be!inc.i istintak hilt:iınliğine tevdi 
oJunmuştur. 

Haklannda tahkikat yapılan mobilyacı 
Yani -yuvanidia, Oskar Alberti. Petro 
Albertı, Oskann oğlu T oni, Otkarın 
kansı Mme Olga, maran.,oz Yaninin 
h"'?alı. ~) clün mncuden Adliyeye 
verılıru,lerdır. 5 inci istintak hakimi ;... 
ticvaba lıatlanuıtır. • 

Bozulan beraat kararı 
Komiser muavinliiinde bulunduğu 

sırada sahte pasaport meselesinden rü .. 
vet alclıiiı iddiatile auçlu Hamit Hayrf 
Bey aleyhine acılan dava evvelce bera
etle netfoelenmişti. iddia makamının 
temyiz etmesi üzerine temyiz mahkem.e 
bu kararı bozmuıtur. Afırc"2a mabke
mesinin dünkü celaesinde hazır bulunan 
Şerif Beyin vekili beraet karannda ia. 

rar edilmesini iıtnniıtir. Bu buıuıta bir 
karar verilmek üzere muhakeme bir haf 
ta sonraya bırakılmı,ıır. 

Lalezar cinayeti 

ŞeLremininde sabık Reji menıurlann. 
dan Hatan Beyin Lilezar ismindeki bos
tanında Arnavut Muradı öldürmekten 
suçlu Kenanın muhakeme.ine dün Ağır. 
cezada dnam edildi ve yeni den bazı t•· 
bitler dinlendi. Bunlar Kenanla Murat 
arasında bir mücadele olduğunu bu 11ra
da Ramizin Murat tP•afmdan atılan 
kur,unlarla kolundan yaralandığını, bir 
az sonra da Muradı ağır yaralı gördük .. 
)erini söylediler. 
Diğer ıafıitlerin celbi irin duru,ma 

kaldı. 

Takdiri kıymet 
Komisyonu 
Hazirandan •onra An

karada çahıacak 
Gayri mübadiller cemiyeti reiai l~m.ail 

Müştak B. Ankara'dan ,.vde! etmışlır. 
Gayri mübadiller cemiyeti, Takdiri 

kıymet komiıyonu, Ankara'ya naldedi. 
lirse, itleri bir an evvel intaç edeceği 
kanaatile bunu Maliye Vekaletine teklif 
etmitti. Bu teklif Maliye V el.iletince 
muvuık ıörülmüş ve dün Takdiri kıy· 
met komiıyonu riyasetine gelen bir e~ 
mirde, komisyonun 1 haziranda Anka
ra'da &uJunmaaı tebliğ edilmiştir. 

Takdin kıymet komisyonundaki aza 
bir kıımı Maliyece tayin ve bir kıanu d• 
Gayri mübadiller Cemiyetince intihap 
edilmiı bulunııyorlar. 

Komisyon reiti Faik Nüzhet B. in ls
tanbul'da Selinik Bankası idare mecli
si reİtli~i. gibi diğer bazı işleri de var
d!"·. Bu .ıti~rla mumaileyhin Ankara'va 
lflclip gıtmıyeceii henüz belli değildir. 
Komisyonda maliyece tayin edilen a:za
~an eaki Tapu Müdürü Salihaıtin B. 
ın Ankara'ya gideceii anlatılmaktadır. 

Gayri ınilbadiller Cemiyetince mun
talıap azadan buradıa diğer itleri dolayı
sile Ankara'ya aidemiyecek olanlann 
yerlerine cemiyet idare heyetinden diğer 
leri ıeçilecelıtir. Bu auretle cemiyet icla
r heyetinin Takdiri kıymet Komisyo
nundaki azası, Ankara'da ayni 2amanda 
cemiyetin daimi t-:- murahhas heyeti 
vaziyetinde de bulunacak ve ırayri mü
badillere ait itleri bükômet ,.;;erkezinde 
takip edeceklerdir. 

Takdiri kıymet Komisyonunun An
kara'ya nakli emri, gayrimübadiller me
hafilinde derin bir memnuniyetle k3Jlı· 
lanmııtır. 
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TGrlciJ'• ip. Hariç iç:ia 
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ll aylıis 4- a-
• " 

7 ıso 14 -
ı:ı: ~ 14 - ·-cet ... e.•rak seri ,...um......- Müddeti 

geçea nÜ•halar 10 lnant.thlr.-- Caa ... •• 
matbaaya ait iti• için •Gcllriyete mG
racaa.t edilir. Cazatemb ll&alana ••'•
h,.etini kabal ebnu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y 1!4İlköy raıat merir.•iad• •...Ue:n 

malümat& ıöra busla .ha•a laımaa bu
lutlu •e ıimali: istibmetJerclea riizsbL 
devam edecektir. 

11 ·5-933 tarih.inde ha Ta tuyfld 714 ai-
1 i metre ~n çok 11cakldc 21 - az 13 da-
r~e idi 

Belediyenin en sözü 
geçtiği şeyL 

Size aonalar: 
_ Belediyenin en sözü ıreçtili f"Y 

nedir? .• 
Muhakkak: 
- Ekmek narhıl Deniniz. 
Halbuki o Belediyelik bir İf delil-

dir. Zahire bonaımın vereceti fiatler 
üzerine ekmek narhını Belediye ta· 
yin eder ... 

Ekmek narhını da ortadan kaldı
rınca hakikaten İman Belediyenin ne
reye sözü ıreçtiğini pelı: keatiremez •. 

Tramvay baaamaklarma binınek, 
sinemada aiğara İçmek, otomobil hız· 
lı ıritmek, yerlere tükürmek, aokakla 
ra çöp atmak. Uzatmıyalım, bütün 
yapılmaaı Belediyece menedilmiı o
lan şeyler yapılır durur. Kimııenin al
dırdığı yoktur. Yalnız bir tek ,-y var 
dır: Ona kiınae muhalefet edemez: 
Tramvay pencerelerinin açılmaaı. 

Mevaiınt gelip te Belediye emir 
venneden içeride sıcaktan tlasanız 
pencereyi açmazlar. Muhakk4o< bu mı• 
r e dua sinmit olmalı ki bu kadar taa• 
supla riayet ediliyor. Ne olurdu, öteki 
emirlere de bu duadan biraz ainae idil 

uhalif kime derler? 
ittihat ve Terakki zamanında bir 

adama leke sürmek iıteyince: 
- O muhaliftir .•• D-.i.di. Rn va.n 

lıt kullanıt yıizünden ~uhalif kelime 
ıinin manaaı tereddıye uirardı ve 
mürteciden, anartiate kadar her tür
lü siyasi dalalet aahiplerine i.lem ol
mut tu. Hatta Mahmut Şevke~ Paıa
yı öldürdükleri zaman muhalıf namı 
altında yankeıicilere kadar hukuku 
umumiye aabıkaldan bile toplanarak 
Sinoha ıüriilmiiJtü. 

O zamandanberi muhalif kelime
sinin manasını yadırgamıt ve ıaıırmıt 
tık. Dün Türkçeai kuvvetli, bir arka
daıla ıröriiJürken bu bahai aç~k :"~ bu 
kelimenin ırelip seçen teli.ldcilermı de 
tarayarak ıu neticeye bailadık 

Muhalif demek: Kaıb mahauala 
iyiye kötü ve kötüye iyi diyen adam-
dır ... 

Ben dayanamadım aordum: 
- Ya mutabık kiındlr7 •• 
- O da onun akıi: Pek baait, kaa 

ti mahauı olmakm:m iyiye iyi Ye kö
tüye kötü diyen .•• Dedi.. 

Shak•pear'ın yıl 
döntlmtlnde 

Maruf lngiliz edibi "" haile mu
harriri Shakıpear'm yıl dönümü mü
naaebetile Londrada büyük bir ihtifal 
yapılmıı ve buna bir çok ecnebi dip
lomatları ve memleket mümeaailleri 
iıtirak etmiı. Türkiyede Shakspear • 
preıtlerin bu meraaime naaıl iftirak 
ettiklerini ve Türkiyeyi kimin temail et 
tiğini bilıniyorum. Yalnız Avrupa ga· 
zetelerinde bu ihtifalin bir fotoirafi
aini gördüm. ilk planda Hicaz !ef".j 
Hafız Vehbi Efendi aırll ve keyfiy.~ i 
ve elinde ıemaiyeaile ırörünüyordu. 
Ben merhum Shakıpear'm yerinde ol 
ıam tuhafıma ıriderdi... Siz ne derai
niz 7 

FELEK 

E2 

Türk - Yunan ticaret an
laşmasının iyilikleri 

Celil Bey bugün geliyor, Izmirden 
geçerken beyanatta bulundu 

(Bafı 1 inci sahifede) ı den tilcca.-larm da yunan mahoıul!t ft 
,. -·-'- ,_ı_, t · · · ··1·- mamulatı üzeritıc nazarı dlkkatlarrnı gumuz sene ~ınwuu eıannı co ~... . 
mek için Üç aylık iıtatiatilderinıizi cöz- celbeOerim. . . 
elen ıreçinnek çok faideli olur ve i~_bsa· . Bu~ .~İlla11. i~.~ e!ya~ ne
di vaziyetimiz bize nereye kadar ıurek- tı.celen gozumüziin onüııdedir, her han 
lenebileceğini aösterınekte çok faideli gi bir memlek~ kaqı yalnız E.trcı 
olur. vaziyetinde kalabilmek iınka.ns.•zdır .. 

Doku,. yüz otuz iki ıenesinin ilk üç Mallarımızı ıııatm, alan memleketın -~ 
ayında Yunaniıtandan Türkiyeye otuz sula! ve mamulatrnı da imkan ~ı~
bin liralık ithalata mukabil bir milyon de hatta tercihan mübayaa etmeyı mıLU 
yedi yWı bin lirald< ibracatnnız olımqtu. vazife addetmeliyiz. 
Dokuz yfuı o_tıiz üç """:eainin ilk üç -~- Yunanistanda Türkler için umumi 
yında Yu~ıtandan bıze. _do~ uç derin ve sarşılmaz bir d09tluga §ilhit ol 
bin liralık ıthalat olmuı bızım ihracab· dum her iki memleketin iktisadi mü
mız iae ancak üç yfuı dokaan bet bin li- na · <batini kuvvetlcndirmeğe vesile teş 
rayı bulabilmitti. Bu aleyhteki aziııı te- kiı° edecek olan dostlukla beraber men 
nııkuaun aebebini Yunanlılann tatbik faatla.rnnız da beraber yürümelidir. 
etmekte_ olduklan mecburi takasta ara- )"' unan 8Qfvekilin beyanatı 
mak doırru olur . 1 s · t ·· B " ·tit:ıar · ıe y · AT NA, 11. A.A. - ıya.s rues.arun 
• ız ~ ı_ de ~ıatanalmb~ dün sabah akdetmiş oldukları içtimadan 
~muz . andan !~'- . Y~.!_ tnl.l bu.ld sonra başvekil M. Ça1daris, matbu.at mü 
ıunanıst .....,_,,. ım .... uını u- ili · - dak" be anatta l:ıullltl • •-'--'-'--' - , ~'" .. ,__~ mess eıune aşagı ı y 
~ ı.a.M.l.llUIC Ke!!!!•DMzı UMllU'-J.fa.I° a· 

dederiz çünki ürk malmı almağa alış- aıuştuT. ' • .. .. . 
b · · d · • ha feza etr - Sıya.sı ruesaya turk nazırları le Yaı> 

~ş _:':_ JPlyaF"'f_:~ ~:ı dt 'i:, k.etleı>de mış olduğumuz heyecanlı mülal<a~ı 
mıt wuruz. a"""' l "9111 e aln b" ti-
c.ebirle =ticey<: varmak jmkôoeızdır. bildirdik. Bu mülakatlar, y ız •~ 
Bu hakikati Y.unan ricaline ari.lattık care· itilafnaıneei akdine ınünhaiiur kal 
ve iki memleket araıımda çok ...,imi m•mıf, belki ilıi dost Millet ara.a_mda 
bir surette dev.am eden bor türlü mü- mficut olan münasebetle.ıe taallu_k e-
.-batln ve bilyük dostluğun ııeti<:~in ı:itn daha umumi meselelere de şamil ol 
den mülhem olarak tkarl aulaşmağı muıwr. 
Y"!Ptık bu anlaşınad.an bi~ . . ~e Türk nazırları hariciye nazırı M.l\la 
ınıntılauımın ve Edime haval,..ını ım· xiınoa tarafıruıar: şereflerine verilM zi 
fade edeceğini gömıekt.oy.i.ııı. yafette hazır buJundıuktan sonra Ati-

Bu itilafnamcye göre üç ay zarfı.oda nadan aynlmıılardır. . 
Yunani.atana göndereceğimiz maJ.larm. Kendilcdni istasyonda Başvekil ile 
yilııde yetmiti döviz olanıktan tediye e- hariciye ve milli iktiaat nazırları t<:§yi 
dilecek mütebaki yüzde otuz iç.in Yu- etmişlerdir. 

nan bankaaı:nca bon de kes verileuktir iti afaamenin metni 
bu bon de kcıs'in yWıdıı: yirmi beşile Ya 
rum piyasa.omdan d&t ay zarfında yu
nan malı alınııp Türkiye-ye ge<tirileooek
tir mütebaki yüz.de lqile de yunan ge 
miloriLe Yu.nanistal'a veyahut h<rilangi 
bir meınlekettıe ya.pacağmıız nakliyatı 
navlun bedeli Ödenece ktir. 

Şimdiye kadar Yunaniöta.11;da . yüzde 
yüz taka.sın yapı.lına5ını temın ıçm yu
nan mevzuatı mucibiuoc yunan ban
kalarına dc;po ettirilmekte olan yüzde 
yiımibcş tıeıminat akçeleri de bon de 
kese tahvil oluııacaktrr. 

Trarmt 
YU41Anistan.dan transit ola.rak geçe

cek türk malları bu ınukavekname ah
kamile mükayy.:t değildi.-, yani taka.sa 
tabi tutulmayacak. 

İkinci üç av zarfındaki ihra<:atımız 
iç.in yüz altmış be1i deviz, yüzde otuzu 
"-' -'-·v••nwb kulla.nıJacak olan bon 
de kcai navlı.ın için bölıo 011t~....... . . 

Yunaniatanda mallarımızı satııııak.'F 
müşkülatımız yoktllc. As~ mu§kul.!it 
memleketiıni:ııde satılabi.lcıoc~ yu.ııan 
malı bulmak ve ithal etmektedir. Bun
dan dolayı vekaıe.tınl vatandaşlara .Yu 
nan emteaainin memleketimize ithalıne 
medar 0 ]mak üzere mümkün olan kolay 
lığı yapmağı şimdiden Jı.araillaştırılmış-

u~ . . 
Yuaanlılar ma.ı satışlarımızda.ki mev 

cut suhulete cağmcn tatbik ~ktc ol
duldarı kx>ntenjan ,.,J.lindc fa:ideli olr 
rnağı resmen tahabhut etmişlerdir • .. 

Her iki memleketin alış ve veın~
nin normal şekilde cıeceyerunı ~ •· 
çin muhtelit ticaret ofialen tıeı~ de 
karerlaştınlmıştır .. Tütün IM&e~ ~ 
km şark memleketleri için bal:'.a1:': bır 
mese.ledir. Bu .,_.,lede şark tutun~ ye
tiştiren üç memlıclııı:ıtin müşterek bır ta 
kım menafii varıdır .. 

Tütün istibul ve aatııı hueııtMında na 
ztmlılı: va.zif,eıoİni yapmak üzen: Balkan 
konferansının takaaiir ettirdiği .esas: 
hır daiırcainde müşterek .bir tütün ofıaı 
teaisi karaı:lattırılmıştır. 

Bu meeele hakkında daha açı~ ~ 
mak liızmı geJ.inıe nY""lek.etımızdm 
büyük tütün alıcılcrile daima _do;rt ol
mak ve onlara yardım etmek fikrine ... 
dıkı.z ve bunda menıfaat görmektıcyız. 
I•'akat bazı alıcılar tütün piya.aalarıııa 
fıyat im~ etmclı: için tütün Utı'-'.': 
eden ınemleketltri &atıfta rekabctıe du 
§ünnektedicler. . . 

ümrt ediyoruz ki tütiiı_ı o~ _bu ka
bil gayri tabii lıareketlenn oııunıc ge
çecektir. . 

Vatan.daşla:rm>a, mallaırmı yunan ıııı· 
yasasına satmak imldnını veren '?'1. anr 
laşandan az...,i istifade ~ tav 
v'y~ ederken ınomkkete m&l ıthal &-

1ZMİR, 11. A.A. - Yunanistan.la akt 
olunan ticari itilafnamenin metni af
ğıya yazılmıştır: . • 

rürkiye Yun'3llistan arasında tıca.rı 
itilaf : 

Tiırkiye ile Yunanistan iki meırı.le
ket araımdaki itilif ve iştiraki mesai 
siyasetinin ana hatlarını ticari mUna.sc 
betlerinin tanzimi husu9Wlda tatbik et 
mek ve mübadelita matlup olan . ınki
şaf ve tıevessü ı imkıinlarıru verebilınek 
mak.sadiylc ati.ckki hu.sus ları kararlaş
tınnıslardır : 

Madde : ı - Ba.lka.n merkez ofisi
nin, Balkan konferansının ka.rarLtştır 
dığ ı e11aslara tevfikan, tütün ıncrktz O
fisinin, tesisi. 

Madde: 2 - !ki memleket oıalla.'nım 
yekdiğerinin ülke•in.de sürükhil.ı>bitıi 
-- •lr~ı mübadelelerin inkişafını ko-
!aylaştırmaklY[31( 1 ~~ _, 
kette Türk - YIJllan ticaret Ofi91.ci ih
dıası 

Madde: 3 - Yine ayni dostaıe r<lil· 
şün.ce tahtında olarak vebalen snvout 
imklinlan ve istikbalde ink.itaf ha:ı.rJık 
tarını nazarı dikkate alarak bu ınibade 
!atın şimdiki tarzı cereyanının işlı iti 
lif.name ile tan:<imi 

Mezkur iki hükiımet 30 teşriruvvel 
1930 tarihli ti<:aret ve ııeycisefairınu
kavele.i ahkiımı mahfuz kalmak ızere 
aşağıdaki ahkam bakkmda mu.talı: kal 
mı~laııdn- : 

Bill'i:nci madde : - Iki llit taaf li
sana ve lı:ont-ejlln w döviz takyid.ı hak 
kında balaı mevcut veya atiyen ~ 
.Jıc.ı:ek olan woulü iloi nvmlelı:eıt ııtı.ı· 
l.ltı hakkında en mu..it eurıeU>c e bu 
mahsulatı diğer bir meml.eloetin ıiaıa
ail ınahııulatuıa ıuuar.an daha ımü
aait vaziyete lwyuuyac:ak tekiJdı 'VU 
ve talbilı: etmeyi mütekabilen dJhte 
ederler ,Yunan hilkümoti k.ontc%l>.ınik 
tarla,rıru muhtclif limanler araeıa tev 
.zi e.duloen bu re<ISİl>i naıuıırı dilıte •· 
.tarak Türkiye itbalitnu üçünıciir ol:ıü 
kümd: i.thalatı:na nazaran ~yri 
ınıı11&it bir bale k.oymıyacak tıUCA! ve 
Türkiyenin mezkur limanlara n it
halit.Jnı a.za}tınıyac:ak ııelı:ilde ıziat 
Y"IP""'Yı deruhte eder. 

!kinci maıdde - .Menpi. Y~ 
olan ve ifbu ihti!Aftvwneye uııeır li&
tede sayılan mııheııılit T~ki)'.'C I~ 
ti tarafından balen vazedilmif 'I. atı 
yen va.ıcııdilecek ola kontenjatkyi.. 
datına Ubi o!cnaloaızlrı Türlriyıeitılıal 
odilcbülıcektir. 

(Devu:ar) 

Milliyetin edebi Romanı: ıuı 
ve bitkin iki elite takaldarın'UftU· 
rarak; 

- Şimdi ne yapmalı? •• _.e mı· 
rıldandı· - Şimdi ne yapın.Hare
ketin batı muhakkak burad·. Ve 
madem ki beni düpnan addbrlar •. MAKEDONYA 

Aşk, 

bakaa ittihat ve Terakkiyi ırörür ıribi 
oluyordu. 

Hele ikindiye doğru Mektupçu Bey, 
dili bir kant dlf&nda, nefea nefeae ko
ıarak odaama cirip ıu telgrafı bumu
na uzabverince puaulayı f&.lttn'ermit
ti. Kim bilir hanci merkezden çekilen 
bu telııraf Kolağau Niyazi imzasını 
tatıyordu. Hıfzı Paıa pannaklan tit
riyen ellerile ırözlüğünü bumuna ye.r
lettirip ırüç bela ıu sabrlan okuyabil
mitti: . .. 

••Manastır Valiail Reane Nahıye Mu
dürüne verdiiiniıE vazifenin denaeti 
ne görülmiiJ ne ititilmiıtir. Ben ve ar
kadatlarım millet ve vatan uğrunda 
canımızı feda etmit adamlarız. Acaba 
bizinı dağ larda pusu kuran hal:'dutlar
dan bir farkımız yok mudur kı, tuza. 
ğa di.ı~ürulerek öldürülme!"izi.. em~r 
buyurmuısunuz. Bir valının boyle bır 

Kin, Polltl!ıa, rJe K•n .. 
Müellifi: Ni:aamettin Nazif .......... ,,,,,,,,,.,,~,,,,,~,,,_ 

. ece•ine hali. inanmak 11temı-
emır ver o kamlar b .. 
yorum. Eğer daha üat ma . oy· 
le iradelerde bulunmanızı ten~ıp ~t
ınitler ve ıiz de kanımıza. ~ırme.ıı• 
mecbur kalmıı iaeniıı, cemıyetin ~
ter ve caniler hakkında nelar yapa ı· 
leceğini aize anlatmıya lüzuın yoktur 
aanmm. Elinizde bir kuvvet var~a 
memleketi hürriyete kavuıturmaga 
çalıtmız. Y okaa bizim hakir ~cut~a
runızm bir valiyi cinayet tertıbatıle 
uiratbracak derecede ehemmiyetleri 
yoktur. Ben yüz binlerce vatand~t~ 
mürekkep olan büyük ihtili.I cemıyetı
nin en deieraiz azaaıyım. Baki. • Ya 
vatanın aeliıneti, ya ölüm!,, 

Heyecanını belli etmeden mektup
çuya; 

- Çekilebilirainiz efendim. . - de-
di -

F a kat ırcktupçu uzaklatınca, ezgin 

.. 

Korkulu bir rüya ıönnilt ~er· 
di: 

- Bir dütman· . Bir diifırbura
da y&f&brlar mı? Ooof •• Btn ça· 
reıine bakmalıyım. . lı aar)nyor. 
Bu dertten tereyağdan kıl r ıribi 
ııynlmalıyım. . Ama naul 7 ıl llY• 

nlabilirim? 
Ayağa kalkb. Elleri ark•a dü

tünceli düıiinceli epey doLıSonr~ 
ani bir kararla maaa batııııreçti, 
bir aaz kalem aeçti. Bu ka bat· 
parmağında çıtlattıktan aoıir aa
irifilmenam ıribi yazmrya ıJadı. 
Hem yazıyor, hem de y:larını 
okuyordu: 

- Huzuru Samii Cenab\retpe· 
nahiye •. Evet. . Huzuru S::enabı 
Sadaretpenahiye. . Ne 4:tim? 
Evet. • Niyazi ve aveneıÜ1(ip ve 
derdeati emir ve irade bu~·.kta i
ııe de. • ise de. . Mevcudıaptığı 
~iddetli hııreket~erl". ~nlatlttihat 
ve Terakki Cemayetının arları 

Kazım Karabekir Pş. nın IF~Iih Rıfkı Be de_n 
.. .. .. kt b KazımKarabekır 
UÇUnCU me U U Pşe ya cevap 

) ni de ziyaretle daha ziyade intizar et 
tirilmiyerek hemen Şarka gitmekli
ğim lüzumunu kendilerine söyledim 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
toplatılmau ve huauıile beni tarktan 
ayırmak büyük bir gaflet olmuıtur. 
Beni derhal tarka iadeye çalıt. Ben 
orada milleti tenvir ve onlara yardım 
ederek memleketin inhillline karıı 
Şarkta yeni bir milli Türk hükfuneti 
vücuda ıretirerek Şarkı tehlikeden 
kurtardıktan &onra Garp tehlikeıi ber 
taraf edilebilir ve bu ıuretle mütareke 
hududu dahilinde kalan anavatarumız 
kurtanlabilir. itilaf devletlerinin ha
rekab idame etmeyip bizimle mütare 
keyi kabul etmelerinden itilafın bu 
hudut dahilinde yeni bir cidale kalkı
f&cağını tahmin etmiyorum. 

1 Kanunuvevel 1334 Erkanı harbi 
yei umumiye reisi Cevat Paıa Hazret 
!erini ziyaretle lıtanbulda taplanmak 
lığımızın gafletini izah ve beni Şarka 
iademi ve ordunun zayıflatılmamuını 
rica ettim. Yine ayni günde aadaret• 
ten istifa et:mit bulunan Müıür izzet 
Pata Hazretlerini de ziyaretle (Mil· 
letin istiklalinin mahvına ıridildiğini 
ve bunu ancak Şarktan temin etmek 
imkanımız bulunduğunu takdir ede
rek beni getirtmemeniz lazım idi. Sul 
hun aktinden evvel ordunun kuvve
tinden düşürülmemesini ve benim ıar 
ka iademi ve kendisinin de İt batın .. 
dan uzaklatmasırun doğru olmadığını 
söyledim. 

6 Kanunue"""l 1334 aelamlrk me
rasim.inde uaulen huzura kabul olun .. 
dum. Padiıaha dahi, sulhun temini ırö 
rülmeden evvel orduaunu zayıflatma 
maoı ve bilhaua ırenç kumandanları
nı iı batından ayırınama&ı aksi halde 
ikinci Bizans vaziyetinin pek uzak ol 
madığını anlatarak benim Şarka ve 
lıtanbulda toplanan genç kumandan
larm da Anadoluya ordulan batına 
iadeleri halinde Türklüğün öldürüle
miyeceğini aöyledim. 

Bu mülakat benim ve diğer genç 
kumamlanlann it batına ıreçmesini 
temin eden amillerden biri olmuıtur. 

23 Kanunuevvel 334 Harbiye na
zın Cwat Paıayı tebdke giditimde, 
b.,..l Tekirdağındaki 14 üncü Kolor· 
\!hıya tayin ettiklerini ve bunun ilk ka 
deme olduğunu ve ilk fıraatta Şarka 
iade edileceğimi ııöyledi. Müıteıar is
met Bey de teyit etti. 

2 Kanunusani 335 te Tekirdağına 
muva&alatımda orada kalmak huıu· 
'6ndaki beyhudeliği görerek biran ev 
ve! kolordumun Anadoluya nakli için 
teşebbüaatta bulupdum ve müaaade al 
mağa muvaffak oldum. 

28 Kanunusani 335 te Tekirdağına 
ziyaretime gelen Edimedeki Kolordu 
kumandanı Cafer Tayyar Beye de mil 
li iatiklalimizi kurtarmak hakkındaki 
mütaliamı izah ve §8.rka gitmek için 
uğraıtığımı ve timdilik bu kolordu-

... ,. -~Aftluva naktıo.ı ~·'-- · 
tiğimi ııöyledim. 

14 Şubat 1335 le bir aralrk Harbi
ye nazırlıimda ve bir aralık Erkanı 
harbİyei umumiye riyaseti vazifesin
de bulunan ve evvelce kumandanım 
olan Şevket Turgut Paıa Hazretleri
ni de zİ:yaret ettim. Fikirlerimi açtım. 
Kanaatlerimi aöyledim .,... benim Şar
ka tayiniıne deli.letlerini rica ettim. 

13 Mart 1335 Şarktaki iki Kolor· 
dumdan mürekkep dokuzuncu ordu
nun ismine on bqinci kolordu namı 
verilerek beni kwnandanlığa tayin 
ettikleri emrini aldım. Fakat bu ara
lık bir taıfiyei rütbe meaeleai meyda
na abldı. Muharebe meydanlarında 
kazıı.ndıiımız rütbeler bizden alına
caktL Bunun için benim Şarka gitmek 
Uiim bir müddet tehir ettirildi. Büabü 
tün sarfı nasar edilmeainden endite e 
derek eaaaen benim de Şarka ıritmeğe 
pek heveıklr olmadıiımm propağan 
da edil.meıinl İemet Beyden rica et
tim. 

23 Mart 1335 Mustafa Kemal Pa
tanın Ahmet Riza Beyle ırörüıerek 
miitarinilleyhuı rlyaaetlnde latanbul
da bir kabine tetkillni ve kendilerinin 
Harblı>e nuırlıfına ıeçınealni ve benim 
de kabinede bir mevki alınaklığımı 
arzu ettiklerini llfrendim. Ve İsmet 
Pata vaaıtaaile de bu yolda bir teklif 
aldım. 

Bunun felaket! milliyi tacilden 
baıka bir teYe yaramıyacajuu, bir an 
evvel ırenç kwnandanların Anadolu. 
ya atılma.amdan bqlra çare olmadığı 
bakkavklri noktai nazarımı tek.iden 
İamet Beye aöyledbn. 

10 Niaan 3311 ErkAn.ı harbiyei u
mumiye relal Fevzi Pata Hasretleri-

yalnız Niyazi Efendiden ibaret delil
dir. Ki.lı ıeceleyin aokaklara yapıtb· 
nlan beyannamelerle, kah aağa aola 
ııönderdikleri tehdit mektuplarile her
kesi korkulu rüyalara uğratan bu ce
miyete üçüncü ordudaki zabitanın hep 
ıi ve hat~ vilayetimiz ahaliainin bir 
çoğu dahil bulunmaktadır. Geçenler• 
de mmtaka kumandanı Oaman Pqaya 
yapılan ıuikaat bunu açıkça ıröster
mektedlr. Suikaıti yapan adanı ırözö
nünden hemen kaybolmuıtur. Acaba 
bu adam birdenbire ıırrolup naııl ka
çabilmittir. 7 Gayet baıit.. Hadiaeyi 
aeyreden zabitlerden hiç birisi onu tut· 
mak iıtem-ittir de ondan firara mu
Yaffa.k olmuıtur. Verditimiz mütema
di emirlere raimen ne zabıtayı ne de ad 
!iyeyi tahrik etmek mümkün olama· 
nuıtır. Şükrü Paıanın Riyaaeti albn· 
da tetkil edilen Aakeri Tahkik Komia
yonu azuı ırizlice yapılan ölüm tehdit
leri karııaında iatifadan bqka çare 
bulamamıılardır. Ohri Kazaımdald 
köylerde halkı lailer aleyhine tahrik 
vazifeaile ııönderdiiimiz naaihatçi he
yet azaaı eğer faaliyette devam eder
lenıe hepsinin cemiyet tarafından 
idam edileceklerini bildiren ayn ayn 
tehdit mektupları almıtlardır. Ve bit-

ve müsaade iıtihıal ettim. 

11 Nisan 335 Liman Patanın hata
sı yüzünden mahvolan ve yetmif bet 
bin eair ve üç yüz altmıt top zayi e .. 
derek on dört ıründe altı yüz kilomet 
relik bir ric'at neticesi kadro haline 
inkılap eden Yıldırun ordulan grupu 
lağvedilmit ve bu suretle açıkta kal
mıt olan Mirliva Mu&tafa Kemal Pata 
Hazretlerini ziyaret ettim. Ziyaret se 
beplerinden birisi de müıarünileyhin 
lstanbulda kalıp kabineye dahil ol
mak hususundaki arzularından aarfı 

nazar ettirmek gayesine matuf idi. 

Ben Paıa Hazretlerini ziyarete bir 
yaverimle gittim. Kendileri haıta ya
tıyorlardı. Üçüncü bir ziyaretçi ola
rak ırelmiı bulunan bir zat Paıa ta
rafından Ru"'n Eıref Bey diye tak
dim olundu. Ben Paıa Hazretlerile 
pek mühim olan miUi dava bakkmda
görüteceğim için böyle henüz takdim 
edilmit bulunan bir zat yanında ko
nuımak gafletinde bulunmamak için 
ilk teklifim Ruten Eıref Beyin biraz 
istirahat etmek üzere yaverlerin yanı 
na ıritinesi oldu ve Paıa Hazretlerinin 
ihtarile citti. Ve biz de muhavereleri 
mU:de Pal" ile bat bqa kaldık. 

Teklifimin kabulünden Muıtafa 
Kemal Paıa Hazretlerinin bili.hara 
.arfı nazar ettiğini ve bir ay sonra ar 
zuauna rağmen kendisinin lıtanbut .. 
dan uzaklattırıldığını atideki yazıla
rından öğrendim: 

1 - Gazinin nutku. Sahife 7: "B"" 
ni latanbuldan nefi ve tebit makaadi
le Anadoluya ırönderenler •.• " 

2 - Gazinin hayatı. Sahife 79: 
"Mustafa Kemal Pata Anadoluya ken 
disini uzakl&ftınnak iıtiyen huıenum 

tarafından cönderilmitti.' 

3 - 4 Kanunuevel 1334 ileri ıra
zetcıi: ''lstanbulda mütehayyiz bir 
ecnebi PafA ile olan mütafehelerinde 
Rumlann yakında lzmiri iığal edecek 
)eri havadisini veriyor ve kendisine 
mühim bir zabitan kadrosile b irlikte 
Anadoluya geçme sini teklif ediyor. 

Selim. 

Dördüncü mektubum gelecektir. 

Kazım KARABEKIR 

Piyango çekildi 
(Başı ı inci sahifede) 

Kenan Bey kazannııttır. 10 bin liralık 
ikraroivevi Bey<>tlunda tütüncü Bul ar 
:ııua-vor, ~ıı::: .)'-... .... 7_._ "" • • ~ 

Efendi kazamnıılardır. 
30 bin liralık ikramiye kazanan bile

tin iki parçaaı lıtanbulda, birer parçası 
Izmir, Gemlik, ve Sökede, 20 bin lira 
kazanan biletin üç parçaaı latanbulda, 
birer parçası da Çatalca ve Zonguldak
ta aablmııtır. 10 bin lira kazanan bile
tin iki parçaaı lıtanbulda, birer par91'· 
lan lzmit, Buraa ve Tanuıta satılmıt· 
tır. Piyanıroya lıu ır,abah devam edil.,. 
cektir. 

(Başı 1 inci sahifede) 

nu: nasıl mümkün oldu bilmem. 
Sizin Anadolunun kurtarıcıları de-

iil, fakat kurtarmlflan ara-
•ında olduğunuzu da yine 
Ankara ya ııeldiğim vakit, Erzurumlu 
!ardan öirendim. Sakarya yazılanmı 
benim aleyhime hatırda tutmanız: ne 
kadar aykın olsa da, Erzurumu ken
di lehinize hahrda tutmanız: kadar 
gülünç değildir. 

Anadolu ihtilali ancak Mıutala 
Kemal kadar büyük bir şefle Türk 
milleti kadar büyük bir milletin müı
terek e•eri olabilirdi ve öyledir.Mus
tafa Kemal, hiç bir zaman, hiç bir 
aözünde ve yazısında, ben yaptım 
demedi. Kendi öz: ıerellerinden her
kese, size ve hepinUe, bol bol hiue 
dağıttı. Fakat ıayet bir kimu mille
tin şerefini mal edinmeye kalklflrsa, 
Mustafa Kemalin buna müaaade et
meye hakkı yoktu. Büyük nutuk, mil
li ıerefin ebedi nöbeticuidir .. 

Siz kendi ırözünüzde putla~mı1 
olabilininiz fakat bizler putperest 
değiliz. Biz, ite, esere, fedak&rlığa ve 
fikre, milli krymetleri kadar ve mille 
te faydalan olduğu kadar ve olduğu 
müddetçe tapanz .. Kıymet ve fayda
lan kalmadığı zaman da vazifemiz 
olaa olsa onların hatıralarını tahnit 
eımekten ibarettir. 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

ISTANBUL, 
18 den 19 kadar Saz (Kemal Niyaz.i B•J' •• 

arkad,ıları), 
19 den 20 kadar Ork•atra 
20 den 20.JO kadar Sa. (BelkU Harum). 
20.30 dan 21,30 kadar Hanımlar aas heyetL 
21,30 dan 22,30 in.dar Orlı:•stra., Ajana ha· 

ber1eri •• saat ayan. 
VARŞOVA 1411 m. 
13,15: Plak. 16,35: Plik. IS: Müaaı..h. 

konseri. 19.lS: Kab•• musikisi. 20,35: SO:ıı:
ler. 21.ZO: Senfonik konser. 24: Dans musi· 
kisi. 

BUDA.PEŞTE 5SO m. 
18,35: Arpad Siıan musikisi. 20ı3$: Bu

aünkü Meksıka muıikiıi ,,Pli.le: ile". 21,25: 
Budape4te orkeıtra heyeti tarafından kon
ıer. 

MÜNIH 532 m. 
20: Milli neıriyat ,,Arazi •• kan" 21,10: 

Yeni kadın ıiirleri. 21,25: Coethe'nin kUfte
lediji tarkılar ,.Lauta •• ,arlo ile". 21,50: 
Hanibal niçin Alpları geçmi,ti nt&rih.". 22: 
Hanniba.la dair musi1'ili temıil. 

ViYANA 517 m. 
20,10: Operet p~~arı .,Tenor •• sopran 

ıarlıt1cılar ile". 20.40: Devamı. 21.,35: Konfe
rans. 22.05 Oıwald Kabasta talıumı ,.Orkes
tra konseri.". 23.35: Danı musik&.i. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
22: Senfen.ik konser, 
PRAG 487 m . 
20,15: Kuator konıerl 21,05 Pras opera

arndan naklen Smetana"lllll ,.ÇiFT DUL
LAR'" Ojleraır. 

BOK Ş 394 01. 

13: Fi k. J4,l5: Plılk. 18: Kanıık lco11-
H r. 19,15: Deva1111. 20,45: Pli.k. 21: Şa.rla
Iar. 21.25: Radyo ork .. traıt ,,Souıa, Çay
lcowsky~. 22.20: Orkutn. 

BRESi.AV 325 m. 
21,05: Brealiu'a mahsua danılar. 21,25: 

Muhtelif. 21.35: Konıer. 23: Haberi .... 23.45: 
Cece muılldıi. 

Romanyalıların milli 
bayramı 

Enelki ırün Romanyanın milli bayra
Türkoca ,ıc.IDID ta•fiyesl mı olduğundan Romanya ıefareti müa-

~ tflf&l"I Ye Jeneral konıill M. Anaıtuaiu, 
C. H. Fırkaaı Katibi umumiliğinden: konaoloaanede tebaanın tebriki.tini lra-

Kurultay kararile feahedilerek bütün bul etmlı ve bu münasebetle bir nutuk 
hak ve vecibeleri Fırkamıza intikal e- söylemiıtir. iM. Anaıtualu nutkunda 
den Türk Ocaklarından müdevver borç- Romanyanın aiyaıi vaziyetini bıah ettik-
lann bu defa da üç yüz liraya kadar o- ten aoııra Türkiye'den b8haederelı: de-
lan kıımmın (üç yüz lira hariçtir) te- mlıtir ki: 
diye.ine tasfiye encümenince karar ve- - Siz, pek mÜneyy•, ıulh ye bey-
rilmittir. nelmilel teaanüt fikirleri besliyen bükU-

Bu miktara kadar alacaklılartn mua- met aılamlannm idare ett1fi miaafirper. 
meleai hazırlanınııtır. Allkadarların An· .,. .. bir memlekette bulu-yonunıız 
kara'da Cüınburiyet Halk Forkası mer- Türkiyede, yani ötedenberi Roman)'111Un 
kezinde taaflye encümenine müracaat aamiıni ve doıtane nıiinaııebetlerde bu-
~J~eri ilin ~~ur. _ _ ______ ;;.;lu=n=du=ğu bir memlekette J'&tıylWlunm." 

MELEK' de 
MYRIAM HOPKINS Ye 

( THE CANADIANS ) caıı 
GECE KUŞLARI 

Muaızam ve zengin 
filminde. 

EL HAMRA' da 
MAURICE CHEV ALIER Ye 

JEANETTE MAC DONALD 
işidilmemlt tarkılarla yeni 

Ye orjiaal kopyesl 

• AŞK RESMi GECIDI 
Paramount dünya havadisleri - Buıüa: Melek'te 11 

Elhamra'da 10,45 tenzilltlı matine 

tabi ilk vaaıta ile merkeze avdet et
mitlerdir. Ohri Kaymakamı Süley
man Kani Bey vilayete gönderdili 
bir raporda Niyazi ve arkadatlarmın 
buırünlrü terait dahilinde hük6metten 
korkmalarına ihtimal bulunmadıiını 
bi.ldirmektedir. Bendeniz de dahil ol
duğum halde bü~ m~url!'nn. ha. 
yab tehlikededir. Şımdı Nıyazıden 
bir tehdit telırrafı almıı bulunuyorum. 
Ölümle tehdit edilenler dinlememekte 
padifeha aadakatte 11rar ettikleri hal.' 
de derhal öldüriilmektedirler. Oaman 
Pata niçin ........ımuttur? Çünkü mü
p.riinileyh -.ıtaka dahilindeki zabi
tana aadakat Yemini verdirmek iıte
miftir. Sui~sti yapan zabit üç kurıun 
atmıttır• Dıyeliın ki birincial atılırken 
dii• zabitan bot bulunuyorlardı. Y &· 

diğer kurtunlann atılmaama niçin ma· 
ni olmadılar.? Çünkü hepıi cemiyete 
dahildir ve biliyorlardı ki bu km-tun
lar hafi cemiyetin emrile ablmakta
dır. Zabıta ve adliye memurlarmdan 
vazifelerini ifaya davet ettiğim her 
tahıı derhal vazifeaini bırakıp kaç
makta ve kiınbilir, belki de Niyaziye 
iltihek etmektedir. Bendeleri dört 
yüz aenedenberi aarayı tahanenin ni
metlerile büyÜmüt ve yatamıt bir ai-

leye ı_nenıup oldufwn için ölüm teh
dltlen altında dahi vazifeme dOYam 
etmeyi vicdani bir lüzum addetınek
teyiın. Kırk aenedenberi deYlet biz. 
metinde bulunan Hıfzı kullannın İnfa· 
allab Halilı:i lzlm hayabnı muhafaza 
eyler kanaatindeyim. E ... t P&J& Has
retleri. • Sadık paditah kullarının ha
yatını muhafaza edecek bu haYalide 
Allahtan bqka kinue kalmamqbr. 
Vazifemde devama karar vermiı ol
maklıiım, :ııannedilmesin ki ahvali 
hazıra üzerinde müeuir olabileceiime 
kanaat ıretirdiğimdendir. Hayır Pa
ta Hazretleri buna imkan ırörememek
teyim. Ve zab tahaneyi de .,.....,z 
ümitlere aevketmektenae ırördüğüm 
hakikati aynen &rze cüret ediyorum. • 

Kalemini hokkaya batırırken biraz 
düıündü. Sonra daha büyük bir azim· 
le kalemini cızırdatmıya devam etti: 

- 1htili.I fikirleri. . lhtili.I fikirle
ri.. Evet niçin yazmamalı?.. ihtilal 
fikirleri, aakerlere de airayet ebnit 
bulunınaktadır. Üçüncü ordu zabita
nı lebdil edilmiş olsa bile, gelecek 
her hangi bir baıka zabitle dahi bu 
askeri i..ai]er Üzerine ıevketmek ve ta .. 
kibatta bulunmak imkanı kalmamıtbr. 

(Devamı va.r\ 



•• 
, Haftanın filmleri Uç bekar sinema yıldızı baş erkek 

Elhamra: A,k resmi geçidi 
(Evvelce göaterilmiftir) 

Glorya: Mata Hari 
(Evvelce göaterilmiftir) 

Melek: Gece ku,lan 
Opera: Kayıp çocuk 1 

(Evvelce göaterilmiftir) 
Türk: Ariane - Genç Rua kısı 

(Evvelce gösterilmiftir) 
~ 

Bu hafta Melek ainema11 müatesna 
olmak Üzere bütün sinemalar evvelce 
bir kere veya müteaddit defalar göıı
terilmiı olan filmleri göatermiye ve 
bu münaaeebtle fiatleri indirerek yaz 
tarifeai tatbike baılamıılardır. 

(Melek) sinemaaınm göstereceği 
(Gece kutlan) filmi gÜzel ıarkılı ve 
çalgılı bir hiui dramdır. lngilizcedir 
ve Amerikan filmidir. Bat kadm ro
lünü yapan Miran Hopkins çok gÜ
zeldir. 

Paramount dünya 
haberleri • 

1 - Monte Karlo da otomobil re
konı. 

2 _ y atingtonda birah.- açmak 
iatiyenlerin müaa.ade al~~lan. 

3 _ yeni Fransız Elçısı Nev - Yor-
ka muvasalat ediyor. 

4 _ N is tehrinde vilayet bayram

ları. 
s _ lngilterede motosikletle brman 

nıa mü.aabakaaı. 

6 _ Amerikada 250 .. 000 itsiz na
fia iılerinde kulanılacak. 

7 - Madritte cümhuriyetin ikinci 
aenei devriyesinin teaidi. 

8 - Pariste ilkbahar münaaebetile 
seyyar tema§alar. 

9 - Miater Roosevelt (Bez • bol) 
oynuyor. 

10 - Eyfel kuleoinde dansözler. 

Tiyatro yerine •ineına 
Pariste tiyatrolar yavat yavaı ter

tibatı değiıtirip sinema salonu haline 
geliyorlar. 

Methur Cluny tiyatrosu da ıinema 
oldu. 

Opera Comigne için böyle bir ta
oavvur bealenildiği aöyleniyor. Ondan 
aonra da Potiniere .. 

Cerınak'ın hayatı 
Geçenlerde Amerika Cümhurreisi

ne suikast yapıldığı sırada bir kurtun 
yarası aLtrak hastanede ölen Şikago 
Belediye Reisi Jaaeph Cermak'm haya 
tı bir aenariate ilham vermiı. Maktu
lün hayatını beyaz perdede George 
Bancroft temsil edecektir. 

Ramon Novaro 

Film müsabakaları 
Charles Rogger• 

1 Fran•ız stfidyolarında 1 
Milanodaki nümune panayın müna- - bil 

ıebetile ayni zamanda bir de beynel- ...... er 
milel film müaabakaaı açdınıfbr. Mü- Franaada ecnebi tabiiyetinde olan 
aabakada üç dört lıalyan filmi vardır, larm Pr&n11z stiidyolannda çalıtabil
Buna mükabil Franaız, Alman, Ame· meleri hakkında bir nizamname net
rikan filmleri çoktur. Bu filmler ara- redilmiıtir. 
aında en ziyade Don Quichotte'tan Bu nizamnameye nazaran, Fransız 
bah•ediliyor. stüdyolarmda yüzde elliden fazla ec-

Müsabakaya i§tirak eden filmler a- nebi çalıtamiyacaktır. 
raaında en iyisini halk seçecektir. Bu nisbet fişüranlar için yüzde on, 

4 4 4 artiatler için yüzde yirmi beıtir. Müte 

Romadan ya:zıılıyor: Beynelmilel 
ainema müsabakası, nümuneler pana
yırmda tahsis edilen bir yerde, büyük 
bir muvaffakıyetle devam ediyor. ilk 
celselerde gösterilen filmler arasında 
"Denizlerin altını,, ismindeki büyük 
Fransız filmini zikretmek lizrmdır. 

Altıncı gÜn bir Amerikan, sekizinci 
gün bir Alman filmi göoterilmi,lir. 
Ertesi gün de '' Anna ve Elizabet,, iı
minde bir diger Alman filmi vardı. 

Geçen cumarteai günü ( 1914 aene
ai) isminde vatani bir Leh filmi göate
rilmiıtir. Bakalım, netice ne olacak? 

Meg LemonniP.r 
ıMıeg Lemonnier, bir sinema artisti ol

makla beraber Bouffea Parisienı tiyatro
ıunda da sahneye ~ıkmaktadl1" ~;,.,,,._ 
da iki sene içinde parlayıp çıkmıştır. 

Gencliği, cazibesi, tebessümü ile bü .. 
tün roll..-inde muvaffak olmu§tur. iyi 
bir t"ntöz olduğu kadar da komediyen· 
clir. 

bakiıi memur, tekniıiyet ve ıaire i
çindir. 

Albert Prejeaa sokak
larda ııarkı ıöyleyor 

Fransada mekteplerde okuyan fa
kir çocuklara yardım ebnek Üzere bir 
hayır cemiyeti muntazam fasılalarla 
halk arasında müsamereler tertip et

mektedir. Bu müsamerelere tiyatro, 
ainema ve müzikhollerin büyük artist 
leri İftİrak ebnektedirler. Geçen pa
zar günü Albert Prejean aokaklarda 
p_araırz çocuklar için farkı söylemit
tır. 

Alhert Prejan Pariste çok popü
ler bir artiattir. Bindiği kamyon so
ı...ı..ı~~ dolafıp artist ı rkılar ı...~ 
ladrfr zaman, naıK Kendısını ~ınca 
alkıılamqtır. Prejean'a ıarlalarında 
öyle mükellef bir orkeatra değil, sa
dece bir akordeon refakat etmekte. 
idi. 

Tayyare Piyangosu 
Dünkü keşidede kazanan 

llr 58 • • 
ıncı liste , 1 

ANKARA, il. A. A. - T. O. T. Ce. 
miyetinden : 
Kar,ıhklan aranacak vapça ve fa.raça 

kelimelerin 58 numaralı liate.i ,udur : 

numaraların listesi 
30 bin lira kazanan: 

45560 

20 bin lira kazanan: 
12688 

15 bin lira kazanan: 
10019 

5 bin lira kazananı 
23672 

2500 lira kazananlar: 
12783 13840 46675 

1000 lira kazananlar: 
6002 8932 10346 15451 

19660 26896 29853 33433 
38527 46508 

1500 lira kazananlar: 
9439 13266 13879 31178 

36837 38595 41352 
150 lira kazananlar: 

5303 5771 6221 6530 6980 7168 8836 
92'18 10164 11940 13891 15748 16058 17539 

18905 19111 20001 204os 20902 21488 21560 
22260 23826 25172 25694 28471 29614 30622 
32717 33218 33727 36921 36931 36931 38055 
38124 38633 39693 39759 4074'1 41714 42127 
42400 44112 45245 45436 47412 49033 

122 
1438 
366Z 
5727 
7949 

14377 
15191 
18449 
21013 
23363 
26113 
zs.ı:c·' 
30915 
34472 
35479 
37940 
40977 
42025 
43864 
44908 
46151 
47331 
49124 

273 

50 lira kazananlar: 
432 484 532 841 12 

316 2447 2627 2627 3403 35~ 
168'l 7 4070 4569 4971 S32s 
3811 ~fı2 6943 7262 7280 77ıo 
8459 13556 14002 ı4004 14227 

12404 1:~ 14759 1476ı ı4900 15115 
1462') l 5426 17194 17218 17467 18067 
15290 1 19234 20019 20466 20622 
19%0 ~~~ 21973 22133 23195 23316 
21350 5303 %5495 25540 26101 

~~~ ~:~:: ~6953 27035 27484 28075 
28703 29212 29317 29527 30031 30178 
32484 3%546 33038 33071 33129 34240 
34569 34661 34822 35129 35368 35374 
36692 36569 36794 37019 37248 37497 
38017 38133 39190 39198 39240 40037 
41071 41326 41665 41890 41902 41914 
42528 42635 42988 43124 43290 43458 
44122 44186 44273 44632 44705 44802 
45102 45258 45551 45613 45701 46091 
46217 46377 46511 46786 46963 472~ 
47403 47762 47768 48341 48650 491 

49882 

30 lira kz.zananlar: 
512 570 C23 964 1ı19 1169 

1186 
1625 
2979 
3685 
4203 
4899 
5876 
6537 
7031 
7880 
ll360 
8909 
9854 

10307 
11101 
12183 
12537 
12967 
14110 
14486 
15293 
Ul214 
17231 
17937 
18317 
18712 
19359 
20065 
20668 
21396 
22219 
%3004 
23638 
24282 
25072 
15651 
111969 
26438 
27197 
27797 
28455 
28994 

1272 1297 1341 1370 1587 1620 
ı931 2000 2605 2634 2727 2858 
3228 3245 3323 3335 3370 3450 
3748 3945 4128 4130 4177 4188 
4446 4582 4605 4678 4837 4859 
5175 5216 5318 5466 5599 5676 
5923 5974 6124 6161 6455 6515 
6642 6677 6745 6850 6933 6977 
7135 7150 7431 7661 7733 7748 
7932 8027 8190 8247 9288 8319 
8475 8574 8624 8626 8723 8883 
9134 9155 9300 9344 9431 8761 
9863 9945 10099 10147 10198 10209 

10465 10511 10571 10638 10656 10838 
11169 11241 11319 1461 11733 12155 
12215 12254 12363 12437 12456 12504 
12556 12624 12638 12717 12831 12936 
12986 313037 1380 13585 13718 14096 
14132 14139 14248 14295 14355 14402 
14493 14671 14815 14923 15167 15281 
15534 15602 15627 15733 15864 16196 
16329 18448 16782 161970 17017 17180 
17291 17302 17578 17747 17924 17930 
17981 17991 17996 18006 18095 18249 
18393 18406 18533 18551 18556 18593 
18770 18990 19067 19117 19226 19307 
19561 19688 19953 19957 19962 20038 
20090 20361 20476 20568 20598 20632 
208!5 20842 20907 21054 21121 21207 
21527 21663 21761 21796 22101 22165 
22265 22287 22435 22487 22600 22915 
23132 23316 23320 23505 23584 23594 
23656 23947 24006 24034 24045 24131 
24321 24337 24697 24737 24769 24810 
25111 25258 25301 25325 25354 25531 
25572 25625 25844 25905 25931 25943 
26!%1 26156 26253 26281 26296 28379 
26653 26697 26945 26946 27069 27072 
27466 27475 27555 27605 27663 27748 
27819 27948 28157 28188 28361 28413 
28582 28680 28727 28811 28873 28896 
29238 29397 29448 29454 29480 29480 
29717 29987 30024 30311 30634 30680 

30735 30914 31357 31697 31711 31714 31792 

31878 31913 31957 32019 32054 32140 32250 
32602 32628 32680 32770 32835 32921 33026 
33126 33519 33711 34024 34030 34153 34165 

34186 34401 34520 34537 34662 35064 35076 
35180 35193 35233 35312 35312 35467 35537 
35669 35788 35967 35979 36151 36294 36403 
38598 36646 36781 37077 37145 37248 37248 
38026 38114 38555 35ın2 38612 38653 38698 
38805 38888 39019 39170 39298 39339 39390 
39474 39725 39758 39758 39784 39854 39977 
40342 40426 40795 40837 40891 40901 40910 
41073 41154 4ı194 41248 41281 41300 41520 
41533 41858 41803 42003 42459 42529 42742 
42822 42940 43027 43075 43192 43224 43565 
43708 43763 43767 43778 43790 43818 43967 
44091 44179 44190 44221 44235 44309 44314 
44392 44427 44499 44655 44888 44976 45161 
45181 45291 45856 46045 46070 46138 46181 
48487 46740 46867 46919 47108 47220 47254 
47475 47518 47594 47CS1 47678 47795 47957 
47977 48060 48068 48096 48144 48154 48197 
48272 48371 48457 48509 48565 46721 48789 
48794 48802 48967 49018 49020 49195 49205 
493-!S 49396 4!)1'111 49443 4!>4~ 

!-HAKEM 8-HlYANET 

2-HALAL 9-HODBIN 

3 -HALL ·etmek 10- HULOS 

4-HALIM 11-HULYA 

5-HAYAL 

6-HAYR 

7-HIKMET 

12-HUY 

13-HOKOMET 

14-HÜKÜM 

Liatelerde çtkan kelimelerden manala· 
rı birden fu:la olanların her maı:ı.aaı için 
a7n lcarıılıklar ileri aürülebiJjr. 
KartıLk aönderen otların sönderdik

leri kartılıklardan duJ'Ulrnuı ve itidilmit 
olmayanlan hansi ka7naklardan aldıkla
rını aöstE:rm•leri rica olunur. 

IE!!!l§i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;S:!(!~;;;;;;o;;§ôl~ 

Gelen karşılıklar 
Liste: (53) 

Kalem: Yazgıç. Kanaat: kanış. Ka
tiyen: ke<ıtinne. Kayt: Bağ. Kelime: 
söz. Kemal: olgunlıuk, ergiıı.lik. Keyfi: 
istediği gibi. Keyfiyet: lş. Kin: Hı:nç. 
Kıvam: Tav. Kıyafet: ktlık. Kıyas: 
ölçme. Kuvvet: güç. Külfet: güçlük. 

Sarıyu 14 üncü mektep 
muallimleri 
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Liste: (57) 
Tefsir: Açma, iyi anlaıtıma. Tedenni: 

gerilemek, aşağılamak. Tedrici: yavaş, 
yavaş. Terbiye: yükse.itmek, adam et
mek , büyütmek. Tercümeihal: yaşayış 
gidiş yaprağı. Terfih: Bollukta yaşa· 
ma. Terettüp: Sı.ra gelmek, sıra düş
mek. Terhis: salıveıme. Tertip: yoUu, 
sır:<lamak, düzeltmek. Tei}>it: Sağlama 
baglama. Tezekkür: Söyleşmek, an
mak. Tezellül: alçalma, küçülme. Tez
kere: Küçükyazı yaıprağı, salım yapra
ğı. 

22 inci ilkmektep muallimleri 

Beyoğlu dördiin.cü sulh hulouk mah

kemesinden : 

Edim.enin Turgıut maha.llaıinde mü

kim iken halen Kasım;paşa ha.:ı Hüsrev 

M. imam bahçe sokak No. (60) hanede 
ikamet ede n ve akil hastalığına müpte

la olup emrazı akliye hastahanesinde 
tedavi edilmekte olan Hasanoğlu ka· 
vas l'IIusta.fa efendi hacııedilerek karısı 
Scliliye h.anımı-n vasi tayin e;iildiği ildn 
olunur. (3208) 

Garrg Cooper 

Spordan •İDemaya 
Macariatanm meç f&lllpiyonu Atti

la Petachauer ıimdi de sinema aktör
lüğüne baflaml§tır. 

Petachauer olimpiyat J&mpiyonu ol
makla beraber, daha yirmi beı yatın
dadır. Evvetl Buda - Pettede "Hacıı
elt'i öldünnek istiyorum" isminde kısa 
metrajli bir filmde ite baılamıtbr. 

Bu komedide Petachauer meıhur ea ı 
krimci rolünü oynamaktadır. 

Gene methur eskrimcilerden Nw.do 
Nadi de ıimdi sinema aktörlüğü ya
pıyor. 

Jvonne Vallee 
Maurice Chevalier'den boıanan 1-

vonne Vallee tekrar artistlik hayatına 
h&§lamıya karar vermİ§tir • Malilmdur 
ki, kocaaı ile evlendikten sonra, sah
neyi ve sinemayı bırakmıttı. 

Şimdi Londrada bir müzikholde 
eıki Fransız ve İngiliz melodileri aöy
liyecek, klasik danalar gösterecektir. 

Andre Luguet 
Bir artiıt ailesine mensuotu!'. Ailesi

nin muhalefetine rağmen sahneye gir
miıtir. Konıervatuardan çıktıktan son-

r~ ~ir ~Ji; Fr~-;,~i~i"~- ~ngaje e-
dilmiştir. Nihayet anlaşamadığı için bu· 
raımı terketmiıtir. 

Andre Lu<'uet harpten evvel de tes
aiz filin çevirmişti. Se•li filmde de ön 
plinda artistler ara,ına girmeğe muvaf-

, İstanbul ikin.:i iflas memurluğun

dan ; 
Kedikpaşada otutmakta ve tabakçıhk 

la meşgul bulunmakta <>lan K1eovolos 
tf i.f!aııı 6-5-933 tarihinde açılıp tasfi· 
yeni·., ıtdi şekilde yapılmasına karar ve 
r!!miş olduğundan : 

! Müflisten alacağı ol.anların ve is 
tihkak iddiasında bulun.anların alacak
la·ını ve istihkaklarını ilan.dan bir ay 
içinde ikind Ulas dairesine gelerek 
kaydettLrmeleri ve delillerini (senet ve 
defter hu.Lisaları ve saire) asıl veya mu 
sa.ddak suxetlerıni tevdi eylemeleri 
2 - Hilafına hareket cezai mesuliyeti 
müstelzim olmak üzere müflisin boırç
luUırının ayni müddet içinde kCfldileci 
ni ve borçlarını bildirmeleri. 3 - Müf 
1itİ""ı mallarını her ne sıfatla olursa ol
sun ellerinde buJıınduranların o mallar 
u•erimieki hakları mahfuz ka.!.mak şar 

tik bunkırı ayni müddet içinde daue 
emr:ne tevdi etmeleri v~ etmezlerae 
ına '<bul mazeretleri bulunınadıkça ce-
2ai nıesuliyete uğraya<:akları ..., ruçhan 
baklarrn.dan mahum kaluakları 4 - 15-
:,.933 tarihine müsadif pa:ı:artesi gü· 
nü sa:;.t 14 <te alacaklıların ilk i9limaa 
gtlmelCTi ve müflis ilt müşterek borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve bor<:unu te· 
kcffül eden .sair kimselerin toplanma
da bulunmağa hakları olduğu ilan olu 
nur. (3234) 

lstanbu, ikinci ifıas 
Memurıuğunaan: 

Müflis Bigalı Halil Beyin i<lare aza 

sından İsak Sagız B. istifa etmi~tir. Bu 

hususun müzakeresi ve ikinci toplan

ma için talik olunan 17 Mayis 933 çar 

pmba günü saat 14 te alacıklıların ikin 

ci ifiaa idaresinde hazır bulunmaları 

ilan olwwr. (3232) 

İstanbul ikinci if la• 
memurluğundan: 

Müfilıis A"""1d.uk biraderlere ait ve 

tasfiyenin devamU1ı tetkike müteaJ.Lik 

toplanmanrn talik olunduğu 13 Mayııı 

933 cumartesi günü saat 15 te alacak

lıl!lr1n ikinci ifL.s dairesinde h!izrr bu-

lunmc'~rı iliin olunur. (3233) 
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1 Küçük Sinema Haberi eri 1 
• Milano sergisinde gösterilen film- ı 

)er içinde birinciliği Don Quichotte 
kazanmııtır. 1 

• Almanyada en iyi milli film için 
bir mükafat tahsis edilmiıtir. 

• Bir Alman gazetesinin yazdığına 
göre, müstakil çalııan Alman Para-
mount Şirketi feahedilmi§t~r.. .. .. 

* Alman ainemalannda ıkı buyük 
filmin birden göaterilmeıinin men'i 
hakkında verilen emrin tatbikine 
baılanmııbr. 

Badema programlarda bir film, ak· 
tüalite bir küçük dokümanter, yahut 
kısa metrajli bir film gösterilecektir. 

* Berlinde Ufapalan sinemasında 
ltalyan Fa§İatlerinin filmi olan "Kara
gömlekliler,. filmi hükUın.,t erkanı da 
hazır olduğu halde göıterilmiıtir. 

• "Rahip Konstantin,, filmini Gaba
roche, Jean Charel ve Leona Belier 
c:evire~eklerdir. 

la/yanın Mlllino şehrinde ya
pılan begnelmilel film müsa
bakasında miJkllfat kazanan 
Don Kuichote filminde baş 

rolü yapan meşhur Rus 
• ._. .......... ...., yU•tJUJ.111• 

fak olmuıtur. Hollyvooıl'da bir çok film 
çevirdikten sonra Fransaya dönmüş ve 
Paramount hesabına ''Zaif bir kadın" 
filmini çevinniştir. 

Ankara asliye mahkemesi ticaret dai 
rrsinden : 

Ankara.da Evkaf apartımanında mü
kim ve Ankarada Kara oğlan çarşısın
da memur lokanta ve binhanesi oahip 
!eri iken halen ikametgahları mechul 
bulunan Salih Fan.se, Enver ve Cemal 
Bı yıere : 

Ankarada lş Bankası vekilleri Ekrem 
ıe Emin Halim Beyıler tarafından 300 
lirayı natık 17 K. evvel 931 tarihin.de 
tediyesi me~rut olan 17 eylül 931 ta.-i· 
hini muhtevi bir kıta emre muharrer se 
nrt oed'!.lin>n ma faiz ve masraf baliğ 
olr uğu 314 lira 70 kuruşun icra tazmı· 
natına rağmen tediye edilmediğinden 
ve bir güna itirazıda dermeyen olunma
dığından meb_l~ğ.i mezkuru ~"!'.:" veya I 
tediye etmedıgmız takdmloe ıfJasına ka 
rar v.c.rilmesi talebile alcyhin,ize ikame 
ccıi!cn davanın ceryan eden muhakeme 
si &ırasın.da: ikametgahmızın meçhul 
bulunduğu namınıza çıkardan 22-3-933 
tarihli davetiye za.lırmdaki meşrubattan 
anlaşılmış olmakla 30-3-933 tarihinde i

lanen tebliğata l>.lrar verilmiş ve ilanen 
tebliğata rağmen muhakeme.lin ı:nııaıl
lak bulunduğu 4-5-933 tarihinde gelme 
diğiniz ve kanuni bir defide oe.rdetme 
diğinizden takip eıdilen senet bedeli 
mahkeme veznesine ~po veya alacaklı 
ya tediye etmeniz için i.cTa iflas kanu · 

nunun 158 iru:i ma<ldc.si mü<:ibiru:e tarihi 
itandan itibaren mahkemece 10 gün me 
itil verilmiş olduğundan keyfiyet H. 
U. M. K. kanunun 142 .inıci maddesile 
müteakip maddeleri mucibince ilan<:n 
tebliğ olunur. (3220) 

İstanbul ikinci ticaret mahkemesin

dCfl ; 
tzınirde Ömer ağa hanında mükim 

turfandacı Abullah Beye: 

Türkiye İş Banka.sının Zimmetiniz
de alaoağı olan ınebaliğin tahsili içini

kame eylediği alacak davasının 8-5-933 

tarihli ce.Lsesinde bulunmadığınız için 
ilanen ıtebLiğat yaıpıldığı halde ge.lmcdi 

ğinizden mezkur celsede hakkınızda 

gıyap kararı ittihazına ve bu kararın bir 
ay müddetle il.Bncn tebliğine ve muıha
kemenin 26-6-933 saat 13,30 taJıikine ka 
rar verilmiştir. 

Keyfiyet tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (3207) 

3': ''Möıyö Grant isminde biri., film.i
nin franıızca versiyonunda §U artist
ler vardır: Jean Murat, Roaine Derean 
Roger Cari, Jeann Galland, Germaine 
Auaaey. 

* Büyük beynelmilel fotograf ve si
nema sergisi bu sene Brükaelde Güzel 
Sanatlar sarayında açılacaktır. Sergi 
10 hazirandan 2 temmuza kadar de
vam edecektir. Bu veıile ile artistik fo
tografi müsabakaları yapılacaktır. 

* Guy de Maupasaant'm bir roma
nı daha filme alınacaktır. 

• Benoit Levy ile Madeleine Renand 
beraber yeni bir film daha çevirecek
lerdir. 

Pola Negri baı artiıt olmak üzere 
Fransada büyük bir film çevireceğini 
aöyliyor. 
* Suzy V ernon ile Pierre Ricbard 

Willm "Sevilmek için,. isminde bir 
film çevireceklerdir. 

* Claude F arrere'in ''Muharebe,, is
mindeki eseri Anna Bella, Charles Ba
yer ve Jean Murat taraflanndan filme 
alınacaklardır. 

* Berlinde propaganda nezaretine 
iki yüz elliden fazla senaryo gönde- ' 
rilmiftir. On dört kiti bunları okumall 
ile meıguldür. En iyisi bulunarak fil.' 
me alınacaktır. 

* Arlette Marchal ve Gabriel Gabrio 
"Yangına körük" isminde bir film çevin 
celderdlr. 

* Pariıte 15 Haziranda ıinema, ıo
toğrafi ve radyo konma sanayii için hı. 
aalon açılacaktır. 

* F rance - Cine ıirketi ve F ransad.. 
Chalon fotoğrafın mucidi olan Dagvere 
nin ıerefine tarihi bir eğlence tertip et• 
mi,tir. 

* Jean Murat "Gran Efendi isminde 
biri" filmini çevirmek için yalanda Vi
yana ve Roma ya &'idecektir. 

* Berlinde çıkan Film - Kurier ismin 
deki büyük ıinema mecmuasının başmu 
harriri Hitlerciler tarafından azledilmiı 
ve yerine Milli Sosyalist fırka.,ndan bir 
başkası getirilmittir. 

* Fox tirketi Erich Rommer'i kati 
surette angaje etmiştir . 

* Gaby Deılya filminin senaryosu i
çin Metro ıirketi 1,080,000 frank ver
mi§tir. 

* Amerikada Semta Clara Darülfü
nunu talebeainin verdiği bir temsilde'. 
Jackie Coogan baş rolü almııtır. 

• Berlinde çevrilecek olan "Vala mu 
harebeti" İsmindeki filmin bas rolünün 
Fernand Gravey'e verilmesi ~evzuu ba 
Nlltİliıu!:".il111c..lfi. M.ılYU.111. baslanacakhr. 
Willy Fritach çevirecektir. 

• F arnıız artisterindeo Henri Gaı·at 
Aman ıirketi olan Ufa hesabına da ""!" 
kavele daha bir film çevirmek mecbun
ydindedir. Bu film çevrildikten sonra 
artiıt Hollivoda gidecektir. 

t stanbul beşinci icra memuduğun- • 

dan' 
Bir alacağın temini için hapsedilip 

paraya çevrilmesine karar verikn ev 
esva~mın 15-5-933 tarihine müsadif pa 
z,;;rteai günü saat 15 ten itibaren Beyoğ 
hında Aynalı çeşmede Çekiç sokağında 
Zerren Hanı önünde paraya çevcilece
ğinden taliplerin mahallinde hazır bu 
Iunacak memuruna müracaatları ilin 
olunur. (3200) 

Be§iktaş icra dairesinden 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka 

rar verilen Şevrole markalı ve 3186 pta 

ka No. lu kamyonetin dellaliye ve iha

le pul Tesimleri müşterisine ait olmak il 

zere 18 -5-933 'Perşembe günü saat 10 

dan 12 ye kadar Takı;im meydanında sa 

tılacağından ıali,plerin o gün ve o saat

te mahallinde bulunacak memurine mü 
racaatları. (3205) 

ist. 1'ı1r. }-...uınandao.ığt 1 
Satanalma .1-om. i anhr~ 

Merkez Kumandanlığı 
müesseaatı için 20,000 kilo ya 
taklık kuru ot 13-5-933 cu· 
martesi günü saat 14,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. la 
teklilerin muayyen vakitte 
Komisyona uğramaları. (635) 
(2129) 2736 

• 
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8 ik ş r J.al 
Balmumcu arazisinde mevcut T arialar icara raptedi

leceğinden 20 gÜn mü e le müzayedeye vazedilmiştir yev
mi ihale olan 21-5-933 tarihine müsadif pazar günü Kaza
da müteşekkil Komisyona m Üracaat]an. (2086) 2672 

Beşiktaş aJmüdürlüğünden: 
Be§iktaşta KılmçaJi mahaUe sinde Asariye ve tek Selvi cad

desinde 3, 5, 7 numaralı arsa: 
Bqiktaşta Ekmekçibaşı mahallesi Asmalı sokağında 1 nu-

maralı ahşap hane: . • .. 
Balada evsafı yazılı mahaller 24-4-933 tanhınden ıtıba 

ren 25 ı;in müddetle yeniden müzayedeye vazedilmiştir. Ta
liplerin 21-5-933 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 tt 
Malmüdürlüğünde mütcşekki l Satı, Komisyonuna muraca
atlar. (2008) 2641 

1 3 iincü kolordu ilanları 1 
G. Hd. Kıt'atı ihtiyacı için 

Fincan mai demir, Demir tel, 
Bağ teli, K.ükürt, Kıtık, kat
ran , direk pazarlıkla alınacak 
fır. ihalesi 15 Mayıs 933 pa
;ıartesi günü saat 15,30 dadır. 
lsteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün- ve pazar 
lığa iştirak için mezklir gün ve 
saatinden evvel F mdıkhda 3. 
K . O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (161) (2156) 

. * * .. 
Suvari 2. ci fırka kıt'a1arı 

ihtiyacı için pazarlıkla 2200 
kilo zeytin yağı satın alına 
cakfır. İhalesi 13 Mayıs 933 
cumartesi günü saat 15,30 da 
dır. isteklilerin '8J'lnamesini 
görmek Üzere her gün ve pa
zarlığa İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (152) (2133) 

2737 .. .. .. 
G. Hd. kıt'atı için aşağıda 

yazılı muhabere malzemesi pa 
zarhkla alınacaktır. Talip çık 
madığmdan ihalesi 15 Mayıs 
933 pazartesi günü saat 15 şe 
bırakılmıştır. latekli~e~İn ~.ü
mek üzere her gün ve pazar
lığa iştirak için o giin ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. Komisyonuna gel 
meleri. (157) (2152) 

1.- 3 No. lı 1700 fincan 
maa demir. 

2, 5,3 mm 86 Km. demir tel 
galvanizli. 

1,5 Mm. 1,5 Km. demir tel 
galvanizli. 

25 kilo kükürt. 
2.- 3 No. lı 580 fincan 

maa demir. 
2,5,3 m. 29 Km. demir tel 

"galvanizli" 
1,5 1\ m. 500 metre demir 

tel "bağ için ". 
30 kile kükürt. 

* * * K. O. Merbut kıt'alarile, 
1. F. Kıt'aları ihtiyacı için 
4000 kilo yoğurt pazarlıkla a 
lınacaktır. İhalesi 15 Mayıs 
933 pazartesi gÜnÜ saat 14 te
dir. 1.teklilerin şartnamesini 
gi.)rmek üzere her gün ve pa
zarlığına ittirak İçin o gÜn ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. Kom. nuna gel 
meleri. (156) (2151) 

"' "' "' 
Haydarpaşa hastanesi için 

27,000 kilo süt açık münaka
sa ile alınacaktır. İhalesi 3 
Haziran 933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya İştirak i 
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 

komisyonuna gelmeleıi. (158) 
(2153) . . "' 

5. K. O. Sa. Al. Kom. dan: 
Konyadaki kıt'alar hay

vanatı için kapalı zarfla 
267,000 kilo arpa alınacaktır. 
İhalesi 22 Mayıs 933 pazarte 
si !!Ünü saat 10 dadır. İstekli
lerin şartnamesini görmek ü
zere her gün Fındıklıda 3. K. 
O.S. Al. komisyonuna ve mü
nakasaya İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel 902 lira tem; 

natlarile Konyada K. O. Sa. 
Al. komisyonuna mürıacaatla-

n. (3048) (1964) 2478 
.... .y. • 

Gümüş suyu hastanesi ihti 
yaci için 26,000 kilo süt açık 
münakasa ile alınacaktır. İha
lesi 3 Haziran 933 cumartesi 
günü saat 14,30 dadir. İstek 
lilerin şartnamesini görmek 
Üzere her gÜn ve münakasaya 
iştirak için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(159) (2154) 

• • • 
Gümüşauyu ve Haydarpaşa 

hastahanelerinin ihtiyacı için 
24,000 kilo yoğurt açık mü
nakasa ile almacaktır. ihalesi 
3 Haziran 933 cumartesi gü 
nü saat l 4 tedir. isteklilerin 
şartn'ameslni görmek üzere 
her gün ve münakasaya işt · 
rak için mezkUr gün ve saatin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O . 
SA. AL. komisyonuna müra
caatlan. (160) (2155) 

• • 
K. O. merkez kıt'aları için 

pazarlığa konan 4500 adet ye 
~il salata, 2200 demet yeşil so 
ıian..J 000 demet tere otu ile 
~U Ki cJ :,ı,.Ac:yc .. cu .. .., ~r:n.aaa.-.u..a-

ğından ihalesi 15 Mayıs 933 
pazartesi günü saat 14 e bı
rakılmıştır. isteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel F m 
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. komis 
yonuna müracaatları. (154) 
(2130) 

• • 
7 .ci Kolordu namına pazar 

lıkla 1275 giyim nal satın alı
nacaktır. İhalesi 15 Mayıs 
933 pazartesi günü saat 
l l ,30 dadır. İsteklilerin nü
mune ve şartnamesini görmek 
iizere her gün ve pazarlığa gir 
nıek İçin o gün ve vaktinden ev 
vel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla
r~. (155) (2131) 

••• 
Kol Ordu hayvanatı için 

pazarlığa konan 50000 adet 
üç numara Beyğir mıhına tek 
lif edilen fiyat pahalı görüldü 
ğünden ihaleıi 15 Mayıs 933 
pazartesi günü saat 1 l e bıra 
kılmıştır. isteklilerin nümu
ne ve şartnamesini görmek ü 
zere her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel F mdıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(153) (2132) 

Ademi iktidar ve 
bel gevtekllglne 

hrtı en müesıir deva SERVOlN 
lıaplandrr. Depoıu, lıtanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. Tq
raya 150 kurut poata ile ı3nclerilir. iz.. 
mir'de lrıat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur . 

- (2646) 1837 

Altıacı icra 
Dalre•lnden: 
Bir deynfo ttmW içıln ınahcw: ve f>9 

raya çevrilmesi mukarrer Studebak« 

markalı mu.tamel lmmyon 1~5-933 aalı 
günü aaat ~10 Kazlı Çeşmede lııııJı f.ab 

1 
rika mda satılacağından i.teymlerin o 
radaki memurwıa müracaatları ilin oJıu 

'4186\ 

MlLtfYET 933 

' 
Evka müd"7iyc i i1an]ar1 

Kıymeti 
mııhammenesi 
Lira K. 

1 

405 00 Tahminen 13!> a rşin miktarında bulunan Sa
matyada Miraho r Ilyasbey mahallesinde Bak
kalfilip sokağında 13-20 No. lı arsanın tama
mı. 

1007 46 167 arşın 91 santim miktarında bulunan 
Sultanahmet ' te Binbirdirek mahallesinde Ter 
zihane sokağında eski 1 No. lı arsanın tamamı. 

400 00 Çapa' da Tramvay caddesinde Köşebaşında Ka 
zasker Ahmetefencli camii enkazı. 

Yukardakiemlak Mayısın 20 ci cumartesi günü saat 15 
te pazarlıkla satılacağından taliplerin pey akçelerile Mahlu-
lat kalemine müracaatları. (2143) 

:..-~~~~~~~~ 

1 
İ•tanbu! B lediyeal ilan !arı 1 1-----

Keşif bedeli 1818 lira 90 kuruş olan Kadıköyünde yo
ğurtçu parkı başındaki Refüy mahallinin islah ve tanzimi 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar şartna
me almnk ve keşif evrakını görmek üzere her gün Levr.zım 
Müdürlüğüne müracaat emeli, münakasaya girmek icin de 
136 5 liralık'teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek
tupl~rmı 31-5-933 carşamba günü saat on b~e kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. (21 59) 

Beşiktaş Bele iyesinden : Beşiktaş Vişnezade mahal
lesinin idadi caddes;nde İstiml3k edilen 16114~ No. h hane
nin enkazı bilmüzayede satı! · cağından talip olanların 30-5-
933 salı günü saat 14 te Daire Encümenine müracaatları. 

(2158) 

İstanbul İkinci İcl'a 
~emu1·luğundan: 

Mukaddema Haliç Feneri A lidi subaşı mahallesi Fener cad
'csi (307) numaralı hanede mukim iken halen ikametgahı 

meçhul bulunan Dimitri efendiye. 

Emniyet Sandığına rehn etmek suretile mezkur Sandık 
idaresinden 30 Nisan 1928 tarih ve 15328 numaralı senet 
mucibince istikraz eylediğıniz yedi liranın tesviye edilmeme
si hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve 
yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve masarif yeklinun 
dan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile 
maan tahsili hususunun temini zımmmda merhun bulunan 
bir altın saat bir altın yüzük (taşı sırça), bir nazarlık altını 
bir altın kordon icra ve iflas kanununun 145 inci maddesi-

--..cı__ ---·- c-f>vrilnu; sj i İn dairey .... w....,.,.atta bulu 
nan alacaklı mezkur Sandık ı daresı tarahndan p · e 
si üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve 
berayi tebliğ mübatirine tevd ian tarafınıza gönderilen öde
me emri zahrına mübaşirinin vermiş olduğu meşrubatta mez 
kur mahalde ikamet etmediği niz bildirilmiş olmasına mebni 
tebliğatı muktaziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği takar
rür etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 933-561 dosya nu 
marasile müddeti muayyenei mezkure zarfında icranın dur
masını mutazammın şifahi ve ya tahriri olarak bir İtirazı ka
nuni sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müdde
ti mezkiirenin hitamını ınütea kıp berveçhi talep merhun mü
cevheratmızın paraya çevrilmesi hususundaki muamelatı ic
raiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacağı maliimunuz 
olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına 
kaim bulunmak Üzre keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (2162) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalına Komisyonundan: 

Jandarma eşya ve levazım ambarı için muhtelif büyiik
lükte (3500) adet anbalaj s andığmm kapalı zarf münaka
sası l Haziran 933 çarşamba günü saat onda yapılacaktır .. la 
tekliler şartnameyi gönn~k Ü zere ~er gün ve. mün~ka~y~ ~
tirak için teklifnamelenle ve malıyeye teslim edilı_niş bınn 

· ci teminat makbuzile mezkur günün muayyen saatınde ko 
misyonumuza müracaatları. (2140) 

Ticaret işleri umum 
müdürlüğünden: 

Eııaa mukavc-lentmJı:.i ımlıalil kanunlarına göre tanzim edilerek wıulen tee
cil kılınan ve 30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanwı hükümlerine gött tesci.li j19te

naı cFoks Ega Keyııa İnk Fox Eiga Kaiıha İne.• Şirlret.inin vdıilete ve-rilen 
evnk.r 1ıetldk ediJeerc-k muvafık görülm üştür Bu evrak arasındaki umumi veki· 
letnamcye göre Şirket namına y311acağı i§lcrden doğacak davalarda bütün mah· 
kemıclude dava eden edilen ve ~üncü pim &rfatlarile lıazıc buluıımağa se.13-
hiyettar olarak tayin oluııan .-i vekil M. Viktor Kastro'du.r. Ke}"fiyet mez-
k<lr luımmwı yedinci maddesine tcvfika n il.in olunur. (3218) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları en u
cuz satar, Beyoğlu, İıtik!fil caddesi 
390, İıveç sefareti karJlsında. 
(2647) 2586 

Ticaret itleri unıum midtirlüğüadea: 
' 

30 lldnd Te§rin 330 tadbJi kanun hükümlerine göre tcıecil eıdi.!mi§ olan ec 

nebi §irketlerinden Amerilıa tabiiyetli ( Sokoni Vakum Korporey§İn - Socony 
Vacum Corporation) §irJr.C.tinin Türkiye ıımumt vekiJJcrindcn C D. Campbcll 
haiz oldııfu ııelihiY""t.e binaen bu kere müracaatla Türkiye dahilime kenru.ine 
wkllcıt etmek ve fi.rlrıct namına yapacağı i§lerden doğacak davalarda bütün maılı 
Joemelerde dava eden, edilen ve üçüncü sah111 sıfatlarile hazır bulunmak üz.re tiı· 
ket muavinlerinden M. J- Fclton S hafer'i vekiJ tayin eylediğini bildimri§ 
ve lllumgelıen vcsikayi vermiştir. Keyfi yet kruuı11i hiikümlıeıre uygun görülmüş 

olmakla ilan oluıııu.r. (3176)· 

Büyük kar az Para 

~:.::."..~u. T. L. 1.so 
a.ı o Sar- .. uwıl ...,.._I il. • TOLEDO 

ısta W. !ah• ...._ ....,,. ,._ il 

f •l .. M • 20620 

KARADENiZ POSTASI 

Erz l n 
Vapuru 15 l.Vlaym 

PAZARTESi 
günü ak ·amı hareketle Zonı;uldak, 
lnebolu, Ayancık, Sam:;un, Ordu, Gl
rtson, Trabzc.\1, Silrmcne, Riıtyc 

azimet ve avdet edecektir. 
Fazla taf&ili'it i~ia Sirk.cci Ydkend 
hanındaki accntalı~ır.a mUrac.aat. 
Tel: 21515. (3197) 

~ 15 Mayısta 
Türk frfan alemi bilyllk bir eser kazanıyor 

MEŞHUR 

A'DAMLA.'R 
ANSİXLOPEDİSİ 

Ş:ırkın ve Garbın en meşhur •İmalarının hayatl:trını, eserlerini 
alfabe sıra5ile ihtiva eden çı>k kıymetli bir elerdir. Her 15 
günde bir formı çılcacak va (50) formalık muazzam bir cilt 

teşkil edecektir. H~r formanıo fiatı (10) kuru1tur. 

(10) kuruş:u'< posla pulu gönderenlere nümunelik bir forma 
gönde ·ilir. Bayiiniza 9im jiden sipariş veriniz. 

Adre" fstan~ul Ankara caodesi Hususi c'.aire •f3227) 

' Devle;: Demiryolları idaresi ilan!arı 

Haydarpaşa - Pendik ha nliyö trenlerinin tarifeleri 15 
Mayıs 933 tarihinden itibaren değiştirilecektir. 

Yeni tarifelerin gİşelerimiı:de satılmakta olduğu muhte-
rem halka ilan olunur. (2124) 2732 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (68) kalem 
takım çeliği, göz taşı, lavabo aynası, porselen musluk taşla
n, termosifon, çimento karo mozayik, banyo, apteshane taş
ları, oetrol, maskap tezgahı, karton bitüme, İsveç ~ demiri, 
renkli ve bezli zarf, kaul, ve saire gibi muhtelifülcins malze 
menin pazarlığı 17 -5-933 tarihine müsadif çarşamba günü 

m\lılazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezklirda saat 9 
dan 11 e kadar ıııbati "riKu tahriren fiat vermeleri, 
baptaki malzemenin müfreda t listesi mağaza dahilinde asıl 
mıt olup nümune getirilmes i icap eden malzeme için pa
zarlık günü nümunelerinin b eraber getirilmesi, nümunesiz 
tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (2148) 

Ecnebi memleketlere tiden tüccar ve aeyyablara 

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

Travellera . (Seyy•hin çekleri) utar 
Liret, frank, İngiliz liraıı veya dol•n frank olarak satılan bu 

çekler sayesinde nereye git.eniz parawıı:ı kemali emniyetle tı1ır ve 
her zaman isterseniz dünyanın her tmrafında, şehirde otellerde 
vapurl•rda, tren!erde bu çekleri en küçük tediyat için nakit ma· 
kamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çekleri hakiki 
sahibinden başka kimıeoin kullanamayacağı bir ıekilde tertip ve 
ihtas edilmiştir. 2366 

.l _____ E_m __ ı_a_k __ v_e_E __ y_t•_nı ___ s_a_n_k_a __ •_ı _u_a_n_ı_•_r_• _____ , 

Satı ık Kirgir Depo 
ffOCdpasada Hobyar mahallesinde Aşır ef. Kütüphanesi 

sokağında yeni postahane ark asında 30 metro 42 parsel No. 
h müşterek methali müştemil atik 30 ve cedit 1 1- l 3 kapı ve 
41 parsel No. lı 261 metro murabbaı arllla üzerinde mebni kar 
gir depo teraiti atiye dairesin de müzayedeye vazedilmiştir : 

1 - Müzayede " Kapal ı zarf " uauliledir • 
2 - ihale 29 Mayıs 93 3 pazartesi günü saat on dört

te Ankara' da idare Meclisimiz huzurunda İcra edilecektir. 
3 - Talipler tekli f edecekleri bedelin yüzde yedisi nis 

betinde depozito akçesi makbuzunu veya teminat mektubunu 
leffedecekleri teklifnamelerin İ muhtevi kapalı zarflarım iha
le meclisine o gün yetişmek Ü zere taahhütlü ol.arak posta ilf' 
ve yahut Şubemiz deliletile göndereceklerdir. 

4 - ihale birdir ve kat'i dir . Teklif olunan bedel had· 
di layık görüldüğü takdirde talibine ihale edilir. 

5 - Uhdesine ihale olun an zat ihale bedelini def aten v w 

pe~inen tesviyeye mecburdur. 
Bu bapta daha fazla tafsilat almak istiyenlerin Şube

mize müracaatları. (2163) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Samsun F abrikaaı ihtiyac i için şartnamesi "mucibince ve 

pazarlıkla (410) metre mik'a bi kereste satın alınacaktır. Ta
liplerin şartnameyi gördükten sonra İ>azarlığa ittirak etmek 
üzere(% 7,5) teminatlarını hamilen 27-5-933 cumartesi gii 
nü saat 14 te Galatada Alım, Satım Komisyonuna müra
caatlan. "T" (2041) 
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Süt 
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Kullanınız sütünüzüa rttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir (2716) 

ADAPAZARI Devlet Demlryolları ve Llmaaları işletme Umum Müdürlüğündeaı 
Ankara - Haydarpa~a, Eskiıehir - Adana • Menin, Eskitehir · Balıkesir ve Adana • Ulukıtla kısımlannda itlemekte ola• 1olca 

trenlerinin tarifeleri 15 mayıs 1933 tarihinden itibaren değittirilecektir. Yeni tarifelere göre yolcu trenlerinin bliydk İıtuyonlardan kalk· 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: ADAPAZARI 

lstanbul şubesi: Yen~ pos~ane 
karşısında Tel: 22042 
Sermayesi: 1,200,000 
İhtiyat akçesi; 180,000 

ma varma saatleri atağı ya yaı:ıl mıttır. Daha fada malumat edinmek isti yenlerin ista1ynnlarımıza müracaatları ilin olunur. (212S) 

ŞUBELERi 
Bandırma - Bartın - Biga - Bilecik - Bolu - Bozüyük 
- Bursa - Düzce - Eakifehir - Gemlik - Gerede -
Geyve - Hendek - İzmit - Karamunal - Kütahya -

Mudürau - M. Kemal Pata - Safranbolu - T ekirdai -
Yeni.-.. 

Miiııait ,.,...,,e ,. .. ' t, /ıı;MHtle lıalııal etler, T.We swt J;cr N 
.._ -e/ôta~. 

MMwıi 1-i iri ' 'hi1f!ffe göriif'ilerelt tes6it flllllllr. 
Komi.yon Ye Ticaret lanm her neri etntiai Ticariye ahfd. 

delil et eder. 
Sigorta yapar Telefon: 23623. (2498) 

Afyon Vilivetinden: 
1 -Bedeli ltetfi (15857) lira (18) kanat olan Afyaa - Is

parta h\ldudu .,W..,ıhM tehir da bilinde rastgelen (879) metre 
lik kıırmnm pub ile d~esi iti kapalı zarf usuhle müna
kasaya konulmuıtur. 

2 - Münakaııoı müddeti 26 Nisan 933 tuilıinden 17 mayıs 
933 tarihine müsadif ~ gününe kadardır. 17 ma71s 
933 çarprnba günü saat on bette kat~ ihale ya.,dacaktır. 

3 - Taliplerin imzalarmı havi teklifnamelerini ayn mü
hürlü ve üzerinde teklif mektubu olduğu imzası ile kapalı bir 
zarf ve (l 189) lira (29) kurut luk teminatı muvakkate akçeei 
veya muteber bir banlca meld:u bu Ticaret Oduı Yeeik•s1 Ye eh 
iiyeti fenniye ve air Yes•ffô ay rı hir zarf içinde .-e bu le.pah 
zarflan da bir zarfa koyup iha lenin İcra edileceği gün Ye saat
ten ev.-el Vilayet daimi enc:ibn enine müracaatlan. 

4 - Bu baptaki evrakı keşfiye ve münakasa şeraiti umumi 
J'eeini aöan alt ve tetkik etmek iatiyeoler Vilayet Nafia Bat· 
mühendisliği Ye daimi encümen kalemine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1930) 2437 

Afyon Vilayetinden: 
1 - Bedeli keşfi (22164) lira (54) kuruş olan Afyon -

istasyon yolunun üçüncü kısım parke İnşaatı kapalı zarf usu
lile münalmsaya konulmuttur. 

2 - Miimıka1a müddeti 26 Nisan 933 tarihinden 24 mayıs 
933 taribine müıadif çar4&DJ.ba gününe kadardır. 24 mayıs 
933 çarşamba günü saat on beşte kat~ ihale yapılacaktır. 

3 - Taliplerin teldifnamelerini ayrı bir zarf ve (1663) lira 
teminatı muvakkate akçesi veya muteber bir banka mektubu 
ve ehliyeti fenniye ve sair vesaiki ayrı bir zarf içinde olarak i
ha enin icra edileceği gün ve saatte Vilayet daimi encümenine 
m · · racaatlan. 

4 --- Bu baptaki evrakı keşf iye ve münakasa teraiti umumi 
yesini görmek Ye tetkik etmek istiyenler Vilayet Nafia Başmü 
hendisliği ve daimi encümen kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1931) 2438 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevzipaşa Diyarıbekir hattının Km. (347.000 - 368. 

000 ) arası inşaat ve ameliya b (22 inci kısım) kapalı zarf u
aulile münakasaya konulmutt ur. 

Münakua 23-5-933 tarihine rnii•dif salı Pn.ü saat 15 
te N"afia Vekaleti Müateprlık makllllllnda icra edilecektir. 
Mi~ebıtaya dahil .Jabilmek için ta'irhıia Devlet Demiryol 
ları •dare.inden yalnız bir mukavele ile en aşağı altı yüz bin 
liralık bir it almıt olması ve bu isi hiç bir itiraz ve ~ikiye
te meydan verwııeaıif olarak hüsnü suretle ikmal etmit bulun 
maları ~eşrut olup taliplerin bu şeraiti haiz bulunduklarını 

··be-- J' L •• • f ~-=---=--"--JnU ,,,,__ • •we D..m•ryollar 0 taat - alma 
ğa mecbur ?14'-Merı Ye "lra ile 60000 liralık temi,,.tı muvak 
kate ve can ~ .at ticaret odaıır vesikasile birlı1cte ayni 
gün ve saatte münakaaada bulunmaları lazımdır. 
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Her Her Pau.rtesi 
glln gün Perıembe 

Ankara K. 19 00 12 30 8 35 
Eskite bir v. 1 44 20 55 ı1 13 
Eakifebir K. ı 59 21 l5 
Harclarpqa V. 10 25 8 30 

Ankara K. 8 35 1 12 30 
:-H-.,-... -rpa-.. -K-.--9-3-5 10 10 c- C.martui 

Eskifebir K. 17 43 Pazartai 21 25 P...- Salı 
Eıkifebir K. 17 37 Perr be 122 10 ç.r...ı.. 
Afyon V. 21 19 2 3S 
Afy- K. 21 27 ' 00 

Konya 
Konya 
Ad·r 

ilenin 
Mna 
Fenipqa 
Feni,... 
llalatya 

v. 3 19 
K. 3 32 
v. 11 43 Salı 

v. 12 52 Cama 
K. 12 18 
V. 16 Ol 
K. 
v. 

ıo oo c-m.c 
10 25 Pazar 
21 20 PuartMi 
22 17 ç.,.....ı. 
22 00 Ptll'lı fııe 

4 14 Pazar Pazarteııa 
5 30 su 

14 40 Patı ... Cw 

Esldphtr K. 3 20 c-rt.li Pauttemi Pw.-t.. 
Balıketıir v. 16 25 

Adıma K. il 4S 
K. 11 29 Paur Paurtai Perır••• 
V. 20 2S .... 

Adana 
Fevı:ipqa 

Mabtya 

İetanbul dördüncü iua mamıcluğun
daıı : Tamıımım 59220 kurut eı.i dolııwı 
bin iki yüz yirmi lııw'Uf kıymet taktir 
ediLen 1Vı"41""""ıkta ycui yolda eelı:i 
müker.rer .5-.S yeni 9,7 m'' ... ,....... 

talı içiadc koyuau ......... llç bin <»· 
lı:uz yüz kıck aeldz SJllt tıcdıii.ndc ve 

iakıeleye yakın iw!>u - mıcvkii m~ 

ycdoye konulduğunıdmı 20 maya 933 U 

rihindc ~ divan 1-ı&yc talik 

e.dilerek ıs Haziran 933 tarilıioe müaa

dif pe,.embe günü - 14 tıııcı 16 ya 

kader 4 iincü ôc:n daireai.nde llÇllı artır 

ma ......ttle utdacaktr.r. Artınna jkin 

cindir, birinci a.rtmnada 100 liraya ta

!Lp çıkmıftıc. Bu kcrre en. çok artır;. 

nın üzerinde bu-akılaca.kt,r. Artınnaya 

iştirak iç>in yüzde yedi buçuk temiııat 
akçe.ıi alınır. Müterakim v~ belediye 
vakıf ica.rc.;i müşteriye aittir 929 tarihli 

icra kanununun 119 uncu ııe'1!eoine 

tevtika.n hakları tapu sicilleri.te sabit 
<>!mayan ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaranın ve irhfak Hakkı sahipleri 
nin bu haklarını ve h.wusilc {ai.z: ve ırna 
sıarife dai.r olan iddiahnru itan tarihin 
den itibaren 20 gun içir>d.e eYrakı mi>S 
bitclerile bildiınnelcri iazımdtr .Aksi 
balde balı:Jacı Upü -illenle sabit o\... 
mayanlar satış bede.lınin y.Jai'naııın· 

dan hariç kalular • Alakadarların işbu 
maddeyi kanuniye alık.amma gÖl"e ha 
k.et etme.lıı:ri ve daha fazla maHlmat al
mak i*Jal.lerin ~33-217 dosya numa.
l'llliloı: -'yetia.ize müracaatları i
lin Dilılllllr. (3212) 

Darilffafaka liseıi müdürlüğün 
dea: 

Duüttaf akanm bir senelik ek
mek ve eti kapalı urf uaulü müna 
kasa ile alınacak ve zarflar 18-5-
933 Per~mbe günü lllllt 11,S te 
Nuruosmani1ede Cemiyeti T edri
ıiye merkezinde açMcakbr. Talip 
olanların kanuna muvafık teklifle 
rini yap nk üzere o sün .. ~ 
-~•eri.- • içia ._. caa
kür merkeze müracaatlan. (1942) 
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Niğde K. 9 40 
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~----------~~ 
Adua V. 11 21 
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Ade•a 
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·Ankaraf·ınlo' : Defterı·· 
Tek cepheye sadakat 

böyle mi olur? 
Tehlikeli oyunlar_ Celilettin 

Arif Bey Erzurumda •• 
Aynen tekrar edllmlıtlr 

ANKARA - Te,rinisani. 1920 
Kurtuluı savaşında, vatandaşlarm ya

pacaklan en büyük fenalık; rejiyonal 
fikirlere, mahalli menfaatl«e sapmala
ndır. Büyük gaye etn.fmda toplanması 
Iazmı gelen milli kuvvetler; eter ikinci 
derecedeki hedeflere, hele phsi ve hu
ıusi emellere •erilirse savat kuvveti fay
dasız yere zayıflar. 

Celalettin Arif Beyin Erzurum faali
yeti hakkında hayret ve endite ile kan
,.ı. rivayetler var. Maliye Vekili Ferit 
Beyin, Mecliste söylediği sözler arasın
da Celalettin Arif Beye atfedilen (hu
susi vaziyet ) in, <dahili mesele) nin ha
kiki mahiyetini kimse bilmiyor. Herkes 
Büyük Millet Meclisi ikinci reisi Cela
)ettin Arif Beyin sadece mezun olduğunu 
sanıyor. Fakat dairei intihabiyesinde ne
ler yaptığından haberdar olan yoktu. 

Ankara ile Erzurum arasında bu mü
nasebetle geçen ıifreli telgraf muhabere
lerini okumak fırsatını buldum. Ferit B. 
ye hak verdim: Gerçek, Celalettin Arif 
vaziyetinin derin, acıklı bir hususiyeti 
varmıı! .•• 

Cetalettin Arif Bey iki ay evvel izin 
almıf... Hem yorgunluğunu gidermek, 
hem de intihap dairesini gezmek iıtemiı. 
Erzurum mehuılanndan Hüıeyln Avni 
Beye de izin verilmesini Muıtafa Ke
mal Pa'8dan hususi olarak rica etmİ§···· 
Bu ricası da ia'af edilmlı .. Bu, berkesin 
bildiği ıeydir. Asd bilimniyen §eyler de 
ıudur: Celalettln Arif Bey Erzuruına 
vardıktan oonra ardı ııra bir kaç toılgraf 
çekmif..... Bu telgrafmunelenie Erzu• 
rum ahaliıinln ıraleyan. halinde bulun
duğunu, ordu amharlarmda ıuibtimal 
yapıldığını, iıimlerlnl saydılt bası me
murlar arasında Vali vekili Khım Pa
ıanm (timdiki İzmir valisi) deiiftiril
mesini, valinin yerine de ahali ile muta.
bık kalarak eski Adana vallai Nbmı B. 
İn tayinini ve Nbnn Bey gellneeye ka
dar halkm ariyı umumiyesine mllracaat 
ederek vekil intilıabtnı iıtiyor. 

Celalettin Arif; bütün bu taleplerini 
sadece bir mütalea ve dilek olarak at
mıyor: 

"E'ğer bu dileklerime muvafakat ceva
bı verilmezıe, bu havalinln Ankaraya o
lan itimadı zail olacak, öyle lıir hal kar-
411mda ben de halkm heyecanından dc>
ğacak vahametin mesuliyetini kabul &

dememi" 
Diye bir de tebdit savuruyor! 
"Tek cephe ve her !"Y bu tek cephe 

için!" paroluı böyle mi yürütülecek? 
Millet Meclisinde yüksek mevki alan 
bir zat bu yola giderse, başkalarına bir 
şey demeğe haklmnız olur mu? 

Mustafa Kemal Paııa; iıln farkına var
dı. Bu tehditerdeki manayı anladı. Bu
nunla beraber İ!i resmi yollardan idare
ye mecburdu. Celalettin Arif Beyin tel
grafnaınelerini Heyeti V eldlede okudu. 
Mesele hakkında Şark cephe.ı lı:uman
danlığındııın malfunat iatedi. F alr.at bu 
malumattan evvel, cephe kumandam 
Kazım Karabekir Pa!Adan. tifreU bir tel 
graf geldi. 

Telgrafın huli-ı fuı 
"Uziatan, Trabzon, Erzurum, Er

zincan, Van, Beyam vDayetlerinl ihti
va etmek üzere Vlllyab tarlQye umıımi 
valiliği yapılması ve umani valiliğe 
Celalettin Arif Beyin tayin ...ııın-1 çok 
muvafık olur. Bu, hem l§leri kolaylaş
tırır, hem de burada Millet veldll olanılr 
bir zat bulumnut olur. Meseleyi bizzat 
Celllettln Arif Beyle mutabık kalarak 
yazıyonun." 
Anlatdıyor ki, cephe kumandanını da 

bu fikre çevlnnl4ler. Bir taraftan onun
la göritmütler, dlfeı- laraftan · orduda 
ıullstlmal oldulunu ileri sürerek Büyük 
Mllet Meclldae tllıl:rette lı\duDIDllflar. 
Artık vaziyet açıktır. Mustafa Kemal 
Paşa diy...- kiı 

"Balıı:mız, polkib hır11 inaanlan ne
relere ıüriildlyor: Ordunun 1uü,timaHn
den, ahalinin pleyanmdan, Ermruma 
iriyı amumiye Ue •ali lntihabmd.n, ça
buk muvllf.kat cevabı vedilmezse Anka-

raya kartı itimatsızlık uyanacağından tel 
grafla bize bahseden Celalettin Arif B. 
ordunun kumandanile görüıüyor, kendi
ıinin Vilayatı §llJ"kiye valiliğine tayinini 
teklif ettiriyor!" 
Şark cephesi kumandanından beklenen 

cevap ta çok geçikmedi. Kazım Karabe
kir Pa§a, timdi vaziyeti anlamıt görünü 
yor. Cevabının hulasası ıudur: 

"Celalettin Arif Beyin yazdıkları, bu· 
rada bir kac adamın vali vekili Kazım 
Beyi Erzurumdan uzaklaştırmak için 
yap tıklan dedikodulara müıtenittir. Hal 
kın galeyanı ve arayı umumiye ile vali 
intihabı fikirleri Celalettin Arif Beyin 
maatteessüf yanh§ bir htikamet tuttur· 
masmdan ileri geliyor. Büyük, küçük 
herkesin hürmetini kazanan bana ıiki
yet edecek yerde şikayetlerini Ankaraya 
bi1dinneai, dolap çevirmek is tiycn1 "':re 
mani olacağuru bildiklerindendir. ceıa. 
lettin Arif Bey, valinin değiıtirilmesini 
bana da söyledi. Bunu ancak Dahiliye 
Vekaleti yapabilir, yahut bizzat siz vali 
olurıunuz, cevabını verdim.. •• " 

Bu telıırafnamenin ruhum 1"'k1 , • ._ 
KBzım Karabekir Paşanın meseleyi h&ll 
olduğu gibi anlamadığına hüküm etmek 
lazımdır. Bir defa rejiyonal bi~ fikir ;ı,_ 

hareket eden bu zatın valilii!ni teklif 
etmek doğru değildir. Kaldı ki, Büyük 
Millet Mecliıi azıtlı&iyle memuriyet, 
her hangi bir zatın uhtesinde toplana
maz, diye kanunu mahsus var.. Garibi 
ıu ki, kanunun bu hükmünü unutan yal
nız cephe kumandanı değildir. Bir ku
mandan, nihayet böyle bir kanun mad· 
deeinin vücudlinü hahrlamayahilir. Fa
kat bizzat kanun adamı olan ve belki bu 
kanun maddesinin tesbitinde karar ve 
ma.aiıi lahilı: olmuı bulunan Celllettln 
Arif Bey gibi bir hukuk üstadı da bunu 
ilımııl etmit··· Kendi kendini vali vekili 
yapmq ... Bu karannı da merkeze bir tel 
grafla bildlnnittir T elgrahn da hulasa
aı fD: 

"Karabekir Pa§a halin vahametini an
lamıyor. Suiistimal meselelerini tahkik 
etmek, ballım galeyanmı söndürmek i
çin burada herkesin sevdiği dokuzuncu 
fırka kumandanı Halit Beyin (Halit Pa 
şa merhum) memu• edilmeai lizımdır. 
Vali Kiznn Beyin daha ziyade yerinde 
kalması, kantıklıklan mucip olabilir. O
nun için bizzat ben vali vek:aletini üze
rime aldım. Erzurum ahalisi, vali veki
li olarak Hüseyin Avni Beyi istiyorlar. 
Bu tekliflerim kabul edilirse efkan u
mumiye sükunet bulur ... " 

Bütün bu haller, Mustafa Kemal Pa
ıaya vaziyetin her cephesini daha iyi 
anlatıyordu; fakat o yine: "Her ıey tek 
cephe için" parolasına sadık kalmak, o 
cepheyi zayıflatmamak için i,i resınl 
yollardan yüriitüyor, Heyeti vekilede 
konu§uyor, karar ve tebliğlerini herkese 
inandırarak bizzat alakadarlara tebli~ 
ettiriyor. Fakat iıin bir de nazik tarafı 
var: Bu öyle bir hareket ki, başka vila
yetlere de ıirayet edebilir. Nihayet ş...ı. 
cephesinde askeri mühim karar ve hare
ketlerin arifesinde bulunuyoruz. - Bu 
mesele üzerinde konuıulurken bir gece 
Mustafa Kemal Pll§ll dedi ldı 

- "Arlıada§lar .... Sakın bu İfi küçük 
gördGtfiınü ıanmayınn. Elimde bir öl
çü var. itin muayyen bir noktaya kadar 
gelmealne ıes çıkarmam.. Oraya geldi 
mi; hiç bir ıey harekete ıı~ mi
ni olmaz. Bir dakika içinde; tek bir lra
rar ile meseleyi köldlnden haDeder, &

ğilmlyen kafalan taşa çarpanrn". 
MiLLiCi 

Yeni zabitan e lbiaelerl 
ANKARA, 11 - Zabitan elbiseleri 

hakkındaki yeni nizamname an tudib 
arz~dibniıtir. Nizamname gelecek hafta 
taıtikten çıkarak n"!redilecdrtlr. Yeni 
nizamnameye nazaran yaln12 hava ve 
deniz zabitanmm elbiselerinin yakalan 
açık olacaktır. Nizamnamenin tatbiki i
çin iki sene mühlet verilmektedir . 
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Maktu cezalar 
Seyrisef er lılerlnde 

n ekadar ceza ahaacak 
ANKARA, 11 (Telefonla) - A

hiren Ankara Belediyesince atideki 
maktu ceza liıteai tanzim ve bu liste
Belediye Meclisince de kabul ve taı
dik edilmi§tir. Bunlardan bir kısmını 
bugün bildiriyorum: 

Seyrüsefere ait maktu cezalar 
Ruhaatiyesiz arabacılık yapmak 3 

lira, tarifesinden .ziyade ücret talep 
eden arabacılar ve hamallar 1 lira, 
taksiden fazla Ücret talep ve ahzet
mek 5, tekerriiründe 20, tehir dahi
linde Belediyece kabul ve ilan edilen 
süı-atten fazla gitmek 10, numara lev 
hasız araba kullanmak 3, numara lev 
baaız otomobil kamyon ve emsalini • • kullanmak 10, (Geceleri fener11z oto 
mobil, kamyon aevketmek mazerete 
müstenit olduğu takdirde bu cezanın 
dörtte biri alınacak). 

Geceleri fenersiz biııiklet sevket
mekS kuruş, geceleri fenersi:z moto
siklet, binek araba ve saire sevket
mek 2, bozuk taksi kullanmak 20, 
bot olduğu halde müşteri almıyan a
raba 1, boş olduğu halde mü~~eri al
mıyan otomobiller 5, durakla rda bo
ru çalan, gürültü eden, bağıran şoför 
)er 2, beyanname vermemek ( şo!~,. 
ve otomobil sahipleri) 3, otomnbılın 
içine §OfÖrÜrı fotoğrafını ha"1İ ınusad .. . 
dak karne bulundurmamak 3 , otobüs 
tarifeai haricinde taksi koymakaızın 
kira otomobili kullanmak S, yarı§ et
mek (otomobil ve araba) 20, yangı
na giden itfaiye arabalarına yol ver
memek 10, hızlı giderek halkın Üz~
rine su, çamur sıçıratmak ( otomobıl, 
otobüa, kamyon ıoförlerile .aı:abacı 
lar) 2, geceleri arka fenerlennı :!'.ak
mamak (otomobil, otobüs ve Mıre) 
2, numaraaız biaiklet kullanmak 1, 
numarasız motosiklet kullanmak 3, 
hariç belediyeyelere ait kamyon, oto
mobil şoförlerinin vize defterlerile 
müsaadenamelerini yanında olduğu 
halde ibraz etmek istemiyen ve vize 
defterlerini yanında bulundunnıyan 
şoförler 3, yolun aağını takip etmiyen 
ve lüzumunda koma çalmıyan otomo 
bil, kamyon motosiklet t<>förleri 5, 
yolun sağmı solunu takip etmiyen ve 
lüzumunda korna çalınıyan biaiklet 
binicileri 50 kul'U§, yolun sağım takip 
etmiyen ve lüzumunda korna çalmı
yan yük ve binek araba sürücüleri 2 
lira, takae saatlerinin mühürlerini 
f ek eden • e 1D.üh.Üraüz çalışan ,ahip 
veya ıoförleri 20, takse saatİni irae 
eden lamba bulundurmıyan toförler 
J, binek arabalarında tarife bulundur 
mıyan binek araba sürücüleri 3, bi
nek veya yük arabalanndaki 'ıaırğan 
hayvanlann ağızlarma ağızlık takmi 
yan aüriicüler 3, muayyen zamanlar
da sıhhi muayenelerini yaptırmıyan 
şoför, binek ve yük araba sürücüleri 
3, hariç belediye memurlarını hamil 
ve §ehire yük ve yolcu nakleden oto
mobil, kamyon, yük ve binek araba 
ş,oför ve aürücülerile zurTa numarası-

icra ve Müstantik 
Mektebi mezunları 
Cuma günü Ankara Halkevinde le 

ra ve müstantik §Ubelerini havi Adli
ye meslek mektebi mezunlan bir top
lantı yapıp (Türkiye Adliye Meslek 
mektebi mezunları cemiyeti) namiyle 
bir Birlik kurarak idare heyetini aeç
mi§lerdir. Resmimiz bu toplnnbya iş
tirak ebniş olanlan göstermektedir. 
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Saracoğ'lu Şülirü B~~y 
ANKARA, 11 - Saracoğlu Şükrü B. 

ay sonuna doğru Paristeo avdet edecek 
tir. Şükrü Beyin avdetinde Pariste İmza .. 
]anan ve imzalanacak olan mukavelena
meler meclisin tastikine arzolunacaktır. 

ru hamil arabalarla §ehirdahilinde et
yayi tüccariye nakleden sürücüleri 3, 
baylar raporile vaziyetleri tahakkuk 
edecek olan zayif ve yaralı beygir v; 
aaire yük tahmil edenler ve arabaya 
ve belediyece tayin edilecek sikletten 
fazla yük yükletenler 3, lira. 

Şehir dahilinde ve kalabalık ma
hallerde rakip olduklan binek hay
vanlannı koşduranlar, köateksiz ha
garı hayvanlannı gezdirenler 5, örtü
süz gübre nakleden kamyon §Oförleri 
ve tek ve çift yük araba sürücüleri 1, 
örtüsüz gübre nakleden hayvan sürü .. 
cüleri 50 kuruı, Belediyece ehliyet ve 
•aziyetleri tesbit edilmiyen muavin 
!ere otomobil, kamyon, araba teslim 
edenlerden 3 lira ( arabayi tesellüp 
eden muavinden ayrıca muayyen ce
za alınır.) 

Otomobil, ka.myonlann üat kısmın 
da basamaklarında ve arka kapa kla
n ve üstünd e insan taşımak 1 O, yüklü 
tek a raba •Ürücülerinin evvelce ilan 
edilen caddelerde arabaya b inmesi 
50 kurut, Vize müddeti geçmiş ve ya 
but biç vize edilmemiş otomobil, kam 
yon ve motosiklet kullanmak 3, firen 
aksamı bozuk kamyon, otomobil kul
lanmak 20, firen aksamı bozuk moto 
siklet kullanmak 5 lira. 

1Mahkeme koridorlarında 
Loş koridorların gürültüleri, çın. 

çın öten mübaşir sadaları 
ANKARA, 10 (Milliyet) 1 

Galiba mahkeme koridorları her 
yerde birbirine benziyor. Geçen
lerde İllüstrasyonda Paris mahke
me koridorlarını tasvir eden bir i
ki resim gömıüttüm. Bizim ki de 
atağı yukarı buna benziyor. An
cak fazla olarak onların bina için
de avukatlara mahsus güzel bir lo 
kanla ve gazinoları var. Ve avukat 
lar arasmda bir kaç ta kadın mev
cut. Ankarada ise bugün bunlar 
yok. Vakıa hanım hakimlerimiz e 
pey var, fakat nedense avukatlı
ğa bathyan hanımlarımız bu itten 
çabuk vazgeçttiler ... 

Ankarada Adliye sarayı deni
len bina, daha ziyade kıtlaya ben 
zer bir yerdir. Hele içi daha sevim 
sizdir. Vekalet bu sene bllflana
cak olan yeni binasına taşınınca
ya kadar üst katı itğalde devam 
edecektir. Fakat yine her katı da 
mahkemelere tahsis edilecek olan 
bu binanın Divanı muhasebat gibi 
esaslı bir tadil görmesini gönül ne 
kadar arzu eder. 

'i- 'i- 'i-

Mahkemelerin en civcivli za
manı saat ikiden sonradır. Lot ve 
sıkıcı koridorları bu saatlerde 
muhtelif tabakalara menaup in
sanlarla kayn8fır. Ceza ve Cina
yet mahkemeleri koridorlarını da
ha ziyade köylUler ve Hukuk mah 
kemeleri önlerini de tehirli insan
lar, tüccarlar, komisyoncular, ka
dınlar itğal eder. Zaman zaman 
Ankaranın bütün avukatlan lıim
lerinin çatırılmasma intizar ede
rek kAb grup halinde, kah müvek
kiUerile bir aşağı bet yukarı gezip 
dururlar. Bazan bir mahkeme rei
si, yahut azalar ve hazan mtiddei
umumtler bu kalabalıl!ı yararak 
bir daireden diğerine geçerler. He 

Y-. ni Bu gece 

Beyaz Şeytan 
ilAvetenı Dilnya 

haberleri 

il 

le bazan da Tabibi Adli Fahri Be
yin bir timtek süratile Müddeiu
mumiliğe seyirttiği görülür. 

Cinayet maznunlarile uzaktan 
konufanlann sesi, borçlu ile ala
caklının marazası, avukatına iza
hat veren müvekkilin lakırdısı bir
birine kaynayamıyan muhtelif per 
deden gürültüler parazitli boğucu 
bir radyo sesi halinde alışmamış 
kulakları uğuldatır ve bllfları dön 
dürür. 

'i- 'i- 'i-

lstanbul gibi mahkemeyi vakit 
geçirmek için adet edinmiş itsiz
ler burada hemen yok gibidir. Fa
kat buna mukabil bir kaç mahke
mede birden iti olan devam
lı aboneler pek çoktur. Bunların 
her mahkemede ne takanağı oldu
ğu bilinmez, fakat onlar . her gü
nün bir kaç saatinde de burada 
bulunurlar ve adeta işleri, meslek 
leri budur. 

Lot koridorları, pencere içleri
ne oturarak büsbütün karanlıklaş 
tıran köylü gruplarından pek ço
ğu da mahkemenin devamlı mü'° 
terilerindendir. Ve köylülerinden 
birinin mahkemesini dinlemek ü
zere hepıi birden gelmit meraklı
lardır. Katibi adile Katip Ali, avu
kata abukat diyen bunlar mesela 
aaat dörtte bqlıyacak bir mahke
me için 1&.bahleyin dokuzda gele
rek yerlerinde inatla biç kımıldan 
madan saatlerce otunıriar. 

Haklılarm hiddet, hakaızlann 
palavra güriUtillerl, mübaşirin çın 
çin &ten daTet nldalan... Bılltün 
bu bat dllndürlicil pabrdılar ara
sında hllıdmlerln ve avukatların 
itlerini ellk6netle nasıl yaptıkları 
na inean hayret etmekten kendini 
alamaz. 

• • 

Bu aec• Kulüp 
CEN U P YILDIZI 
Çöllerin eararlı, derinliklerinde 
yaşayan aık ihtiras ve macera 

i!Aveten ikamet veaikaıı ve 
dünya haberleri 

1 ,. 

Ankara satış m"ğazası 
15 Mayıs Pazartesi Günü Açı ıyor. 
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