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Umumt Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

memleketin 55 Halkevinde, yannın en ö mili · t · ol 
için Türkün österdi"' i azme bir kerre daha şahi oldu 
Başvekil Pş. ve Halkevleri Umum Reisi Necip Ali B. Millet Meclisi çarşamba 

Ankarada heyecanlı hitabelerde bulundular günü toplanıyo~ 
lfalkevleri 
Gazinin yolu 

Dün Halkevleri açılıtının yıl
dönümü idi. Bir seneden beri in
kılap yolunda, ülke için çalıtan 
otuz dört Halkevine dün; on beti 
vilayet merkezlerinde, altısı kaza
larda olmak üzere yirmi bir ev 
daha ilave edilmittir. 

Halkevlerinin fayda ve tesirle
ri nedir?.. Halkevleri, henüz kur
tul ut devresinde sayılır. Böyle i
~en yalnız bir çahtma yılı içinde 
inkılap aevgisinin, ümit ve inanın 
kaynağı oldu. Dağınık kuvvetler 
bir araya toplandı. Birleten tek
lerden, toplanan gençlikten ve bir 
Çatr altına koşan genç istidatlar
dan yaradıcı bir kuvvet doğdu. Bu 
demektir ki, Halkevleri; Gazinin 
çalışma metodunu örnek diye al
ınıştrr. Bu demektir ki, halkta iyi 
ve güzel teyleri kabul için tema
Ytil var, istidat var. 

Şurası muhakkak ki, eğer biz 
asırlardan beri milli tarihimizin il
hamlarına, derinlilekrindeki ma
naya uysaydık; bugünkü beynel
milel vaziyetimiz daha kuvvetli, 
daha şerefli olurdu. Gene ayni de
recede muhakkak ki, eğer biz vak
tile milli dilimizin membalarına 
doğru gitmeyi bilseydik, bugün ci
hantümul bir edebiyatımız olur
du. Aldandık ve geç kaldık, diye 
ıneyus olacak değiliz . Yanlı' yo
lun neresinden dönülse kardır. 

Bazı adamlardan işitiyoruz: 
Gazi; niçin inkılabı; tabii cereya
b~n~ b1Takmıyor, hadiseleri ve ta-
ıati cebrediyor? .. Şunun için bu

n~ ~~p~or ki, zamanın yürüyütü 
h~r türlu durmuyor. Ummadığımız 
hır ande dehşetli aürprizlerle kar
tdaşabiliriz. Asırlarca süren ihma
lin zararlarını tiddetli hamlelerle, 
atrlı4larla telafiye mecburuz. Bu
nunla beraber; milli kabiliyete, 
milli duyguya aykırı gelen bir ha
reket yapıldığı yoktur. Bazan diif
manlarımızdan ziyade kendi ken
dimize iftira ediyoruz! 

Şüphe yok ki, büyük ve etsiz 
inkılap yapan bir memlekette 0 
inkılabın esaslarını milletin rUre
ğinde kökleştirmek, inkılabın fay
dalarını her tarafa yaymak için 
kültür ve terbiye iti en başta ge
lir. İşte Halkevleri, bilhassa bu 
temele dayanmak istiyor. Cünıhu
riyet Halk Fırkası; feyzini, kud
retini tarihin derinliklerinden a
lan, dünyaya ilk medeniyet yolu
nu açan bir milletin dirilif ve ile
rileyit davasını yürütecek kuvvet
lerin çalışacağı çatılan Halkevle
rile kurmut oluyor. Gerçekten, 
~alkevleri inkı1abm terbiye oca
tldırlar. Gençlik orada kendi var
lığını yükseltirken halkın da elini 
tutuyor; halkı bağrına basıyor, 
Süyük Şefin yaktğı mukaddea a
leti büJün yüreklere, bütün .duy
tulara salıyor. Öyle ki bu çatının 
e.Itında birkaç saat geçiren her va
landaf; büyük yarına daha çok i
nanını, olarak oradan ayrılıyor. 
Gaziden aziz inkılabı, cümhuriye
ti emanet alacalı: olan gençler; bu
~ada onun iatediği duygu ve bilgi 
ıle yetİfİyorlar. Bu ocakları kemal 
noktasına çıkarmak için maddi ve 
Dıanevi yardımlarımızı eairgeme
Dıeliyiz. 

Halkevlerimiz iki Yatma ba
sarken gençlik; daha derin bir in
lı:ılap ve vatan vazifesine çağırı
lıyor. Gençlikteki bu heyecana ba
karak umuyoruz ki; gelecek yılın 
bilançosunu daha kabarık bir mu
vaffakıyet yekUnile kapayacağız. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT ...................... ,, ....... ...... , ........... ... , 

1 Haıanç vergisi 
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lıt:ınbulda radyo ile nutuklan dinleyen halk, •aida Halkevl reiıi H~t 8. nutkunu •Öylerken 

İstanbul Halkevindeki 
heyecanlı merasim 

Dün bütün şehir batkı yapılan 
radyoda takip etti • • 

merasımı 
ANKARA, 24 (A.A.) - Halk

evlerinin kuruluşunun yıldönümü 
ve yeniden yirmi bir Halkevinin 
açıhtı bugün Ankara Halkevinde 
büyük merasimle kutlulanmıttır. 
Büyük Millet Meclisi Reisi Kazını 
Pa'8 Hazretleri ile vekiller, meb' 
uslar, sefirler, sefaretler erkanı i
le kalabalık bir halk kütlesi me
rasimde hazır bulunuyordu. Mera 
sime İstiklal mar~ı ile başlanmış 
ve bunu müteakıp Batvekil İsmet 
Paşa Hazretleri ile Halkevleri u
mum reisi Necip Ali Bey sıksık ve 
sürekli alkıtlarla karşılanan nu
tuklar irat etmitlerdir. Nutuklar
dan sonra musiki muallim mekte
bi talebeleri tarafından milletin 
kütleleşmesini gösteren bir revü 
temsil edilmi~tir. 

Başvekil Paşa Hazretlerinin 
nutukları 

"Çok değerli dinleyicilerim, 
Bugün memlekette yeniden yir

mihir Halkevi açılıyor. Simdiye 
kadar mevcut olan 34 ile SS Halk 
evi bugünden itibaren faaliyete 
geçiyor demektir. Adı üstünde ol
duğu gibi, halkın külfetsizce ve 
yüksek gayeler için daima toplan 
masım temin eden bir vasıta ve 
bir yer addetmek, yalnız bu kada. 
rı dahi, bunun büyük bir milli mü 
essese olduğunu anlamak için ka
fidir. Halkevleri vatandatlarm 
külfetsiz toplanacakları yer oldu
ğu gibi, vatandatlann memleket 
ve millet itlerini bilhassa milletin 
Y.ük~e~ kültür işlerini, dütündükle 
r~ g~bı za~metsiz konutabilecekle 
rı hır yerdır. Halkevlerine ilk açıl 
dığı günden itibaren büyük bir 
müessese elıemmiyetini atf.&tik. 
Bir senelik tecrübe bu noktai na
zarıınızm isabetli ve kıymetli ol
duğunu isbat etmi.ftir. Her ,,_de 
vatanda,lann Halkevinde topla
narak ilmi ve içtimai meseleler i
çin fikirlerini .h~r birine zevkle 
söyliyebildiklerını, memleketin si 

(Devamı 5 inci sahifede) 

İstanbulda .. 
Halkevlerinin birinci kuru

lut yıldönümü dün bütün Türki
yede büyük bir bayram şeklinde 
merasimle tesit edilmiştir. 

Ankarada 
Bütün halkevlerinde bayram 

tam saat ıs te başlamıttır. Bay
ram münasebetiyle Ankara ve İs
tanbul Halkevinde radyo terti
batı almmıt ve tam saat ıs te An 
dara halk evinde İsmet Paşanın 
nutkuyla haşhyan merasimi bütün 
Türkiye radyoda takip etmittir. 

İsmet Paşanın sürekli alkıtlar
la sık sık kesilen nutkunu Necip 
Ali Beyin bütün halk evlerinin 
mesaisini, gayesini, muvaffakiye
tini anlatan nutku takip etmittir 

Nutuklar radyodmı pürüzsüz ve 
tane tane olarak dinlenmittir. 

1 stanbuld a 
İstanbul Halkevinde de merasi

me tam saat IS te ve İstiklal mar
(Devamı 5 inci sahifede) 

Foto Etem 

Himayeietlalin e1111elki gece 11er diii kostümlü balodan iki intiba 

,-. ~-----.... 
Gazinin tebriki 

tSTANBUL, 24 (A.A.) -
Reisicümhur Hazretleri bugün 
dair !erinden bir tarafa ayrıl
map; ışlar, Ankara Halkevinde 
irat edilen nutukları radyodan 
dinlemiflerdir. Gazi Hazretleri 
bu sırada Ankarada ismet Pa
şa Hazretlerine şu telgrafı gön
dermitlerdir: 

: "Halkevinde irat buyurdu
ğunuz. nutku zevkle dinledim, 
tebrik ve te,ekkür ederim. Ne
cip Ali Beyin beyanat ve iz.aha
tındiın da çok memnun oldum. 
Ke,;disini tarafundan takdir ve 
taltif buyurmanızı rica ede-
rim.'' 

Gazi Mustafa Kemal 
lleisicümhur Hazretleri Baş

vekil İsmet Pa,a Hazretlerin
den şu cevabı almıtlardır: 

Büyük Reisicümhur, Büyük 
Milli Reis Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine: 

"Halkevindeki konuşmaları
mızı dinlediğinizi ve beğendiği 
nizi gösteren güz.el yaz.ılaı· bi
zi sevindiren ve teşvik · eden 
yüksek alakanın, yüce ve milli 
reis alaluuının ifadesidir. 

Minnet ve şükranlarımızı ta
zimle takdim ederim. Necip 
Ali Bey arkadaşım pahası bu
lunmaz. taltiliniulen heyecan 
duymuştur. Bunun derin min
netlerini ve fÜkranlannı ııöyle
mekle de bahtiyarun, Büyük 
Reisimiz." 

ismet 
Ankara Halkevindeki top

lanma bitmeden Gazi Hazret
lerile İsmet Pata arasında teati 
edilen bu telgraflar da C. H. F. 
Katibi umumisi Recep Bey ta
rafından okunmuf ve hararetle 
alkışlanmıtlır• 

Sıtma, Trahom 
Vekil B. mücadelenin 
tevsiinden bahsediyor 

Sıhhiye Vekili Refik B. dün 
Tokatltyan otelinde bir muhar
ririrnize bu sene yapılacak sıh
hiye tetkilatı hakkında tu beya
natta hulunmuftur: 

- Bu sene trahum ve sıtma 
ınucadelesine daha büyük bir 
ehemmiyetle devam edilecektir. 
Bu maksatla esasın mecvut olan 
mücadele tetkilatı tevsi edilecek
tir. Ayni zamanda içtimai mua
venet teşkilatının da tevsii mu
karrerdir. Bu sene memlekette 
içtimai hastalıklarla mücadeleye 
ehemifet verilecektir. 

Ankarada açılması takarrür 
eden nümune hastanesi de bu se
ne zarfında açılacaktır. 

ilaç //atları 
Vekil Bey vekaletin, ihtikar 

yapıldığı iddi;l edilen reçete fiat
ları hakkında bir tedbir alıp 

. almadığı hakkındaki sualimize fU 
cevabı vermittir: 

- Kanunen, eczaneler yaptık
CDevamı 5 inci sahifede) 

Meclisi haziran sonuna kadar meş. 
gul edecek mühim işler görüşülecek 

ANKARA, 24 (Telefonla) -
Büyük Millet Meclisi 1 Mart çar
famba günü toplanacaktır. O gün
kü ruzname hazırlanmaya başlan
mıttır. Tokat Meb'usu Bekir LU.t
fi Beyin ve Trabzon Meb'usu 
Hakkı Sofi Beyin vefat ettikleri
ne dair müzekkereler ayni celse
de okunacak ve inhilal eden meb' -
usluklar için yeniden intihap ya
pılması hususu hükfu:nete tebliğ e
dilecektir. Bundan maada Mecli
sin tatil devresinde Ankara Meb
usluğuna intihap olunan Akagün
dü. Beyin intihap mazbatası reye 
konulacak ve tahlifi yapılacaktır. 
Kahil büyük elçiliğine tayin edi
len Elaziz Meb'usu Memduh Şev
ket ve Ziraat Bankası umum mü
dürlüğüne tayin olunan Kemal Za 
im Beyler henüz istifalarını ver
memitlerdir. Kemal Zaim Beyin 
meb'usluktan iatifa etmesi lazım
gelip gelmiyeceği de kararlaşmıf 
değildir. Meb'uslukla mezkur ban 
ka umum müdürlüğü vazifesinin 
ayni fllhısta birleşmesi için kanu
ni bir mahzur görülmemiştir. An
cak fırka nizamnamesi bu vaziye-

l 

te mesağ vermemektedir. Kıt ta
tili devresinde hükfu:net tarafın
dan Millet Meclisine tevdi edil
mi~ olan kanun layihaları ile 28 
tubatta verilecek 933 bütçe proje
si alakadar encümenlere havale 

(Devamı 6 mcı sahifede) · 

Atinalılar da merakta! 
Papas'ın maceralarını buradaki bir 

arkadaşı etrafile anlatıyor 
Yunan artistlerinden M. Papa• i

le birlikte tayyare ile Atinaya kaç
mıt olan Musevi zenginlerinden M. 
Şor'un kızı Mel. Emeatine Şor elan 
bulunamamıttır. Bu hu•uata Atina za 
bıtasmca yapılan aratbrmalar da hiç 
bir netice vermemittir. Y alruz §İm
diye kadar elde edilen malfunat §U 

noktada toplanmaktadır. M. Papa& 
ve Mel. Şor Pire limanımn yakinin
de Falerde tayyareden indikten son
ra bir otomobile binmitler ve Atina
ya doğru hareket ederek ortadan· 
kaybolmutlardır. iki gencin Atinada 
bir yerde gizlendiklerine muhakak 
nazarile bakılıyor. 

Bir şebekeden şüphe ediliyor 
Diğer taraftan bu iki sevdazedeyi 

buradan kaçıran bir ıebekenin vücu
dünden fÜphe edilmektedir. Hatta 
bu iıte bütün Yunan artistlerinin, 
bu gençlere yardımda bulundukları 
anlatılmaktadır. M. Papas ve Mel. 
Şordan evvel Atinaya giden Yunan 
artistlerinin, bn iki genci gizlemek 
için tertibat aldıkları muhakak adde 
diliyor. Diğer taraftan M. Şor da kı
zını bulmak için hükfunete müraca-

at etmi§ ve avukah Mustafa Adil B. 
bu iti takibe baılaınıtbr. Mustafa A
dil Bey Madam Şor'un dün tayyare 
ile Atinaya gittiğini aöylemittir. Bi
zim yapbğunız tahkikat büsbütün ak 
si neticeler vermit ve M. Şor ile ya
kından rabıtaıı olanlar Madam Şor'
un Atinaya gitmediğini aöylemiıler
dir. Hatta M. Şor'un ortağı olan Ce
•aryan biraderler de Madam Şor'un 
gitmediğini ve ıimdilik böyle bir niye 
ti olmadığını ıöylemişlerdir. latan· 
bul ile Atina araaında yalnız Aero 
ek•pre• ıirketinin tayyareleri aefer 
yapmaktadır. Bu ıirketin de yalnız 
pazartesi günleri Atina ve Brendizi
ye bir tayyaresi gitmektedir. Dün sa· 
bah Büyükdereden tayyare hareket 
etmediği gibi, Madam Şor'un husuai 
bir tayyare ile gilmeaine de ihtimal 
verilmemektedir. 

M. Şor'un avukatı ne diyor?. 
Avukat Mustafa Adil B. diyor ki: 
- Matmazel Şor'un gaybubeti 

hakkında gazetelerde bir çok yazı
lar vardır. Bunların hangisi hakika
te muvafıkbr keıtirilemez. Matma

(Devamı 6 mcı sahifede) 

- Salamon, haberin uar mi) A.lıtörün biri bim zenırinlerden birinin .ki· 
:silen uçmUf .. 

- Oyleyaan uçmuf deme be Y!JM'I, konmuı, .lconmUf .. 

... 
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Küçük iti laf 

Her kes Abdül)ıamidin meşrutiyeti 
istemediğinde ittifak ediyordu •• 

Tayyareler 
Tevfik Riittü B. aok
tai nazarımızı anlattı 

Mitat Pa~, bu fıkranın hükmü, aldandığını söyledi: 
eski Yunanistandan b~ka hiç bir - Bu herif hepimizle kedinin 
yerde görülme~iş olan "vatandan avladığı fare ile oynadığı gibi oy. 
ihraç" (Ostractsme) cezası oldu- nuyor. Cülus hattında acıktan 
ğunu, halka hürriyet veren, vüke- mefrutiyet kanunu esasi Millet 
layı Mi.llet Meclisi önünde ~es'ul Meclisi sö~lerini söyleme~e bir tür 
tutan bır kanuna bu yolda bır mad lü razı olamadı. üstü kapalı bir 
de konul~?'~cağın_ı söyledi. "Meclisi Umumi" lakn-dısile göz-

~aten ~~tilaf h~ınde olan Vü- boyadı. Uç aydır her gün yeni bir 
kela Meclııınde munaka+ı büyü- mesele çıkararak ~i geriye bırakı-
dükçe büyüdü. yor. Yok, Kanunu Esasi hukuku 

1(. "' /(. saltanatı kafil değilmi'; yok bu-
Halk arasında türlü sözler do- nun Gülhane Hattı seklinde ilam 

!aşıyordu: Jön · Türkler, onlarla daha muvaf1k ol~mus. Hasılı 
münasebette bulunan münevver her gün saraydan yeni bir haber 
gençler, birtakım gözü açık ülema geliyor. Hepsi de mesaımızı a
padi.,Jıın zaten me,rutiyete iste- kim bırakmak maksadına matuf. 
miye istemiye razı olduğunu, cülu Size kar•• böyle davranma.ama 
•u.ndanberi bunu geciktirmek için bakmayın. O cülusundan evvel 
elınden geleni yaptığım, Rüttü bizlere de öyle davranmı,tı. "Me'l 
Paşanın da metnıtiyete taraftar rutiyetsiz bir hükilmetin hüküm-
olmadığı için Abdülhamide yar- darlığını kabul etmem" diyen a-
dakçılık ettiğini, Redif, Damat dam, şimdi me,rutiyeti yapmak 
Mahmut, İngiliz Sait Pataların için sarfedilen gayretlere her a-
saraya kaptlandıklarını söylüyor- dımda bir mania koyuyor. 
lar, yalnız Mitat Paf&lllll milli di- Dedi. 
!eğe sadık kaldığından bahsedi- Aylardanberi gı>.zetelerde ge-
yorlardı. Şirvani Zade Ahmet Hu- çen mübahaseleri gözden geçirdik 
IU.i Efendi, Sahip Molla gibi ileri ten, Mitat Paşa ile Ziya ve Kemal 
gelen ulema, yapılan Kanunu E- Beyle~i dinledikten sonra Süley
sas~ layiha.mı gözden geçirınitler man Pa~ada bir uyanma hasıl ol
•erıate muJıalif olarak bula bula mu,tu. Aldığı emir üzerine Kanu
~adi,aba verilen bukukun fazlalı- nu Esasi Encümenine gitmit, mü
gını bulabilmitlerdi. Bilhassa pa- zakereyi sür' atlendirerek kanunun 
difa,hın hem amir, bem de gayri- bir ayak önce çıkarılmasına çalış-
mea ul olmasını doğru bulmuyor- mı,tı. 
!ardı. Kanun layihası Vükela Meclisi-

ME!frutiyet ve Kanunu Esasi ne ne gelince, padi,ah yeniden lô.yi
o.lduğunu bile bilmiyen daha ba- hanın suretlerini metrutiyete ta-
sıt halk arasında bile bu propa- raftar olmıyanlara gi>ndertmiş , 
ganda gittikçe arbyordu. Gazete- Namık Pata bir itirazname gön-
lerin her gün Kanunu Esasiden, derdiği gibi, RüftÜ Paşa da Mec-
meşrutiyetten, Millet Meclisinden, liste - yukarıda sayılan - bir ta
bahsetmeleri halkça millet babası kım itirazlarda bulunmuftu. Fa
tanılan Mitat Patanın, millet fe- kat Mitat Pş.nın hararetli müdafa 
dayileri sayılan Ziya ve Kemal aları üzerine ekseriyet, Rüttü Pa
Beylerin bu yolda çalıtmaları, her fanın yalnız üçüncü itirazını ka
k~ste bu yeni sözlere karşı bir sev bul etti. Batvekalet yerine sada
gı uyandırmı,tı. Artık bilen, bilmi retin ipkasma, vükelanın iradei se 
yen Millet Meclisinden bahsedi- niyye ile tayinine dair tadilat yap 
yor, en basit bir haksızlığa rasge- tı. Diğer noktalarda Rüttü Paşa
len: mn itirazları bir ite yaramadı. 

- 1,te Millet Meclisi olsa böy- Kanunu Esasi layihası resmen hu-
le yapılamazdı. zura takdim edildi. 

Diye me,rutiyet susamışlığı gös Abdülhamit, bir kere daha ten-
teriyordu. kit ve tenkih edilmek üzere layi-

Gürcü Şerif ve Muhiddin Efen- hanın Ziya, Kemal ve Abidin 
diler ile adamlarının nefyinden Beylerden (2) mürekkep bir ko
sonra meşrutiyet düfmanlarına bir miayona havalesini, Süleyman Pa
yılgmlık gelmitti. Onlar, Rüttü ıtamn da bu komisyona riyasetini 
Pa~arun,. Redif Pa,anın bile meş irade etti. Hakikatte bu da vakit 
rntıyet ıstemediklerine inanaını- kazanmak için almmı~ bir tedbi r-
Yc;>rlardı. Korku içinde ıinmisler- di. 
dı . Namık Paşanın yalnız mÜslü- Komisyon, Rü,tii ve Namık 
~anlardan Millet Meclisi davası Paşaların itirazlarını hiçe saydı. 
b.ıl_e, ~e,vletlerin talepleri önünde &,katip Sait Beyin yumurtladığı 
.aıl~~ı_n~ti. Yalnız herkesin ittifak "vatandan ihraç" fıkrasını da ka
ettigı bır nokta vardı: le bile almadı. Yapılmıf olan layi-

. Abdülhamit, metrutiyeti iste- hayı maddelere ayırarak,119 mad 
mı yordu! deli Kanunu Esasiyi toplamıt ol-

ı * * * du. 
ft

1
e böyle bir sırada Süleyman Artık padi'8-h için kanunu tas-

Pdafa hıtandbula gelmişti. Sırbistan tik ederek bir Hattı Hümayun i-

l 
aı;ı, emb e

1 
parlak muzafferiyet- le Babıaliye göndermekten batka 

erm e
1
n kaş 1

1
ve fedakar amiUerin yapacak it kalmamıştı. Vakitte 

den o ara ge en kumandan p d. son derecede dardı. Çünkü lstan
,ah tarafından huzura kab~I e~·:· bul konferansı toplanmak üzere i
di. Bu ilk mülıikatta Abdülham:; di. Devletlerin murahhasları bi
Süleyınan Pafaya kart•, istediği, rer ikişer geliyordu. lngiltere kon. 
zaman pek güzel taklit ettiği bir feransa çok değer vermit, Hindis 
samimiyetle, milletten, metıuti- tan Nazırı Marki de Palsbury'yi 
yetten, kendisinin de milleti yük. birinci murahhas olarak gönder
seltınekten batka bir emeli olma- ~İJ.ti. Sefir Sir Henry Elyot ikin
dığından bahsederek, emniyetini cı murahhastı. Halbuki diğer dev
kazanmağa çalıtmıftı. Süleyman ~etler, ya yalmz sefirlerini murah
Pafa, paditahı böyle "saadeti ma- d aa yapmıtlar, yahut onlaı-a yar
neviyei milliyeye pek ziyade arzu- h•m etmek üzere ikinci bir murah 
dar" görünce (1), zaten kendisi .~ göndermi,lerdi. Avusturya Se 
de en hararetli mefrutİyetçilerden ~ırt Kont Zitzi, Fransa Sefiri Kont 
olduğu için, bütün düfÜncelerini dil ~ourgoine birinci murahhas j. 
söylemiş, kend:sini olduğu gibi er. Baron de Calice Avwıtur-
göstermi,ti. Abdülhamidin İstedi- yanın'. .Ko~t de Chondordy Fran 
ği de bu idi. O, Süleyman Pa,ayı ıanm ı~ncı murahhası idiler. Rus 
iyice detmek için bu rolü oynamı• ya, hl. ece . Jeneral İgnatief'i 
h. m~ Aİs tayın etınekle iktifa et. 

Şimdi Süleyman PafllYI da takmıt1•. dmankya vf~ ltalya da onu 
meşrutiyet dolabına kofmak, yıp- ıt e ere se ırleri olan Baron 
randırmak lazımdı. Pasa huzur- de Verther ve Kont Corti'yi mu. 
dan çıkınca - tahsi dostu olan - rahhas yapmıtlardı. lngiltere baıı
Damat Mahmut Paşnın dairesine. murahhası Salsbury (3) Berlin ve 
gitmi•ti. Padişah, Damat Mahmut Viyanaya uğrayarak gelmişti. 
Pa~ayı çağırtmıf, (Devamı var) 

- Süleyman Paşaya söyle: (1) Bu ibare Süleyman Pafa-
Kendisile görü,mekten pek mem- nm Şıpkadan huzura gönderdiği 
nun oldum. Efkarını da çok beğen bir arizada aynen münderiçtir. 
dim. Kendisini tarafımdan bilve (2) Aılen Arnavuttur. O zaman 
kale Meclisi Meb'usan nizaınna- lsmail Kemal Beyle birlikte Mitat 
mesini kaleme alacak komisyona P~a taraftarları arasindaydı.Son 
göndereceğim. ra paşa olmuş, Cezayir Bahriselit 

Diyerek bir yemleme daha ver- Valisi iken ölmüstür. 
dirmittir. (3) Bu zat Lo;d Derby'nin isti-

Süleyman Paşa saraydan çık- fasından sonra Beaconslield kabi
tıktan sonra, eski arkadaşlarile nesinde Hariciye Nazırı olan, bi
görüttükçe ilk umutlarının sarsıl- ı lahare uzun seneler fngiltere Baş
dığını görüyordu. Bilhassa Kemal vekaletinde bulunan Lord Salsbu- ı 
Bey, büyük bir hararetle, pafllya ry'dir. 

CENEVRE, 24. A. A. - Hava ko
mi•yo,.unun bugiinkü içtimaında aıkeri 
tayyareciliğin ilgaınna mukabil sivil 
tayyareciliğin kontrol edilmesi veya bey 
nelmilelleştirilmesi meselesinin müza
kCt'esinc devam etmiştir. 

Fransa hava nazırı, beynelmilel sivil 
tayyareciliğin beynelmilelleıtirilmeıi 
hakkındaki beyanatının hüla•ası §Udur: 

" Üç nevi hava halt. derpiş edilmek
trdir. 

Birinci•i büyük beynelmilel hava hat 
ları, bu hatların itletilmesi beynelmilel 
bi.· şirkete tevdi olunuyor ve her mem
leket için bu şirkete iştirak hakkı tanı
lıyor ' 

Sirketin tayyareleri beynelmilel mil
ki,;eti haiz bulunuyor. 

ikinci decedeki ve az ehemmiyetli 
plan, hatlann itletilmesi hususi tirket
ler•"' veriliyor. 
' OçüncÜ•Ü de her devletin kendi mem
leketi dahilinde tesis.inde gerbeıt olduğu 
hava hatlandır. Bu hatlar da keza bey
nelmilel şirketin kontrolu altındadır. 
Tayyare imalab keza kontrol altmdadır. 

Fransızların, bu teklifine ltalyanlar i
tiraz etmişler ve ukeri tayyareciliğin 
ilgası keyfiyetinin başlı başına tetkik e. 
dilmesi lazım geleceğini, sivil tayyare.. 
nin ô\S,<eri tayyareye tahvilinin ıneni 
m\•mkün olmadığm1 söylemi§lerdir, 

Holanda murahhası, siv.il tayyarecili
ği ı beynelmilel hale ifrağma itiraz et. 
mİ§tİ<. . 

Türkiye namına T evfik Rüt lü Bey, 
beyanatta bulunarak askeri tayyarecili
ğin ilgası, evelemirde diğeı· silalıfıınn 
ilııasına tabi olduğunu, askeri tayy
cilik hakkında ittihaz edilecek tedbirle
··in diğer harp malzemeoi hakkında İtti. 
haz edilecek tedbirlere tabi olduğunu ve 
aske··i tayyarecilik ilga edildiği takdirde 
sivil tayyaı·ec il ik hakkında ela tedbiı·ler 
ittihazı ve bu meyanda sivil tayyarecili
ğin beynelmilel teşkilata raptı mümkün 
olduğunu, Türkiyenin bu teklifin kab.,. 
!ünde mahzur görmediğini, ancak kont
rol tertibab ile beynelmilel teıkıliitın 
ayrı ayrı tetkfü edilmesi lazım geldiği. 
ni, Fransa tarafından t esisi teklif olunan 
beynelmilel hava şirketine yalnız efrat 
ve ,irketlerin değil birçok iktisadi te
ıebbüsatı kendi veoaiti ile tahakkuk et
tirmek mecburiyetinde bulunan ve zeıı
gin sınrflara malik olmayan meınlek•.-le
r e de ve bütün vatandaşların terakki YO

iunda müşterek gayelerinin muhassala., 
olan devletlerin de ittira.kinin kftl>ulü la 
zıo1~ geldiğini söylemiştir. 

Miiukeı-enin nihayetinde Fri1it,!!' 'AIU 
rabhası ve hava nazın, Tevfik Rüştü B. 
le görütmüş ve her iki mütaleaoının da 
muıip olduğunu ve bunlara gör~ Fran· 
sız teklifini tadil edeceğini söylemiştir. 

Miizoker" devam ediyor. 
CENEVRE, 24. A. A. - Silah· 

ları azaltma konferaruıı umumi ko 
misyonu Fransız murahhas beye
ti arafından teklif edilen karar su 
reti projesini 21 reyle kabul et· 
mi,tir. 

,Japon heyeti 

TOKİO, 24. A. A. - Cenevre· 
deki Japon murahhas heyetinin 
silahları zaltma konferansına it
tirakte devam edeceği zannolun· 
maktadır. 

Kuıll'ete mliracaatın men'i 
meselesi 

CENEVRE, 24. A. A. - Lokar·. 
no itilaflarını İmza eden devlet· 
!erin mümesilleri Alman murah
hası da hazır olduğu halde bugün 
bir içtima yapacaklar, " Kuvete 
müracaatı men " meselesini mü· 
zakere eden komite de Almanya· 
nın gösterdiği arzu yüzüden do· 
ğan vaziyet bakında tetkikatta bu 
lunacaklardır. 

Kartı karşıya gelen menfaatle
rin hepsini birden tatmin edecek 
mahiyette bir formül bulunmama
sının çıkan ihtilafı silahları azalt· 
ma konferansının siyasi komisyo· 
nuna göndermeğe mecburiyet ha· 
sıl edeceği söylenmektedir. 

/! a ·p leı·azımı 

CENEVRE, 24. A. A. - Havas 
Ajansından : Silahları azaltma 
konferansı umumi komisyonunda 
Alman mümessili M. Nadolny 
harp levazımı meselesinin ordu 
mevcuatları meselesinin tetkikin· 
den evvel müzakeresini temine ça 
lifmıftır. 

Ondan sonra İtalyan murahhası 
edilmeden evvel ordu mevcutla· 
rı bakında bir karar verilmemesi
ni tenıine teşebbüs etmistir. 

Nihayet M. Paul Bon~our bu i
ki meselenin biribirinden ' farklı 
ve ayrı olduğunu açıkça izah et· 
miştir. 

M. Paul Boncour'un bu fikrini 
lngiliz mümessili M. Eden de te
yit etmiştir. 

-~ 

imzalanan misak kar· 

Japonlar Milletler cemiyetinin ka_ 
rarından sonra meclisi terkettiler 

tısında bulgarJar 
SOFY A, 24 ( A.A.) - Anad0• 

lu Ajanstnın hususi muhabiri: . 
Küçük itilaf devletlerinin iti•· 

lak misakı üzerine Bulgar mal· 
buatında dikkate değer neşriyat~ 
tesadüf edilmektedir. Yeni vazı· 
yet karışıstnda Bulgar hükumeti· 
nin takip etmesi lazım geldi 
harici siyaseti münakasa eden bıJ 
yazılardan bir kısmı ~es'ul Jeır 
let adamlarını fİmdiye kaJor 
tutulan seyirci politikayı bıraka· 
rak faal bir politika yapmak oe 
hatta kiiçiik itila/ ile anlasmak• 
ikinci bir kısım şimdiye kadar 
olduğ gibi bitaraf kalmak , oe 
üçüncü bir kısım iRe Avrpattl~ 
iki düşman karargahına bölündii· 
ğü son zamanlarda Kücük itilafa 
karfı cephe almış ta;·alta kuıJ· 
vet dayağı aramak tavsiyelerinde 
bulunmaktadırlar. 

CENEVRE, 24 (A.A.) - Fev
kalade surette toplanan Millet
ler cemiyeti büyük meclisinde 
Çin murahhası M. Yen On dokuz
lar komitesi raporunu -Bu ra
porda esasen mevcut olan ve tek
lif edilen tavsiyelere, Japonya
nın ret cevabı vermesi halinde 
riayet gösteren bir memleket 
olarak Çinin hukukunu mahfuz 
rakan kayıttan fazla- hiç bir 
ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin 
kabul edeceğini bildirmittir. 

M. Matsuoka, On dokuzlar 
komitesinin tavsiyelerini havi ra
poru reddetmesini meclisten iste
mi' ve Çinde beynelmilel bir 
kontrol tesisini kabul etmesini de 
Çin den talep etmiştir. 

Nihayet meclis On dokuzlar 
komitesinin tavsiyelerini havi ra
poru Japonyanın bir muhalif re
yine kar'ı ittifakla kabul etmif
tir. Siyam müstenkif kalmıthr . 

CENEVRE, 24 (A.A.) - Mil
letler cemiyeti büyük meclisin
de On dokuzlar komitesi raporu 
hakkında rey toplama muame
lesi biterek netice anl~ddık
tan sonra Japon murahhas heye
ti batta M. Matsuoka olduğu hal-

Fransada memurlar 

Maaşların azaltılması işi 

miizakere ediliyor 
PARIS, 24 (A.A.) - Havas 

ajansından : Meb'wıan ve Ayan 
meclisleri arasında mali proje do
layısile ortaya çıkan iki büyük 
fikr ayrılığı askeri masrafların 
azaltılması ve memur maaşları
nın indirilmesi meselesine dair 
olarak devam etmektedir . 

Memur m~larının indirilme
si meselesinde meb'usan maliye 
encümeni dün bir uzlatma zihni
yeti dairesinde hareket etnıiqir. 

Encümen, meb'wıan meclisi ta
rafından kabul ve ayan meclisin
ce şiddetle ereddedilen munzam 
buhran vergisinden vaz geçmit, 
bu tedbir yerine memur maaşla
rının azaltılmasını esas itibarile 
kabul etmittir. 

Ancak yapılacak tenzilaat nis
betleri ayan meclisinin kabul etti
ği mikdarlardan farklı olacaktır. 

Lelpzlg'de arbedeler 
LEIPZİG, 24 (A.A.) - Wolff 

ajansından: Siyasi fikirleri biri
birine uymaya kimseler arasında 
çıkan kavgalar neticesinde bir 
kifi ölmüş, 3 kişi de ağır surette 
yaralannıışbr. 

Ber'in sinemalarında •• 
BERLIN, 24 (A.A.) - Berlin 

sinemalarına geçen sene içinde 
52 milyon kifİ gitmiştir. 

1931 de bunların mikdarı 55 
milyonu bulmuftu. 

Almanyada posta 
ve radyo 

BERLIN, 24 (A.A.) - Wolff 
Aj~~mdan: Alman postaları ida
resımn yaptığı istatistiklerden 
anla,ıldığına göre 1932 senesinin 
son 3 ayı içinde gönderilen tel
grafların sayı11 be, bncuk milyo-
nu bulmuştur. · 

1931 senesinin ayni devresin
de bu mikdar 6 milyon 100 bini. 

Radyo ne,riyatmı dinleyenler 
birinci kô.nun sonunda 4.307.722 
kişi olarak tesbit edilmiftİr. Bun
lar~an 512.141 i hiç bir ücret ve 
resım vermeyen körler, ifııizler 

ve harp malüllerinden ibarettir. 

Güneş tutuldu 
Dün günet tutulmuttur. Kü. 

suf cüz'i olmUf ve saat 4,3 ten 
4,56 ya kadar devam etmittir. 

Kôsuf cüz'i olduğu için hisse
dilmemiş ve yalmz rasathanenin 
evvelte tesbit ettiği saatten ha
berdar olanlar, isli veya renkli 
camla güneşe bakınca kusufu gör 
müslerdir. Kusuf Kandilli rasat
hanesinden görülüp tetkik edil
mittir. 

de içtima salonundan çekilmit
tir. 

Harehilt devam ediyor 
TUNGBlAO, "Mançuri" 24, 

(A.A.} - Yeni Mançuri hükU
meti kuvvetleri, jeneral T chang
Hai-Peng'in kumandası altında 
bugün öğle üzeri Kailu'ye girmit
lerdir. 

PEKiN, 24 (A.A.) - Japonla
rın Jehol hududuna yakın veya 
uzak tehirleri kolaylıkla ele ge
çirecekleri, fakat Jehol'un dağlık 
kısmına Çinlilerin atef altına gir
mekte büyük zorluklar çekecek
leri zannolunmaktadır. 

Pei Paio'nun tahliye edildiği 
söylenmektedir. 

Çin gönüllü kuvvetlerinin Nan
ling ile Pei Paio arasındaki de
miryolunu kestikleri, bu suretle 
Japon takviye kıtaatı sevkiyatına 
mani olduklar da rivayet edilmek 
tedir. 

TOKİO, 24 (A.A.) - Jehol 
eyaletine kartı yapdan askeri 
ha reketlerin Çinin fimal kısmın
da bir takım karışıklıklar çık
masına sebap olmasından korkul
maktadır. 

M. Musoliniden istizah 

Bir meb'11s başoekllden iki 
sual soracak 

ROMA, 24 (A.A.) - Meb'us
lardan M. Bacci, ba,vekil ve ha
riciye nazırı M. Muasoliniden is
tizahta bulunacağını bildirmi~tir. 

M. Bacci, bu istizahında Kü
çük İtilaf hükômetleri arasında 
bu yakınlarda aktedilen misak 
ile Fransa ve lngitere tarafından 
Avusturya cümhuriyetine veri
len nota baklandaki fikir ve ta
savurlarmı M. Mussoliniden sora
cağını söylem ittir. 

Hariciye müstefllrl bu istiza
hın yapılacağl günün hükfunetçe 
tesbit edileceğini beyan tmit,ir. 

ispanya meclisinde 
MADR1T, 24 (A.A.) - Bir 

müddet evvel Casas Viagas'da çı
kan kargaşalıkların kortes mec
lisindeki istizahları muhalifele
rin hiikilmet aleyhinde gürültülü 
ve •iddetli tezahürlerde bulun
masına sebep olmu,tur. 

Tahkikata iştirak eden meb'us
lardan M. F anjul, mevzuu ba
his hadiselerin ihtiyatsızca veri
len tedbirler neticesi olarak be
lirdiğini söylemiş ve hükômetin 
istifa etmesini istemittir. 

B~vekil M. Azana hükômetin 
bu hadise hakkında hakikati mey 
dana çıkaracafına ve suçluları 
cezalandıracağına söz vermittir. 

ftalyan krala Mısır 
darülfünununda 

KAHiRE, 24 (A.A.) - İtal
yan Kral ve kraliçesi refakatle
rinde kıral Fuat bulunduğu halde 
darülfünunu gezmitlerdir. Kral 
vekraliçe müderirs ve muallimler
le talebe tarafından karşdanmıt· 
lard<r. 

Maarif nazırı bu .ziyaret mÜ· 
nasebele söylediği nutukta kral 
Victoria Emanuel'e darülfünun 
hakkında gösterdiği teveccüh ve 
alıikadan odlayı fahri doktor un
vanı verildiğini bildirmiftir. 

SilAh kaçakçılığı 
me•ele•İ 

CENEVRE, 24 (A.A.) - Kü
çük itilaf tarafmdan netredilen 
bir tebliğde deniyor ki: 

"Hirtenberg ııilah kaçakçılığı 
meselesi memnuniyeti mucip bir 
yola girmitse de kapanını' de
ğildir. Küçük itilaf elde edilen 
son teklifler hakkında Franaız 
ve İngiliz hükilmetlerinin yapa
cakları tebliği beklemektedir." 

Milletler cemiyeti meclisine 
müracaat hususunda daha sonra 
karar verilecektir. 

Gripten ölenlenler Çığ altında kalan genç 
LONDRA, 24 (A.A.) - İn

gilterenin ve Galles memleketi
nin büyük şehirlerinde geçen haf
ta grip yüzünden 630 kisi ölmüş
tür. 

Evvelki hafta ölenlerin mik
darı 1306 idi. 

WOROCHTA (Karpatlarda) 
24 (A.A.) - Geçen pazartesi 
günü ski kayarken bir çığ tara
fından uçuruma yuvarlanan Gara 
pich atlı gencin cesedi uzun araş
tırmalar neticesinde askeri müf
rezeler tarafıdan bulunmu•tur . 

Tevfik Rüştü B. Sof· 
yadan geçerken 

SOFYA, 24 (Milliyet) - Tür· 
kiye Hariciye Vekili T evlik Rii.,· 
tü Bey Cenevreden avdet ederke/I 
istasyonda Basvekil M. Moucha· 
nol tarafında~ istikbal edilecek· 
tir. 

Yehole doğru 
PTiPING, 24 ( A.A.) - Mat1· 

çurüle tatbik edilen harp plarıı 
Kailu şehrinin zaptından sonra 
meydana çıkmlf gibi görünmek· 
tedir. Kailu istikametindeki ileri 
hareketin hedefinin Y ehol seh· 
rinin 100 mil kadar şimali gar· 
bisinde bulunan Chihleng vehri· 
ni ele geçirmekten ibaret olduğıtı 
Cluuyang'a doğru ilerleyişin de 
Chan Hai Kuan'ın 85 mil simali 
garbisinde olan Lingyuan ş~hrinİ 
zaptetmek olduğu zannedilmek· 
tedir. Bu iki şehir Jeiıol eyaleti· 
nin merkezine doğru yol veren 
hayati ehemiyeti haiz iki geçit 
mesabesindedir. Çinlilerin gös· 
terecekleri mukavemetin tesiri ol
ması için bu iki geçidi ne paha· 
sına olursa olsun ellerinden çı· 
karmamalaTl lazım ~·elir. 

Bulgar konsoloshanesi 
SOFY A, 24 (Milliy~) - İs· 

tanbul Bulgar konsoloshanesi 932 
senesinde en lazfo i•at temin 
etmiştir. Bu sene zarfında konso
loshane Bulgar Milli bankasına 
23 milyon leva vermiştir. 

Yeni Bulgar sefiri 
SOFY A, 24 (Milliyet) - Bul· 

garistanın Viyana sefiri M. G. 
Nedkof'a Ankara elçiliği teklif 
edilmiştir. Mumaileyhin bu vazi
feyi kabul edeceği zannedilmek· 
tedir. 

Yeni posta vapuru 
HAMBURG, 24 (A.A.) 

Wolff ajansından: 
Hamburg-Amerika vapur kum 

panyası yeni yapılan 12 bin ton
luk Caribia posta vapurunu bu
gün gelip gezmeğe matbuat mü
messillerini davet etmiştir. 

Bu vapur, Amerikaya ilk se
ferini yapmak üzere cumartesi 
günü Hamburgtan hareket ede
cektir. 
Yeni Portekiz 
Kanunuesasisi 

LİZBON, 24 (A.A.) - Bafve
kil, reisicümhur M. Carmonaya 
kanunu esasi hakkında yeni bir 
metin teklif ve tevdi etmittir. 

Bu metinde bir dereceli inti. 
hap usulile seçilecek doksan meb· 
ustan mürekkep bir meclis ile ik
tısadi ve içtimai sahalardaki bü
tün teşekülleri temsil edecek 
diğer bir meclis teşkili derpit e
dilmittir. 

Meb'wıların tekrar 
caiz olmıyacaktır. 

intihabı 

M. Carmona'mn reiıicümhur· 
luk müddeti 7 sene olarak tanm
mıf, fakat kendisinin tekrar İn· 
tihap edilemiyeceği tasrih olun
mamıttır. 

Kanun esasi her 10 senede bir 
yeniden tetki ve tadil olunabi· 
lecektir. 

Bu yeniden tetkik ve tadil edi· 
Bu yeniden tetkik ve tadil edil 

ifi milli meclisin ıülüsan ekse· 
riyetinin tasvibi halinde ber 5 se· 
ne hitamında da yapılacaktır. 

Bir maden kazası 
ESSEN, 24 (A.A. ) - Graf 

Beust madeninde bir toprak çö· 
küntüsü olmuştu Maden itçile· 
rinden 3 kişi toprak yığınları al· 
tında kalmıştır. Bunlardan ikisi 
ölmüıı, biri de yaralanmıştır. 
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Bizde de hasta kasaları teşkilib yapdamaz mı? t ~ I:rpara. 
Ekonomi 

Eksperlerin projesi 
Hasta kasaları . Kırk paraya bir yumruk 

Almanyadaki teşkilat 
bizde de yapılamaz mı? 

Mes'eıe ourada! 

Dünya iktısat konferansına veri. 
1 lecek olan projede neler var? 

Doktorların muayene ücretlerinin faz 
lalığından tikayet edildiği, bazı doktor
ların ,.;zitelerini 3 liradan iki liraya İn
dirmek teşebbüsünde bulundukları, fa
kir hastaların yüksek tedavi ücretleri 
karşısında §aşınp kaldıkları fU sırada 
çok mühim sıhhi bir teşebbüsün ortaya 
ahlmak Üzre olduğunu haber aldık. 

. Cemiyeti Akvam ekspresleri 
!hzari komisyonu dünya ikbsat 
•onferansına arzebnek üzere bir 
ll~oje hazırlamaktadır. Bu proje
nd~n bir kısmını atağıda hüli.ııa e-
ıyoruz: 

Dünya ticareti; hergün önüne; 
kontenjan, döviz tahdidab, lisans 
Ve saire gibi yeni manialar konul 
lııası neticesinde, gitgide azalı
~or; ticaret muahedelerinin tatbi-

ı mütemadiyen ·güçleşiyor. Bir
ten ve keyfi surette birçok karar
ar ittihaz edilmesi, sadece müba 
deieyi azaltmakla kalmayıp üste 
0rtalığa tela, ve tereddüt te saç
ınaktadır. Bu mücadeleyi ya ta
llıamen ortadan kaldırmak, ya
hut, eskiden olduğu gibi, ithali.
tın yalnız gümrük resimlerile tah
~!.t edilmesini temin etmek, müf-
1<UI olduğu kadar da lüzumludur. 
Bu gayeye erişmek için evvela yu
karıda itirazinı tesbit ettiğimiz 
derdi doğuran sebepleri tesbit et
tııek lazımdır: Bu sebepler bas ir-
ca şunlardrr: · 

l - Nakdi ve mali esbap 
Dünya buhranının vurduğu dar 

~eler altında paraları iatikrarrnı 
1<aybeden memleketler, ithaliitla
larmı azaltmak suretile nakdi ve 
ll:ıali vaziyetlerini tahk im ebneğe 
çalışmışlardır. Bu hususta borçlu 
llıemleketler tipik bir misal teşkil 
etmektedir. Beynelmilel sermaye 
~areketlerinin durması, gayrimeri 
•?racatlarının (Exportation lnvi
aıble) azalması bu memleketleri 
cidden müşkül vaziyette brrakımt 
br. 

2 - Zirai mahnıliit liyatlarınm 
düşmesi 

Bazı memleketler gerek ithal 
ettikleri malların bedelini, gerek
se eski borçlarınm faiz ve amor
\ismanlarını zirai mahsulat ihracı 
sureti le ödemektedirler. Zirai 
ınaha.~ . .ıat fiyatlarının mamUI em
tea ~•yatlarından daha fazla düo.. 
mesı bu gibi 1 .. -
lih I mem eketlerin itha-

nı aza tmağa sevketmittir. Zi
raf t memleketlerinin ithali.bnı a
~a .tması, sanayi memleketlerinin 
ı~tıdai madde sarfiyabnı da ten
kıs etmittir. Bu ise zirai memleket 
lerde yeni aksülameller tevlit et
mittir. Te,his hakkında fikirleri
ni ka~'i surette bildiren eksperler, 
t~davı hususunda müsbet bir tek
lıfte bulunmamaktadırlar. 

Necati ÇAKIROGLU 
Meyve ihracatı 

Ticaret odası kongresi yarın 
toplanacaktır. Kongrede görütüle 
cek meseleler ara:.<ında taze mey
Va ihracabnm artırrlması mesele-

( BORSA 1 
(1 f Bankasından alınan cetvdclir) 
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ı1i vardır. Oda tetkikat tubesi taze 
meyva ihracab hakkında, ticaret 
mümessillerimizden raporlar iıte
mittir. Bu meyanda lıkenderiye 
konsolosumuz, elma ihracahna da 
ir şayanı dikkat hir rapor gönder
miştir. Raporlardan çıkarılan ne
ticelere göre taze meyva ihracatı
nın tanzimi, yalnız tüccara ait bir 
vazife değildir. İşi esasından hal
letmek için zirai sahada da ısla
hat yapmak lazımdır. Bunlardan 
İnebolu, Rize elma ağaçlarında ye 
niden tetkikata ihtiyaç görülmek
tedir. Mahalli ziraat fen memur
ları hasta elma ağaçlarından, mey 
va toplatılmamasını temin edecek 
!erdir. 

Bulgar tütünleri 
Bulgariıtandan 1932 senesi 

kanunuevvel ayında 285.149.057 
leva kıymetinde 6.180.905 kilo
gram tütün ihraç edilmiştir. Hal
buki 1931 senesi ki.nunuevvelin
de 209.335.522 leva kıymetinde 
2.023.985 kilo ve 1932 senesi tet
rinisani ayın !a da 121.278.468 le
va kıymetinde 2.940.371 kilogram 
tütün ihraç edilmişti. 1932 sene
sinde ihracat cem'an yekUn 
1.078.048.734 leva kıymetinde 
20,491,776 kilogramdır. Buna 
kar'ı 1931 senesinde 2.579730228 
leva kıymetinde 24.587.020 kilo 
ihraç edilmişti. 

İsveçte mamul tütün 
lsveçte inhisar olmasına rağ

men ecnebi tütün mamulah tüc
car tarafı11dan ithal edilir. İs
veç tütün tüccarı cemiyeti bir 
istida ile Stockholm ticaretodası
na müracaat ederek inhisardan 
şikayet eylemifler ve inhisann 
ecnebi mamulabnın rekabetine 
karşı ittihaz eylediği tedabirin 
bidayette tahmin edildiğinden çok 
fazla tesirini göstermiş olduğu
nu ve bu tedabir yüzünden ecne
bi mamulah ithal eden tüccara 
bırakılan kazanç ihtimallerinin 
hemen hiçe indiğini beyan ebnit
lerdir. 

istidada bugün ithalat tacir
lerinin inhisarm hakimiyeti altın
da ezilmekte bulunduğundan bah 
sedilmekte ve binaenaleyh hü
kfunetin bu tacirlere ve makul bir 
tazminat vererek ithalatı tama
men inhisar idaresine hasrebnesi 
aksi takdirde tüccara, ticaretle
rinden mutedil bir ki.r temin e
debilmeleri için muztazi tedabir 
ittihazı talep edilmektedir • 

1 •••••• 1 

Maaş yoklaması 

Müddet hu akşama 
kadar temdit edildi 
c~ftıun, ".~1 ve mütekaitlerin mart 

Y • ama muddeti çarşamba akşanu bit
mıf &;. vaktinde gelmiyenlerin müra
d 'ki b~ddedılmitti. Maat sahiplerin-

en 1 ın ~a fazlasının vaktinde mü-
racaat etmedıkleri anlaııldığından miicl 
det bu akşama kadar temdit edilmiştir. 

Eytam bankasından aylıklar k d il "d ıruırır 
mış o an ı;;;ın ;~z anları bankaca iade 
~di~mekthe rt.I •.ra .?'alınd üdürlükleri ve 
ıhbyar eye erı cu~ ftng11: ilmühaber 
tanzim ehnemektedirler. 

Haber aldığun~za.. göre, bankadan 
mart, nisan, mayıs ':'ç a~bklarını kırdır
mış olan nıNlf sahıplenn-:.. malmüdür
lükleri mart maaşının tevzııne haş~ladı
ğı zaman, banka da haziran .ıenımuz,a
ğustos üç aylıklarını verecektır. 

Gayrimübadil 
gitti 

heyeti 

Gayrimübadillere yeni bono 
verilmesi hakkında Maliye veka
leti nezdinde te9ebbüsatta bu
lunacak olan Halil Paşa, Hüsnü 
ve Hasan Vassaf Beyler dün ak
t.am Ankaraya gitmiflerdir • 

ispanya konsolo•una 
ziyafet 

İspanyanın lstanbul Ceneral 
konsolosluğuna tayin ed'I . 
lan M. Julio Palencı'a 1..,mışf. o-
d .. l r-re ıne 

un spanyol kolonisi taraf d b. ...1 . f m an 
.•r og e zıya eti verilrni,tir. Bu 

zıyafette sabık Ceneral konsolo
su M. Ramon Bclla da bazu bu
lunmuştur. 

Hayatını müşkülatla idame edebilen 
fakir ve hatta orta halli bir çok hasta
lar, kendilerini layikile tedavi ettireme. 
yerek mukadder akihete doğru sürük
leniyorlar. 

Tedavi ettirmeği göze alabilenler de 
Doktor tayini, hastalığın teşhisi, rönt
gen, diyatenni, tahlil vesaire ücreti ola
rak birçok para harcettikleri halde gene 
İyi bir netice alamıyorlar. 

Para ve vakit sarfını icap ettiren bu 
gÜçlüklerin bugÜnkü şerait dahilinde 
ortada.ı kaldırmağa imkanın görülmü
yor. 

Fakir hastalara, bakılamıyor. Bir dok 
torumuz, Avrupanın büyük memleket
lerinin hemen hepsinde ve bilhassa Al
manyada çok kuvvetli teşkilih bulunan 
.. hasta kasaları" ru bizde de tesis et
mekle orta halli ve fakir hastaları kur
tarmak kabil olduğu fikrindedir. 

Bu uıtın, Etibha muhadenet cemiyeti 
azasından ve cemiyet veznedarı Dra 
Nami Bey olduğunu ilave ettikten son
ra cözü kendisine terkediyoruz. 

Dr. Nami Bey diyor ki: 
- - '' Hasta kasalan'' nm memleke

tin umumi tıhhat!nde ne kadar büyijk 
rol oynadıklanna ben Almanyada şahit 
oldum. 

Almanlann " Kranken kasse" ismini 
verdikleri bu kasalar semt semt teessüs 
etmiştir, Kasaların emrinde her hasta
lık içil" en mütehassıs Doktor ve ope
r"törler bulundurulor. Ha•ta kasalnn, 
hastalar için en şefakatb bir melcedir. 
Hastanın, buriıda on para almadan her 
türlü tahlilleri muayeneleri ve ameli
yatlaYJ yapılır. Uzun süren hastalıklar
da hastayı gene ücretsiz olarak bir has
fonede tedavi allına alırlar. 

Dü ıünmeli ki hariçte bu işler için 
yüzlerce halta binlerce lira sarfı icap 
eder. Almanyada hasta lrasalanrun va
ridatı ailelerin ayda verecekleri bir iki 
marka münhasırdrr. insan yanru düıü
nerek sıhhatte iken ay baılannda bu 
kadar az bir parayi gözden çıkanr, hat
ta ~eve seve verir. Çünkü vücudunda 
herhangi bir anza hissettiği gibi bunu 
mali hiçbir fedakarlık yapmıulan' temin 
edebileecğİne emindir. 

Bilhassa bizim memleketimiz için 
haıta kasalan kat'i surette ihtiyaç oldu
ğuna kanüm. '' 

Haber aldığımıza söre. Etibba mu
hadenet cemiyetinin önümüzdeki cuma 
günü yapacağı içtimada hu mesele gö
rüşülecektir .. 

Poliste --
Para meselesi 

Osküdarda bir çırak 
ustaıoını öldürdü 

Osküdarda Doğancılarda kalay 
cı Osman usta ile çırağı Ali ara-
11nda yevmiye meselesinden kav
ga çıkmış, Ali orada bulunan kü
çük bir örsü ullasmın kafasına in 
dirmiştir. Osman sersemleyerek 
yere yıkılmış ve aldığı derin yara 
dan. bir müddet sonra ölmüştür. 
Katıl yakalanmış ve müddeiumu
milik hadiseye vaz'ıyet etmiştir. 

Hırınz1ar 
Fenerde oturan Ruhiye H. m ay 

ni evde oturan Fatma H. ın sandı
ğından iki altın kordon, bir yüzük 
altın saat, bir çift küpe, iki dizi in 
ci çaldığı iddia edildiğinden tah
kikata ba,Ianmışhr. 

Pıçak çekmişler 
Tepebaşmda soför Fehmi ef. 

polise müracaat ederek, Anaıtaa 
Nureddin ve Rqit tarafınd~ 
dövüldüğünü ve kendisine bıçak 
çekildiğini iddia ebnit ve ,ika
yet edilenler yakalanmıştır. Ana.a
tasın üzerinde bir bıçak çık
mıştır. 

Yangın 
Cibalide Sarrafçı Kara Meh

~et mahallesinde Naciye ve Sa
fıye Hanımların evinin alt katın
ta oturan camcı Mehmet ile oğ
unun odasından yangın çıkmış
s~ d~: ~v kısmen yandığı halde 
sondurulmüştür. 

Tutuşan kurumlar 
Demir~aJ?ıda 12 numaralı Mar

ko efendmın evinin bacasındaki 
kurumlar tututmuşsa da ev balkı 
tarafından söndürülmüştür. 

Hıraıız yakalandı 
Sirkecide bir oblde misafir 

bulunan Hendek belediye reisi 
Osman Nuri B. in oda.mda asılı 
duran yeleği cebinden ll5 lira 
parası çalınmıştır. Parayı çalan 
Mehmet Rauf isminde hiri kaça
cağı •ırada yakalanmışbr. 

Yumruk nekadar ucuzlamıı - Hedef bir muy
munun kuyruğu - Tek gözle mehtap safaaı -
Cinai, aıki (?) oyun aeyredenler - Gol, gol 1 ••• 

Alemdar •İnema.sının 
hir kaç gündür yalvaran 
duyuyorum; 

- Bu gece beni sev!.. 

önünde 
bir ses 

Bu yalvarışı, herkes kendi üze
rine alıyor. Ne kadar yüreği yuf
ka genç varsa orada .•. 

"B b . '" B·· 1 u gece enı sev. oy e tat-
lı bir iltifatlara kiı:ı yüzçevirebi -
lir? 

Dikkat ediyorum: Son günler
de hemen bütün sinemalar çapkın
ca gece davetleri yapıyor: Bir ge
cenin hatırası .. Bir gecenin tarkı
sı. . Bu gece beni öp. . Bu gece 
beni sev. . Gece senin, gündüz be
nim. . Darülhedayi bile kaç gün
dür "Renkli fener" i yonuyor. 

Sinema mevsimi sonuna yaklat 
tıkça filmler, hafifle,ti. 

Havalar böyle giderse, bir ay 
sonra, sinemalarda seyredeceği
miz filmler: 

"Sinek avı, boş koltukların dile 
geliti, karanlıkta bir ziyaretçi ... " 
gibi 'eyler olacak. . . . . . 

Beyoğlu caddesinde, Vezneci
lerde, Divanyolunda, Beyazıtta, 
daha şurada burada bir hayli 'Gül' 
ler açmıştı: Beyaz gül, Kırmızı 
gül, Yeşil gül, Sarı gül, Siyah gül. .. 

Bu allı güllii lokanta, kabare 
ve barların bilmem ki kokusu mu 
çıkh, yoksa gülün ömrü az oldu
ğu için mi birer birer sararıp sol
dular. Her nedense, bugün hiçbi
ri r.ıeydanda yok. Dün baktım: 

Veznecilerdeki "Kırmızı gül" 
ün içinde çocuklar, ab, talimi ya
pıyorlardı. Adamı biri, yüzlerce 
İpi avucunda sallıyarak bağırıyor
du: 

- Hediyelerim, hediyelerim! •. 
Her ipin ucunda bir hediyem var! 

Bir şite, kötü cinsten sesans, 
bet kunıttan fazla değeri olmıyan 
bir kutu incir, yahut çıkolata .. 
Hediyeler de bunlar .•• Minimini
lerin tatil günü için kimbilir ne ka 
dar gÖZyafı pahasına koparabil
dikleri bir kaç klll'Ufll burada na-
111 hovardaca sarfettiklerini gör
meli •. 

1 liler el çırpıyorlar: 
- Gol. . Gooool. •• 
Ama, ne yapsalar nafile •• "gol" 

hu oyunda gulyabani gibi mevhum 
bir feY·. Çocuklar, belki daha, 
saatlerce oynıyacaklardı. Fak.at 
ıtadyomun sahibi, ciddi bir eda i
le haber verdi: 

- Maç bitti!.. 
Maç bitti ama, hangi tarafın 

kazandığı belli olmadı. Anlaşılan 
Süleymaniye Sakarya ile berabere 
kalmı9lardı. 

Çocuklar bu sefer bir batka ku 
tunun yanına gitiler. Sözüm ona 
sinema imit bu. . . Kırk paraya 
film seyrettiren bir sinema •. 

- Cinai, aşki? Felsefi oyun 
bir kuruta. • • Görmeli, ibret alma. 
lı. !. 

Kart • Postallar, bqdöndürücü 
bir süratle çevrilirken sahici film 
gibi e,haaı vak'a, harekete geçiyor 
lar. Bir çocuk haykırdı: 

- Daha hızlı, daha hızlı .• 
Çocuğun hakkı var. Film, ya

va• çevrilirse, J.a,..ınızdaki ada
mın söz söylemek için açılan ağzı 
bir türlü kapanmak bilmiyor. Ma
kinenin kolunu tersine çevirdiği
niz gibi silahla vurulup yere yatan 
herif tekrar dirilip ayağa kalkıyor. 

Bu acayip filmi seyredenler i
çinde saçlı sakallı adamlar 
vardı: Gözünü camdan biç aymnı 
yordu; perde bir iki saniye sonra 
kapanınca yanındakilere sordu: 

- Şincik ne oldu? 
. - Ne olacak, dediler, oyun bit

tı. 

Hırsından yere tükürerek söy
lendi: 

- Bi hottu emme, sonu gelme-
di. .. 

Kırk parayı içi yana yan~ uzat-
h. 

Ben dışan çıkarken cam ku-
tunun içinde heyecanlı bir maç 
başlaınıfb. 

Dıprıdaki bedava seyirciler 
burunlarını cama dayamış, iki ta
rafı kızlfhrıyorlardı: 

- YB.ff& Beylerbeyi! .• 
- Yatta Beykoz ..• 
- Penatlı oldu. Penaltı oldu. • 

M. SALAHADDİN 

lstanhul Valisi Muhiddin Bey, 
latanbulu daha güzel görebilmele
ri için şehir balkının daha feda
kar olmaları li.zımgeldiğini söy
lüyor. 

Bu, bayat bir mecelle maddesi
ni hatırlabyor: nimet külfete gö
redir. 

Güzel. 
Fakat tehir halkı acaba Muhid 

din Beyin dediği gibi belediyeye 
adam bqına •enede yalnız (9) li
ra mı veriyor? 

Doğrudan doğruya verdiği bel
ki bu kadar olabilir. Fakat vergi
lerin en bereketli kısmı bilvasıta 
alınanlar olduğu malfundur. 

İstanbullu temizlik, aydınlık, 
yolvergisinden batka hayatının 
her adımında hatta vücudünün 
her hareketinde belediyeye bir 
pay vermektedir. 

Y ediğiıniz etin her okkasında 
belediyenin bir hissesi, içtiğimiz 
suyun her bardağında belediye
nin ali.kası vardu. 

Tramvaya binen, tünele giren, 
sinemaya giren, maç seyreden, e
vinde elektrik yakan her 9ehirli 
bu masrafları arasında bir kısmı
nın da belediye veznesine gittiği
ni bilir. 

lstanbul Belediyesi yılda değil, 
her ay bir otomobilden on lira 
vergi ahr. Yalnız bu bir senede 
yüz yirmi lira eder. 

Oktruva resmi ile belediyeye 
giren gelirin her 1cunı,u tehirlinin 
kesesinden çıkar. 

Şehirli, yerken, İçerken, yürür
ken, alırken, satarken, seyreder -
ken belediyeye vergi verir. 

Eğer proje halindeki yeni bele
diye kanunu da kabul edilirse ar
tık uyurken, teneffüs ederken de 
vergi verecektir. Çünkü fazla pen 
cereden alınacak vergi insanın 
hava ve güneş hürriyetini aldığı 
gibi evinin metre murabbaından 
alınması tasavvur edilen resim de 
uykusunu kaçıracak hir vergi sa
yılabilir. 

Velhasıl belediye veznesi öyle 
bir sarnıçtır ki bet altı yüz bin ki
tinin alınterinden, göznurundan 
oraya bir yol vardır. 

Burası malı'.lın. .F'akat tehirli bü 
tün bu külfete I<a,..ı umduğu ni
meti bulabiliyor mu? Mesele bu
rada?. 

Burhan CAHlT 

Çocuklar, heyecanla birer bi
rer yaklaşıyorlar. Parayı veren, 
iplerden bir tanesine asılıyor.Han 
jİ ipin ucunda hanııi hediye var? 
Tahkikat •ırasında mühim bir ip
ucu ele geçiren bir zabtıa memu
ru bilmem bu kadar heyecan du
yar mı? 

===-=========== -···--...................... .___,_ 

Duvarlarda bir takım levhalar: 
"Futbol. Bir top; 1 kuruta!,, Boks 
makinesi; 1 kuruşa bir yumruk! 

Yumruğun ne kadar ucuzladı
ğına dikkat ediyor musunuz? Kırk 
paray~0bir yumruk ... Hem de ta
ka degıl, boksör yumruğu .. Maki
nenin üstüne çıkacak, ortada sal
lanan metin eldivenli yumrukla 
boğu,acaksınız. 

Darheler kuvvetli ·olacak ha .• 
Şayet, }'Umruğunuza güvenen ta
kımdansanız •İze 25 kuruşluk bir 
çikol_'.lta hediye ediyorlar. Ama, 
bu çikol.ataya kavutmak için, in
sanda hır Hergül kuvveti olmalı!. 

Atış nişangi.hlan da görülecek 
şey. · · Mesela hedef, bir maynıu
nun kuyruğu. • Yahut bir matma

. zelin burnu. . Saçma, kuyruğa ça
rptı mı, maymunda bir feryat ..• 
Yahut matmazelin burnuna ilişti 

ı mi, haydi bir trampet sesi .. 
Sağ gözünü, bezle sarmış has

talıklı bir çocuk, bu hedeflerden 
birine İsabetli bir atı• yapacağım 
diye kan ter içinde uğraşıyor. A 
çocuk, dese birisi. . . Tek gözle 
nitan alınır mı hiç? 

Sen adeta tek kürekle boğazda 
ınehtap safasma çıkmıssm. . Ya, 
pencerenin önünde bed~va futbol 
maçı seyredenlere ne dersiniz?Ne 
o? Futbol maçı diyince duraklar 
gibi oldunuz. Durun, size anlata
yım: Büyük bir cam kutu .. Kutu
nun iki tarafında birer oyuncak 
futbolcü duruyor. İki çocuk kanı 
lıkh geçip düğmelere basınca fut
bodcülerin ayakları arasındaki top 
harekete başladı. Fakat olur aksi
lik değil. . . Bir türlü "gol" yapa
mıyorlar. Dıtandaki seyirciler iki 
taraflı olmutlardı. Biri Sül~,.'.ma
niye, öteki Sakarya. • Top Süley
maniye kalesine yaklattık~a Sakar 
yalılar haykırıyorlar: 

- Haydi aslanım! Vur beyni 
bala~ma ! . . Durma vur! 

Derken top, Sakaryaya doğru 
yol alınca bu sefer Süle 

Hiialiabmer 
Eyüp kongresi 

Kongreye iştirak edenler 

Hiliiliahmer cemiyeti Eyüp 
nahiyesi senelik kongreıi dün 
yaprlmıttır. Hili.liahmer kaza he-

. yeti reisi Vasfi B. ve kaza idare he 
yetinin de bulunduğu bu top
lantı çok hararetli olmuştur. Kon
gre sabık idare eheyeti reisi A
rif Bey tarafından açılmış ve 

· bir senelik idare heyeti raporu o
kunarak alkıtlarla kabul edildik
ten sonra yeni idare heyeti se
çilınesine geçilmiştir. intihaptan 
sonra cemiyet yeni nah.iye idare 
heyetinin fU suretle tetekkül et
tiği anlaşılnıışbr: 

Farmakolog Arif, muharrir 
Ali Faik, komisyoncu Necati, diş 
tahibi Kemal ve b&f muallim Şev
ket Beyler. 

Bundan sonra kaza heyeti re
isi Vasfi Bey Hili.liahmer cemiye
tinin hayırlı ve nafi mesaisinden 
bahsederek bütün arkadatları 
Hilaliahmer sahai faaliyetini ge
nişle~mek için çalışmağa davet 
etmiftir. 

Alkıtlarla 
tuktan sonra 
verildi. 

kartılanan bu nu
kongreye nihayet 

173 yaşında! 
Kendisinin 173 Yatında oldufunu 

söyliyen Halil oğlu Cibo isminde bir ih 
tiynr şehrimize ğelmiştir. Cibo Ağa Ma 
ra§ vilayetinin Elbistan kazaıı halkın-

Belediyede 

Asfalt, parke •• 
Yolların asfalt olarak 
yapılma•• takaaa bağlı! 

Belediyenin hazırladığı b"f aenelik 
programının tatbiki için bazı mütkül
ler baış göatennİJtir. Y ollann ya parke 
ve yah~t asfalt olarak İn§""ı lazım gel
mektedır. Asfalt yol İnfasr takdirinde 
hariçten getirilecek asfaltın takas mua 
melesine tabi olması İcap ediyor. 

Bu vaziyet kar§ısında yolların parke 
olarak İnşaaı icap etmektedir. Belediye 
fen heyetinin tetkikatma göre, asfalt 
bir yolun metre murabbaı iki yü:r: lrii
sur kuruşu geçmediği halde, şehir ha
ricinde parke yollann metre murabbaı 
altı yüz lriisür kuruşa mal olmaktadır. 

Talau muamelesi iaaı mıecburiyeti,. 
yolların asfalt olarak İn§uıru miiJküllet 
tirmektedir. Binaenaleyh belediye bu 
müşkülleri 'kaldıracak bir tedbir bulma
ia çalışmaktadır . 

Boyalı tavuklar 
Son zamanlarda mevaddı gıdaiyeden 

bazılarının boyalı olduğu görülmekte
dir. Bilhassa bazı tavukçuların came
kanlarında teşhir ethlderi kesilınİ§ ta
vukları boyıyarak yağlı olarak göster
dikleri nazan dikkati celbetmittir. Bele 
diye bu kabil tahtekarlıklara meydan 
vennemek için yiyecek maddelerinin a
stl rengini değiıtirerek teşhirine mani 
olacaktır. 

Yeni istimlak kanunu 
Belediye gayrimenkullerin istimlaki 

için bir çok kanuni müşküller karşı
ımda kalıyor. Mülk sahibi muvafakat 
ebne:ue mesele, mahkemelere intikal el 
mektedir. 
. Belediye, hu müşkülô.tı kaldırmak i

çın geçen sene yeni bir istiınlik kanun 
Pr_oi7si hazırhyarak hükumete göndet'
mı,ti. Bu pr-oieye eöre binanın on sene
lik kira bedeli istimlak bedeli olarak 
verilecektir. 

Hükumet le yeni bir istimlak kanu
nu li.yihası hazır]ıyarak mec)jse vermit 
tir. Bu !iyihanın bazı esaslan, lstan• 
b"I belediyeoinin hazırladığı projeye 
tevafuk etmektedir. 

Martta mecliste müzakere edilecek .,. 
lan iıtimlik kanunu, mal sahiplerile is
tjm15.ki yapacak resmi daireler arasın .. 
da uzun ihtilaflara sebebiyet venniye
cek ameli esasları ihtiva etmekte ve 
her iki t:""*m hukukununu temin ede-
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idarehane: Ankara caddesi, 100 Nn. 

Telgraf adreoi : lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Ba§muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbu. 24310 

ABONE 0CRETLER1 
TUrlciye için Hariç için 

L. K. L . K. 

3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 
" 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez.- Müd
deti geçen nüshalar 10 kuruştur, Ga
zete ve matbaaya ait işler için mü
diriyete müracaat edilir. Gazetemiz 
ilanlann mes'uliyetini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Y eşilköy Askeri Rasat Merkezin

den verilen malii,..ta göre, bugün 
hava az bulutlu ve mütehavvil rüz
garlı olarak dnam edeecktir. 

24-2-933 tarihinde hava tazyiki 
758 milimetre, sıcaklık en çok 14, en 
az 6 den.ce idi. 

Haftanın yazısı: 

Öldürteyirn mi, 
Öldürtmeye yimmi? 

Zamanımı 100 parçaya ayırır
sam bunun ancak -uyku hariç
onunu kendime tahıiı edebiliyo
rum. Ost tarafı ~kalarma gidi
yor. 

Evvelki aktam yemekten son
ra bir arkadatımın ziyaretine na
il oldum. Geceleri yemekten son -
ra istirahat etmeyi, ~yle ken
di halime bir 'ey okumayı, ba
sımı tamamen kaygusuz tutmayı 
pek severim. Onun için böyle 
huzuru memul olmayan birisi ge
lince hafif tertip tedirgin olu
rum. Amma ne yaparsınız? Arka
da,. Ayda yılda bir defa evimi
ze gelmi,. Ho, tutmak li.zım. 

- Kuzum karde,im, dedi. Bir 
derdim var. Senin fikrini almaya 
geldim. Rahatsız ettim amma ku
sura bakma! 

- Y ook, estağfurullah. Bilaki• 
pek memnun oldum. 

. - Efendim! Ben 'u günlerde 
hır roman yazmakla me,gulüm. 

- Tefrika mı?. 
- Evet! Şimdi tercüme eserler 

yav-. yavaf piyasadan çekiliyor. 
Gazeteler, roman arıyor. Piyasa
da da yazı yazanlar biribirlerile 
kapı~maktan eıer yazmağa vakit
leri yok!.. 

- Evet! Hakkınız var.. . 
. -. l•te bu müsait tartlardan 
ı3tıfade ederek bir roman yazma
<Ta ba,Iadım. 

- Mükemmel fikir ... 
- Romanın mevzuu... basit. 

Pek te ba•İt değil ya! .. Efendim 1 
Maçkada bir ailP... Bir karı bi; 
koca. Erk~k bir mühendistir. Ka
rısı da iyi bir ev kadını. Mes'ut 
görünüyorlar. Ha! Bunlar bir ec
DPhi ailedir. Burada kimseleri 
yok! .. 

Milliyet•ın edebi romanı: 81 

- Neden ecnebi intihap etti
• ? ntz ..• 
- Bizim cemiyetimizde böyle 

bir hadise olmasını istemiyorum 
da ondan .. 

- Peki!. 
- Evet! Mes'ut görünüyorlar 

amma, erkeğin gözü dıf8.rJda.. 
Ahbaplık ettiği ettiği ailelerin ka
dınlarile fazlaca me,gul olmak
ta.. Bu kadınlar, o adamın ka
rısını pek sevdikleri için erkek
le mümafat etmemektedirler ... 
Kadın kocasının bu :zaafını bili
yor ve ona göre tedbir alıyor ... 
Yani onu hiç yalnız bırakmıyor .. 
Günün birinde bu adam diğer ~
li bir kadına tesadüf ediyor. Bu 
evli kadm biraz çarpık ahlak
lıdır. İki çocuğu ve kocası olma
sına rağmen gönlünü eğlendire
cek bir erkek aramakta olduğu
nu aleme söylemekten çekinmi
yor .. Tabii bu kadın o erkeğe te
sadüf edince, aradığını bulmuf 
oluyor ... Bunlar bir müddet giz
li görüfüyorlar. Bu ikinci kadı
nın kocası karısının her gün ar
tan kötülüğüne tahammül edemi
yor. Evini barkım bırakıp gidiyor. 
Memleketten çıkıp gidiyor. Ka
rısı bu serbestlikten istifade ede
rek.... dostu olan erkekle temaar 
sıkl-.tırıyor ... Bilmem iyi anlata
biliyor muyum? 

- Güzel! .. Anlıyorum ..• (Esne
memek için çenelerimi sıkıyorum) 

- Evet amma! Tabii bu sık sık 
temas herkesin gözüne ilitiyor. 
Erkeğin iyi kalpli karısına bir 
•ey söylememelerine rağmen 
kadın bu itin farkına varıyor. Bu 
anden itibaren o evde hayat bir 
cehennem azabı oluyor. Kadın 
kocasının her geçiken dakika
sının hesabını soruyor. Adam bun 
larm bir kısmına cevap veriyor. 
Bir kısmına cevap vermiyor. Pek 
kurnaz olmadığı için verdiği bu 
cevaplarda da bir çok tarafalrı 
sırıtıyor .. Bu kadın, aile yuvası
nı bozmaya çalıfaD öteki bay
knt kadına karşı dehşetli dü,man 
oluyor ... Maahaza arkad-.Iarı o
nu teskin ediyorlar. Bunun belki 
bir iki fena tesadüften ibaret ol
duğunu söylüyorlar. Zamanla ge
çer diyorlar ... 

Bir gün o kadın ... 
- Hangi kadın? .. 
- Evli kadın .. 
- \kisi de evli ... 
- Ha!. Yani romanda muum 

rol almış olan kadın, arkadAfla
rnıdan bir ikisile sinemaya gidi
yor. Locada otururken bir de ba
kıyor ki, kocası o mabut kariyle 
beraber diğer locada ... Perde a
raar olduğu zaman gidiyor, koca
sının locasını vuruyor. Kocası 
vaziyeti anladu~ı için hemen dı 
tarı fırlıyor. Daha karısına bir 
söz söylemeye vakit kalmadan 
kadın kocasına bir çift sille a'ke
diyor ve arkasından ko,mu' o
lan arkada,larmın koluna baygın 
düfüyor ... 

Şimdi bu dayak hadisesi ne te
sir yapıyor?. Ben bunu iki türlü 
mütalea ettim. Bu dayak kocayı 
büsbütün biddetlendirip karısını 
bırakmaya vesile olabilirdi. Bel
ki de karısının bu hareketini ai
le ocağına fazla merbutiyet eseri 
telakki ederek erkek biraz yumu
~a ya bilirdi ... 

Bunun her ikisinde iflenecek 
mevzular var. Ben ~ka türlü 

MAKEDONYA 
Aşk, 

yoktu. Fakat binbatınm yanında 
onu bir çok görenler olmnttnr. 
Tabii binbatı her tarafa haberle~ 
saldırdığı için, bir jandarma, bır 
zabit tarafından görülecek olursa 
Tane'nin gideceği yer iptir. 

- Bilirim. Onun defteri çok -
tan dolmuştur. Peki kaptan şimdi 
ne istiyorsun benden? Ne yapa
vım? 
- - Sen bana Sandalciyef'le Yu
van' ın adreslerini ver oradan öte
sine karıtma .. 

- Peki. Yuvan Kolombo ote
linde oturur. On altı numarada. 
Otelin katibi de kardeşidir. San
dalciyef'e gelince onu ancak Yu
van bulabilir. Çünkü Kule kahve
lerindeki dükkanda bombo patla
dıktan sonra izi kaybolmuftur. 

Ala. . Yarın akşam gene sa
at on birde burada buluşuruz. Şim 
di gidelim. . Eğer ben on birde 
gelmezsem, beklemez,döner gider 
gdersin .. 

- Emredersin kaptan. 
- Allahasmarladık .• 

Kin, Politika ve Kan .. 

~üe~fi: Nizamettin Nazif ........... ~~ ~ ............. ,,,,,, 
Ka~galarla saksağanlar, bir 

Mecusı mezarlığrna benziyen ağaç 
lıkta durmadan öın.üyorlar ara 11 
ra pırr edip havalanıyorlar: sonra 
tekrar dallara konarak gürültüle
rine devam ediyorlardı. 

iki adam, ayrı ayrı istikamet
lerde gözden uzakl-.mıılardı.Bun 
\ardan biri iki dakika sonra, Bet
çınardan hareket eden bir tramva
yın hasırlı kanapesi üzerinde siga
ra içerek, ıslık çalarak Tahtakale
ye doğru yollanmıt bulunuyordu. 

istasyonun önünden geçerken, 
kirli gömleğinin mühim bir kısmı
nı örten yeleğinden bir saat çıka
rarak baktı. Bu saat yirmi bet ku
ru,luk, tapon bir simendifer saati 
idi ve tam on ikiyi gösteriyordu. A
dının Vardar güne•i Apostol oldu
ğunu söyliyen bu adam bet daki
ka ıonra Grand Otelin önünde 
tramvaydan inmi' ve Cafe Chan
tant' dan içeriye dalıvermitti. 

Rum tüccar bunun farkına vara 
mamıştı. Hele gelen adamın Lola
ya göz kırptığını ve güzel kızın 
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1 
yaptım: Bu tokattan sonra erkek 
yumu,ıyor. Kanıma tarziye veri
yor. Fakat bir belalı kadın olan 
ötekinden birden bire kurtulamı
yacağmı, yava' yavat münase
betini zayıflatarak günün birin
de büıbütün kesecefini vaadedi
yor.. Eidyor amma, harekabnda 
bir deği,iklik cörillmüyor. yani 
yine o kadınla gezip tozuyor. E
ve geç geliyor ... 

öteki kadın ise bu tokat üze
rine büsbütün kızıyor Ye erkeği 
karısından ayırtıp ona varacağı
nı, karısının kulağına gidecek 
~kilde etrafa söylüyor. Evli ka
dın ... 

- Hangi evli kadın!. 
- Canını! Masum vaziyetinde-

ki ... 
-Ha!. 

Evli kadın bunu ititiyor.. (Bir 
aralık saate baktı) ... Oooo ! Va
kit te ilerlemiş ..• Ne ise kısa kese
yim .. Evli kadın berikine haber 
gönderiyor. "Ayağını tetik alım 
ve kocamı bıraksın. Yoksa onu 
öldürürüm". Beriki bunu işitince 
bir gün utanmadan kalkıp evli 
kadının evine gidiyor.. Şimdi i' 
burada. .• Tabit iki kadın biribir
lerine söylenecek her ııey söylü
yorlar, kavga ediyorlar •.. Bu kav
ga dövü~ inkılap ediyor ve ev
li kadm, kocasına musallat olan 
Ye vücutçe ince ve zayıf olan ka
dını öldürüyor ..• Şimdi size sor
mak istediğim ııudur: Bu kadın 
o kadını öldürsün mü?. 

- Ne bileyim ben!. 
- Yok yani bir kari gibi bu-

nun ölüvermesini mi istersin?. 

- Eğer hikaye tarzınızla o fe
na huylu kadına okuyanın büyük 
bir hıncını celbettinizse öldürmek 
evladır. 

- Evet! Okuyan o ~adını b0-
ğacak hale gelir ... 

- O halde öldürtünüz .. 
- Lakin öteki kadın o tabiatte 

değil... 
- Ha! öldürtmeyin .. Öyle ise .. 
- Amma kocasına ve ailesine 

karşı muhabbeti o kadını cinaye
te sevkeder. 

- Doğru... Demek öldürtebile
ceksiniz ... 

- Yalnız bu kadın masumdur. 
Bizde de jüri yoktur. Cinayet
ten sonra onu hapishaneye 1 11ok
mak istemiyorum. 

- Orası da öyle ... Demdt <Si-
dürmekte mahzur var. ' 

- öldürtmemek te olmaz. Bir 
aile ocağının göbeğine kadar gir
meye cür'et etmiıı böyle bir yı
lan ortada iken o ailenin saadeti
ni nasıl iade edebilirim?. 

- Kendini öldürse .. 
- Niçin öldürsün .. Nevmit de-

ğil ki?.. Mutlaka onun vücudunu 
b~kası kaldırmalı. Bunun için 
de en mantıki el, hayatını zehir-
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!ediği kadının elidir ... 
- Pek doğru. Öyle İse öldür

sün Yesselim ... 
- öldürsün. Öldürsün amma, 

hapishaneye girmeain ... 
- Bir kazaya uğrasa ... 
- Hah iyi fikir ... Kazaya uğra-

sa .. Lakin nasıl uğrasın.. Hah ... 
Durunuz. 

- Acaba •.• 
- Aman rica ederim. Susunuz. 

Tamam. Tamam ... Buldum.. Bra
vo. Buldum: Efendim. Masum ka
dın ötekini balkondan -.ağıya at
sın. •. 

- Hangi balkondan •.• 
- Canım evine bir balkon ila-

ve ederim. O bir ııey değil.. 
- E .. hapishane?.-
- Kazadır denir ... 
- Mahkeme yutmaz... Ya ka-

dın ölmezse ... 

- Muhakkak öldürtmeli ..• 
- Pek D.la öldürtünüz ... 
- Lakin çocuklarını nereye ko-

yalmı ! .. 

- Yetimhaneye ... 
- Olmaz •.. O zaman romanda 

İngilizlerin Happy end dedikleri 
... . " b 1 ıyı son u onmaz .. 

Öld .. . . ' - urtmeyınız -·· 
- Onu öldürtmezsem romanım 

ölür. 
- Kardeşim!.. Ben sizin yeri

nizde olsam bu akfllm bu i•i bı
rakır yarın sabah dütünürüm. 

- Neden?. rahatsız mı ediyo
rum? .. 

- Hayır, o demek değil, yal
nız karıyı öldürelim mi, öldür
miyelim mi derken saat ikiyi bul
du. Görüyorum ki; kafir karının 
öleceği yok!-. Uykusuzluktan siz 
de ben de bitkin hale geldik. E
ğer siz bir çaresini bulmazsanız 
bile beni bu kadar sinirlendiren 
o yezit karının, muhakkak ben 
icabına bakarım. Lakin bu akşam 
öldürmiyelim... Bırakalım da 12 
saat daha yqaaın !.. 

t,i latifeye vurduğumu görün
ce içerlediğini belli etmiyerek 
veda etti. Çıktı gitti... Daha tu
hafı uykusuz kaldığım yetmiyor
mut gibi mesele o gece rüyama 
girdi. Kadını balkondan atryo
rum. Hem de şiddetle atıyorum 
ki; afağı düttüğü zaman sağ kal
masın diye.. Lakin hayret! .• Bal
kondan bo,.luğa düşen kadın san
ki paratütlü iıniıı gibi yavaıı ya
vaf -.ağıya iniyor.. Yanımdaki 

arkadaıımıa hayretle bu vak'ayı 
anlatıyorum. O da bana: 

- Ka~mlar öyle dü,er .. Yavaş 
yav-. .. dıyar .. Elhasıl üstelik ka
rı•ık bir de rüya .. 

O günden beri ne romancıdan 
ne romandan bir haber alabildim. 
Merak ediyorum. Acaba öldürdü 
mü öldürmedi mi?. 

FELEK 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine •igorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için ınii.sa~t 9eraiti havidir 
Merkezi idareai: Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Be~·oğlu : 4887 12 

birdenbire sapsarı kesildiğini hiç 
anlıyamamıflı• 

Bulut gibi sarhottu. Ağzında 
dilini güçlükle döndürerek, 

- Garson! Garson - diye mı
rıldandı -

işte hepsi bu kadar .. Gelen a
dam, cebinden bir tabanca çıkar
mif ve hemen alnına dayayarak 
üst üste üç el ateş ettikten sonra ta 
bancayı masanın üstüne bıraka
rak kaçıvermişti. 

Lola bu hale hayretle bakakal
mıştı. Fakat en küçük bir hareket
te bile bulunamadı. Çünkü o an
da locanın kapısında Vardar gü
neti Apostol belirivermit ve kızı 
kucaklar kucaklamaz locaların ko 
ridorunu sahneye bitiftiren kapı
da gözden kayboluvermi,ti. 

Bu ıırada birdenbire allak bul
lak olan salonda mütterilerden bi
ri kolunu uzatmıf ve locanın hala 
kapalı duran perdesini çatır çutur 
yırtarak açıvermişti. Masaları de
virerek, şişeleri kırarak kosntan
lar locaya ÜfÜftüler. Patlıya'n bey
ni ile surab korkunç bir şekle gi
ren tüccar Apostolidis Efendinin 
cesedi yerde hareketsiz yatıyordu. 
ölüm yıldırım çarpmı. gibi a
ni olmuştu. 

Acaba bu adamı kim öldürmüş
tü? 

. Ş~mdi saı:hoşlar hep ayılmıtlar, 
bınbır farazıye yürütmeğe b14la
~ışla~~ı. ~erde kapalı olduğu için 
hıç hırı hır •ey görememitti. Fa
kat hepsi biliyorlardı ki güzel Lo
la bu kapalı perdenin arkasında 
idi. Bazıları tabanca gürültüleri
ne karışan feryadı da i•itmitlerdi. 
Hatta onun sesini tanıyanlar da 
olmuştu. Binaenaleyh hereksin ağ 
zında dola,an yegane istifham ,u 
idi: 

- Acaba güzel Lola nereye 
kaçmıttı? 

Yoksa onun ba,ma da mı bir 
bela gelmişti? 

Polis tam zamanında yetişmiş
ti. Genç bir komiser kapıları tut
turma,, hiç kimsenin dıfarıya çık
masına müsaade etmiyordu. Bir 
çok . müşteriler buna sinirlenmi~
lerdı. Ne demek kendilerinden 
şüphe mi ediyordu?. 

Yüksek. sesle konuşarak, bağ
rışarak polıslerden kapıların açıl
masını talep ettiler. Fakat komi
ser, bazılarının ifrata vardırdıkla
rı ~iddetle metelik vermedi: 

- Efendiler! - diye haykır
dı - Müddeiumumi gelinceye ka
dar buradan dı,arıya karasinek u
çurtmıyacağım. Beyhude yere ken 
dinizi yoruyorsunuz. 

Bütün bu hercü merç içinde yal 
mamı~tı. Gözlerinin cinayetin ya-

HİKAYE 
Son Roman 

lki ay evvel maruf romancı 
Jean Verdier'yi ziyarete gittiğim 
zaman, kendisini yazı ile met
gul buldum. Beni görünce h-.mı 
kaldırdı: 

- iyi ki geldin azizim, dedi, 
son eserimi yazıyorum. 

- Nasıl son eser?. · ' 
- Basbayağı son eser .. 
- Fakat benim bildiğime göte, 

san'atkarlar daha bir yenisini yap 
mak kabiliyeti kalmadığım his
settikleri zaman, son eserlerini 
yazdıklarını söylerler. 

Verdier mahzun mahzun yüzü
me baktı: 

- Evet, ben de artık kandilin 
yağı tükendiği kanaatindeyim. 
bir köteye çekilip münzevi ve 
müsterih y._..mak istiyorum. 

Belliydi ki arkadaşım bir feY
lerden müteeasirdi. O zaman mev 
zuu deği,tirdim: 

- Senin küçük Rosine nerede? 
Rosine iki üç senedir hayatı

nı üstada hasretmif genç bir kız
dı. Büyük romancıya mevzula
nndan bir kaçını ilham eden de 
o olmuftU. fakat bu isim ağzım
dan çıkar çıkmaz Verdier'nin 
çehresi birden bire değitti. Gözle
rinde elem gölgeleri belirdi. Pek 
yavaıı bir sesle: 

- Demek, senin olan bitenden 
haberin yok, dedi. 

- Neden haberim olsun? 
- Öyleyse söyliyeyim. Rosine 

bir hafta evvel ba,ka birisile kaç
tr. 

- Allah, Allah ... 

- Hem de iki üç satırlık bir 
pusla bile bırakmadan.. Biliyor
sun ki bu kız için ben ne emel
ler beıliyordum. Hatta 90 yakın
larda evlenmek tasavvurunday
dım. Eh, benim gibi töhret sa
hibi bir adamın karısı olmak, o
nun gibi aılı belirsiz bir mahalle 
kızı için reddedilecelc bir şey de 
değildi. 

- Kadın değil mi azizim? Hep 
si öyledir. 

- Öyle amma, ben Roıine'in 
~kalanna hiç te benzemediği
ni zannediyorc!um. Halbuki zen
gin bir tüccarın deste deste bank
notları onu kandırmağa kafi gel
di. Doğrusu, bu, benim için bir 
darbe oldu. Nihayetsiz bir bo•
luğa yuvarlanmı, gil>iyim. Bir 

-Fransızcadan

genç kız kalbinin bu kadar za
lim olabileceğine ihtimal vermi
yordum. Fakat hakikat, acı şey! 
Bundan sonra töhret veservet, ni
çin ve kim için? Son eserimi yaz -
dıktan sonra çekileceğim ve bu 
roman o küçük kalpsizin bırak
tığı ıstırapla dolu olacak. 

Verdier sözünü burada kesti. 
Tekrar kalemini eline aldı ve ba
şını iğdi. Anladım ki fazla muz
tarip ve artık konuşmak istemi
yor. Sessizce çekildim. 

'fo 'fo 'fo 

Evvelki aktam bir bardaydım. 
Uzaktan Verdier'yi gördüm. Ma
sasında gayet şirin bir kadın 
oturuyor. Bir aralık üstat beni de 
gördü ve yerinden kalktı. Öteki 
küçük salonda buluftuk. Verdier 
sanki o iki ay evvelki adam de
ğildi. Şendi, şatırdı. Omuzumu 
tuttu: 

- Eh, dedi, ~yle methli tara
fından bir tenkit yaz. "Aııkm ba
harı" ismindeki romanım yakın
da çıkıyor. 

- Buna doğrusu memnun ol
dum hazret .. Neydi o günkü te
essürün? Çok •ükür, yine seni es
kisi gibi ne•'eli görüyorum. 

- Öyle, öyle .. Bir haatalıkmııı, 
geçti. Carmen hayatımda yeni 
bir ufuk açtı, hatta bana "Aşkın 
baharı" romanını da o ilham et
ti. Şimdi hayatı yine görüyorum. 

- Peki amma, son eserin müs
veddelerini ne yaptın? Yırtın, at
tın illfallah .. 

- Hiç yırtarmıyım azizim. Bu 
gençlik, bu '!Öhret bende ilelebet 
devam edip gitmiyecek ya.. Bir 
gün elbette hiç bir kadının bana 
metelik vermiyeceği günlere ıı-c
leceğim. Ozaman nasıl olsa bir 
son eser lazım .. Onun için müs
veddeler şimdiden hazır .. 

lSTANBUL BELEDİYESi 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Sehir Tiyatrosu 
Bugün suvare sa.at 

21,30 da 
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Nakleden Ertuğt-ul 
Muhıin Bey. 
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Dünyama en methur 

JEAN KİEPURA 
Büyük yıldızlar ırupu arasında 

Bir Gecenin Şarkısı 
Şayanı hayret filminde taganni edecekti~. 

nız bir adam yerinden kımılda
pıldığı locanın yanındaki locaya 
dikmi,, sigaranın birini söndüre
rek birini yakıyor, arasıra meze 
tabaklarından çimleniyordu. Bu 
kolağası Cemal Beyden b .. kası 
değildi. 

ikinci locada ise Sandalciyef 
sırtını kapıya dayamı,, elleri cep
lerinde ayakta duruyor, arasıra o
nun da diğer mü.teriler gibi polis 
lere çıkıştığı görülüyordu. 

Aradan her biri bir saat uzun
luğunda tam yirmi bet daki~. geç 
mişti ki, açılan kap~lard~ bırınde 
nöbet bekliyen polısler •••manca 
bir adamı selamladılar. Cemal 
Bey onu tanımıfh· Derhal yerin
den kalktı. Kapıya yakın bir yer
de oturduğu için iki admıda yanı
na vardı: 

- Müddeiumumi Bey - dedi-
- Oo. . siz burada mısınız Ko-

lağası Bey? 
- Evet efendim. . bilmem dı

şarıya çıkmama müsaade buyurur 
muaunz? 

- Aman beyim. - zabitlerin ha 
reketlerine nasıl karıtabiliriz. 

- T •kkür ederim .. 
Cemal Bey derhal dı,arıya çık

tı. Sokak kapısı önünde iki kanun 
duruyordu. Onu görünce "hazrol" 
vaziyetine girerek selamladılar. 
Cemal Bey hemen yanlarına yak-

ı-.tı: 

- Çocuklar! - dedi - Şimdi 
içeriye giriniz. Sahnenin sol ya
nında az evvel cinayet olan loca 
var ya. . Ona biti,ik locada beyaz 
yelekli uzım boylu bir adam duru 
yor. Ansızın üzerine hücum edin .. 
Dikkat edin ellerini ceplerinden 
çıkaramasın. . Yoksa mahvol ursu 
nuz ha .. 

Kanunlar saniye sektirmeden. 
Cafe Chantant'a daldılar. Cemal 
Bey de salonun kapııına kadar 
kendilerini takip etti- İçeride tim 
di tam bir sükunet vardı- Anlatı
lan herkes suamu,, müddeiumumi 
tarafından yapılan tahkikatıp ne
ticesini beklemeğe ba,lamqtı. 

Cemal Bey vestiyerin önünde 
heyecan içinde duruyordu. Uç 
dört dakika geçti geçmedi, birden 
salhaneyi görmü' bir boğanın 
böğürmesini andıran korkunç bir 
haykırıt ititildi. Bunu, manaları 
anlatılmaz bir takım sesler ve gü
rültüler takip etti. Bir iki dakika 
daha geçti. Sonra salonun iki ka
nadı birden ac;.dan kapısından, 
kıskıvrak yakaladıkları Sandalci
yefle birlikte iki kanunun çıktık
ları görüldü. Genç komiser kanun· 
ların yakaladıkları bu adamırı 
kim olabileceğine merak etmi•, o 
da elinde tabanca arkalarındarı 
dı,arıya fırlamıftı. 

(Devamı var) 



İstanbul Halkevindeki • 
merasım 

(Bası 1 inci sahifede) 

•• ile ba,lanmıştır. istiklal mar
'ından sonra Koro halinde ant me 
rasimi yapılmı': " Ey Türk gevci, 
birinci vazifen Türk istiklalini, 
Türk Cümhuriyetini korumak ve 
Yük~eltmektir" cümlesi ayakta 
dinlenilmistir. 

Bundan, sonra radyo açılmıf, 
Ankara Halkevinde Ba,vekil is
met Pa~mn ve Halkevleri reıaı 
Necip Ali Beyin nutukları dinle
nilıni,tir. Nutuklar bittikten sonra 
radyo merkezi: 

- " Alo, Allo, hanımefendilc·· ! 
Beyefendiler, •imdi latanbul Halk 
evinde yapılan merasimi dinleye
ceksiniz! Diye ilan etmiş, tam 
saat 16,30 da da İstanbul Halke
vinde ev reisi Hamit Beyin nutku 
ile programın tatbikina başlanıl
ını,tır. 

Hômit Beyin nutku 
Hamit Bey nutkuna şöyle başlamış 

tır: 

Sevgili karde§lerim; 
Halkevlerinin kurulutu yıldönümünü 

lrutlulamalc, bu .,..let"den beklenen, be
lirtmek için aöylenen sözleri dinledik. 
Geçen yddan beri, üzerinde yürünen yol 
bugün daha ziyade aydmlatdmı' oldu. 
Siyalı kurtulaı tt inkılap yolunu göste
ren Büyüle Şefin eli geçen yıl bu evle
rin de kurulma yolunu göstennekle bi
ze yeni bir ufuk açmış, milli ülkemiz i
çin yeni bir kaynalc daha yarabruttı, bi 
zi on beş yd eVTel olduğu gı1ıi çetin ve 
uzmı, fakat birinciai kadar Türkün geç
mitine uygun bir Sln'&f& bir sulh ve kül 
tür aavapna çağırmq oldu." 
Hıimit Bey bu bqlangıçtan son 

ra birinci ya,ını bitiren lstanbul 
Halkevinin bu yıl içindeki çalı.
ınası hakkında kısaca izahat ver
di. Hamit Beyin bu izahatında •u 
belerin çallfmasma dair bir çok ih 
sai malumat vardı. latanhul Halk
evi reisi sözlerini ,u cümlelerle bi 
tirdi: 

"Bizce bilgi, yaş, zenginlik farla dü
şünülmeksizin sadece sevgi ve itimatla 
halkın bütün fm ve zümrelerin biribir
lerilc bağlamnaaına yol açan, Halkevle
rinin yıldönümü yalnız içinde çalıfan İn
sanlann değil, lıütün halkın bayramıdır. 
Bu bayram gününde gayemize doğru ay 
ni safta yürümek üzere doğan kardq 
va•lıklar sevincimizi ne kadar arttırsa 
yeridir. Fakat benliğimize vermalc yolun 
da en çok dayandığımız seYgİ ve İnanın 
kııynağı bundan eTVelki sava~lannuzda 
bize kuvvet Vet"en ayni büyük kaynak
tır. Bu yeni ablrp iıtikamet •e hız ve
ren irade de ayni büyük iradedir. Bu
nun için muvaffak olacağımıza da ~üp .. 
he etmi,,oruz . ., 

Vali Beyin nutku 
Hamit Beyin on dakika süren 

n~ıI:tunda~ ~onra vali Ye belediye 
';1~• Muhıttin Bey kürsüye gelmis 
tır. Muhterem H----ı ı Be f · d" l 1 • • ann:nıar. ye en 
! e.r · hıtabıle söze b~layan Mu

hıttın Bey dedi ki: 
"B en herkese seYgİ ile, ümit ile, em-

niyetle kucak açan bu güzel Te temiz 
mabedi kurandan bahaetmiyeceğim. Be
nİtn peltek dilim o Alplere tırmanamaz. 
7atm gerek kubbenin altmda ayni de
rin ve geni, alaka ile onu dü,ünmeyen, 
onu bilmeyen ve onu görmeyen var mı
dır? .. :SW.den olan ve bizim olan bu yü
ce. guzel ve ebedi varlığı yalnız aözbatı 
olank saygı ile anarak kıırulana geçer 
ve kültür yurdum··-· ilk yıld"" ·· ·· ·· • ~ ---. .. n onumunu 
heprmızc candan kutlularım. Şurada top 
lanmı!_ ola? bütün .. yol~aşların gönlün
den gozlenne ve yuzlenne vuran sevinç 
Te ümit parıltısında bu aziz yurdun ile
riıi için en kuvvetli müjdeleri görme
mek mümkün müdür · Halkevi reisinin 
bir sendik dolgun pili.nçoaunu hikaye e 
den açık sözlerinden yapılan işleri yap1-
lncaklara nisbetle kifayetsiz gören bir 
ınaıuı dahi hissedihnektedir. Bunu tabii 
görürüm. Her hnmleci bu acıyı duymu, 
ve y&tamJfta. Ölküler yüksek, emeller 
uzun, ihtiyaçlar 0 kadar çok ki ne ya
pılsa hatta yapanın kanmasına ihtimal 
yoktur!' 

Muhittin Bey bundan aonr-a Halkev
lerinin feyizli yolundan bahsetti: 

- 'Her Türkün nefsinden ve şahsın 
dan tll§ıp etrafına yaydan ve heyeti mec 
tııuası milli vicdani, içtimai muhit ve ter 
~yeyi yarata_n ~~eektlerde duyu' birli
gı, ya~yış birlıği ve zevk birliği yarat
~?"· birlik ve beraberlik sevgisini gÖ
nullere •trlamak. Efendiler bunun neti
ce~.i ~ümhuriyet s~vf!i~ini; cümhuriyet 
rcınnıne sadakat fıkrını şuurun üstüne 
çıknrrp ~l".'~irerek onu itiyatlarnnızın, 
ınelckelenmızın, maruf tabiri kullana
Yırn, tİryakiliklerimizin sırasına koymak 
ve sevki tabii haline getirmek, hedefimiz 
de budur .. " 

Cevdet Kerim Beyin nutku 
l Muhittin Bey sözlerini bitirip alkış
Cr ~ında kürsüyü terkettikten sonra 

ev -~rekJK~im Bey söz almış, müteaddit 
vesu ıallol 1 . 1 1 ar a zaman zaman kesı 

t~ c' çokd hteKyec~, bir nutuk irat etmi~
ır. ev e crım B-·· A k da 1 h. b"l .. 1 . .. -, . r a ş ar ıta 
ı e ~ erıne şoylc batlamıştır: 

- Geçen ";ne. Cümhuriyet Halk 
fırka.sında umumt reıs vekili ismet p 
H ti . . h ·ı aşa a7.re ennın uzurı e bugünl~rd t 
• Halk · · · e aç •-!;{tınız evım1z asıl bir teva7 u İçind 
d.cğ«7Ji ve ümitli bir çalış.ma senesi ge~ 
Ç~•rm!Ş, sıhhatli, hayırlı. asaletli bir ev ... 
lat gibi ikinci yaşına girmiş bulunınnk 
tadrr.~• 

. . Cevdet Kerim Bey milli tarihimizde 
ıçtımai bir hadioe olarak yer tutacak o
lan bu ~ercfli gün ile milli tarihimize vü 
cut veren kar:ıgünler arasında kısa bir 
dot~,tma yaparak nutkuna devam etti: 

Bundan tam on üç sene evvel 920 
d., bu rrullet bir sabah uyandığı vakit 
vatanı inilti i~inde buldu. her zerreden 
açık ve yokrcı bir ölüm kokusu fıfktn-

1 

ı 

yordu. A11rlarca bu milleti inkıraza uğ
rabna, eıaiz: mirasrmıza konma siyaset
lerinin tatbik cünü geldiğine inananlar 
saltanat kadrosunu da kendilerine ilhak 
ile vatanı baştan aşağı işgal ettiler. Bu 
acı günlerde vatanperverleri kendine 
doğru toplayan ve cihan taribinin Gazi 
Mustafa Kemal "dını verdiği bir ses du
yuldu." 

Hatip bundan sonra milli hayatın yü 
rüyü!Üne, sulha, cümhuriyet i]i.nrna ve 
nihayet kısa senelere sığdmlan muaz
zam inkılaplara ve inkıli.plar arasında 
zaman zaman görülen İsyan ve suikast
lara iıaret ettikten sonra dedi ki: 

- ' 'Senelerce yürüyen silıi)ei hi.di
sat, ve nihayet on üç sene sonra çelik 
bir çemberle çevrilmiş sağlam bir yurt 
üzerinde bugünkü kudretli, kuvvetli, 
mes'ut ve dünya yüzünde bahtiyar bir 
millet: Türk! işte inkılap, işte Cümhuri 
yet Halk fırkası, işte onun daimi, umu
mi reisi Gazi Mustafa Kemal!" 

Cevdet Kerim Bey Halkevlerinin mil 
!etimizin hudutsuz ömrü içinde ebedi 
hayatiyetini daima aydınlatacak ve ga
ye için çalışacak, mefkôreci vatandaşla
n toplayıcı ve birleştirici bir yer olduğu 
nu ilive ederek HaJkevJerinin ve lstan
bul Halkevinin çalışmalarını takdirle 
kaydettikten sonı-a sözlerini şöyle bitir
di: 

- lstiklAI ve inkılap yolunda ölen
leri huzurunuzda taziz eylerim. Cümhu~ 
riyete ve inkılaba derin sadakat ve Türk 
millet.inin, Türk vatanının remzi olan 
Gazi Mustafa Kemale sonsuz minnet ve 
merbutiyetlerimizi ifade için cümlenizi 
kıyama davet eylerim.,, 

Kıyam 
Cevdet Kerim Beyin bu daveti

ne merasimde hazır bulunanlar 
tehalükle icabet ettiler ve herkes 
dakikalarca ayakta durarak bü
yük kurucu ve yaratıcıyı alkıtla
dı. 

Tebrik telgrafları 
Bundan sonra Kazım Nami Bey 

Kürsüye gelmi,, Kırklareli, Silif
ke, Konya, Afyon, Çanakkale, 
Aydin, Rize, Trabzon, Ordu, De
nizli, Balikesir, Gireson, lzmir, 
Ankara, Samsun, Tekirdağ, Bur
sa, Bolu, Zonguldak, Çankırı, 
Eski~hir, Kayseri, Niğde, lzmit, 
Gazi Antep, Şarkı Karahisar ve 
Y ozgattan gelen tebrik telgrafla
rını okumuştur. 
Hazırun bu telgraflara te,ekkür 

etmif, mukabele edilmesi karar
la,tınldıktan sonra ev reisi Ha
mit Bey Kürsiye gelerek progra
mın mütehakı kısımlarını okumuf 
tur. 

Şiir/er 
Program mücibince Yaşar Nabi 

ve Behçet Kamil Beyler tarafın
dan Halkevleri için yazılmış çok 
heyecanlı iki •nr okunm~tur. 
Çok alkışlanan bu ,iirler balkı ağ
latmıf, bilhassa Babıali caddesini 
dolduran ve ev pençerelerinden 
birisine kurulmut olan hoparlörü 
dinleyen yüzlerce kiti bu şiirler
den çok mütehassis olmuflardır. 

Konser 
Şiirlerden sonra Konservatuvar 

muallimleri tarafından bir konser 
verilmiş, bunu 'tCbir bandosunun 
cidden çok muvaffak ve çok tak
dire "'yan konseri takip etm~tir. 

Gaziye tazimat 
Bundan sonra Cevdet Kerim 

B. Kürsiye gelerek hazıruna Gazi 
Hazretlerile Başvekil İsmet Pa
şaya ve fırka katibi umumiliğine 
tazim ve hürmet telgrafları çekil
meaım teklif etmiş, bu teklif 
kabul edildikten sonra gündüz iç
timaına nihayet verilmiştir. 

izaz ve ikram 
Merasimde hazır bulunan da-. 

vetlilere giderlerken ev tarafın
dan zarif kutular içerisinde ih
zar edilmi, üzüm incir samfıs
tı~ı,. işfındık, bad~m lıediy~ edil
mı,tır. 

Ev idare heyetinin bu bayra
mın kutlulanmaaı için tertip etti
ği proğram cidden çok muvaf
fak olmuş, davetliler kapılardan 
karfılanarak salona kadar büyük 
bir nezaketle götürülınü,Ier ve 
kendileri için ihz~r edilen yerle
re oturtulmuşlardır. 

Alay Köfkünde 

Bir taraftan Halkevinde fen
lik ve merasim devam ederken, 
diğer taraftan da evin güzel san 
atlar •ubesi olan Alay köşkünde 
de merasim ve şenlik yapılmış
tır. 

Alay kö,künde temsil şubesi 
reisi Celal Tahsin Bey tarafın
dan Halkevinin teşkilatından, 
temsil subesinden faaliyetinden 

• • 
şimdiye kadar akutulan dersler-
den ve tatbikattan bahseden bir 
nutuk söylenmiş, sonra temsil şu
besi san' atkarları tarafından 
"özyurt" piyesi temsil edilmis-
tir. ' 

Alay kö,kündeki müsamere 
çok kalabAlık olmu,, köşkün sa
lonu bmca hınç dolmustur. Tem
sili musiki şubesinin ç~k muvaf
fak bir orkestrası takip etmiştir. 

Gece Halkevinde 
Halkevinde gündüz 

merasim ve şenliğe gece 
yapılan 

de de-
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Dün Ankara Halkevinde yapılan ve söylenen • 
merasım nutuklar 

(Başı 1 inci sahifede) 

yaseti ve memleketin iktisadiyatı 
hakkında mah'.imat vermek için bu 
vasıtadan istifade ettiklerini mem 
nuniyetle gördük. Arkada ve bir 
çok yerlerde Halkevleri senede 
l 20 den fazla toplantı yapmışlar
dır .. Bir senede 120 den faz1a bir 
yerde toplanmak demek, takriben 
üç günde bir toplanmak demektir 
Ankara Halkevinin mazhar oldu
ğu iyi nazarı, iftiharla hatırlıyabi
liriz. Her toplantıda burada kon
ferans verenler veya güzel konser 
lezzetini tattıranlar, daima bu an
da olduğu gibi, müsamahaya la
yik olmaz. Ekseriyetle çok istifa
deli ve çok değerlidir. Yer darlı
ğından Halkevine giremiyenler da 
ima girenlerden daha çok oluyor, 
burada toplantıda bulunan arka
daşlarımız kadarım dr..-rıda bıra 
kıyoruz. 

Bugünün ölçüsü yarın kafi 
gelmiyor 

"Arkadaşlar, 
Milletimizin ilerime hamlesi o 

kadar fazladır ki, bugün ihtiyaçla 
ra kafi geleceğini tahmin ederek 
koyduğumuz bir ölçüyü iki nene 
sonra çok geri kalmış görüyoruz. 
Ankarada olduğu gibi, ba.ka yer
lerde de yaptırdığımız bir bina, 
açtırdığımız bir salon nastl doldu 
rulacağından endi'e ettiğimiz bir 
mektep iki sene sonra bütün ihti
yaçların gerisinde kalıyor. Biz bu 
darlıktan yalnız memnun olmalı
yız. Salonların ve mekteplerin ge 
ni,lemeainden korkulur. Onların 
dar gelmesi milletin daima daha 
çok hız ve daha çok mesafe aldı
ğını gösterir. (alkı,lar.) 

Halkevlerinde milli ve içtimai 
hayatın temelleri terbiye suretin
de, tedris suretinde, konutma su
retinde mütemadiyen kurulmalı
dır. Bunu iltizam ediyoruz .. Cüın
huriyet Halk fırkasının Halkevle
ri vasıtasile memleket içinde ta. 
kip ettiği kültür politikası, bu va
sıta · ile ilim ve fenni güzel sanat
ları yaymak, bu memleketin siya. 
seti, iktidasiyab hakkında en yeni 
en doğru malfimah ortaya dök
mektir. 

"Arkadatlar, 
ilim ve fen noktai nazarından 

Halkevleri, muhitlerini bilen, oku 

muş, öğrenmesini ve öğretmesini 
sevenlerin çalıtması için, idealini 
müessir kalması İçin hazır bir va
sıtadır. 

Halkevlerinin vazifesi 
"Arkada,lar, 

Halkevlerinde güzel san'atlar i
çin memleketin en derin alakasını 
uyandırmayı ve güzel san'atlara o 
lan muhabbeti milletin içinde her 
tabakaya her vesile ile yayıp öğ
retmeyi maksatlarımızın b~ında 
sayıyoruz. 

Cemiyetimiz ilim ve fenne isti
nat eden, güzel san'atlara meclup 
olan, milliyetçi, ilerileyici bir cemi 
yettir. Böyle olmalıdır. (alkıtlar.) 

llim ve fen kadar güzel san'at
ları cemiyet içinde birinci itibar 
derecesinde göstermek. tatbik et
mek Halkevlerinin batlıca vazife
lerinden biridir. Her gittiğim yer
de Halkevlerile temas edinceye 
kadar, kimlerin hangi mevzu üze
rinde kaç konferans verdiğini sor 
dum. Keza ayni ehemmiyetle her 
gittiğim yerde güzel san' atlar üze 
rine ne kadar toplantı yapıldığını 
ve neler yapıldığını sordum. Halk 
evleri cümhuriyet Halk fırkasının 
kendi prensibi ne olduğunu ve bu 
prensiplerin memlekette nasıl tat 
bik edildiğini her gün Halkımıza 
söylemek için d,. başlı ha.ına bir 
merkezdir. Cümhuriyet Halk Fır
kasının prensiplerini h"r gün söy
lemek, nasıl tatbik edildiğinden 
her ııün malumat vermek lazım-. 
dır. Cümhuriyetçi. milliyetçi, in
kılapçı ve devletçi politikasının, 

vam edilmiş, gerek fırka, gerek 
Halkevi ve Alay kötkü binaları 
elektriklerle donatılm••· ev ve gü
zel san' atlar ,ubeleri sabaha ka
dar halka açık kalmı,br. Gece 
Halkevinde, radyo orkestrası ta
rafından çok güzel bir konser ve
rilmiştir. 

Alay Köskünde 
Alay kö,künde" de gece mera

sime ve şenliğe devam edilmit 
Ticaret mektebi müdürü HüsnÜ 
Bey tarafından bir nutuk veril
miş, bu nutku gene temsil şube
sinin "Özyurt" temsili, musiki fu
besinin de muhtelif konserleri ta
kip etmiştir. 

Taara Halkevl,,ri,.,I~ 
Dün akş~m geç vakte kadar Halkev

leri yeni açılan veya yıldönümlerin tes'it 
eden Brusa, Sivas, Aksaray, Manisa, fz 
mit, Adana, Antep, Şark Karahiaar, Çan 
gırı, Bolu, Boyabat, Rize ve Erzincan
dan çok heycanlı telgraflar aldık. 

bu memleketin hali, inkişafı, em
niyeti temin eden, geleceğine en 
büyük kudreti veren, yüksek iti
barı temin edecek olan bir prog
ram olduğuna samimi olarak inan 
mış olan bizler bu prensipleri ve 
manalarını yalnız samimi bir his
le dinleyecek olanların hepsine 
anlatabileceğimiz iddiasındayız. 
Eğer mutlaka inanmak için daha 
eYVelden varılmıf bir karar ile ge 
len birisi kar.ısında kalmazsak 
söylediklerimizin bu memleketin 
menfaatlerine en muvafık olduğu 
nu isbat etmek güç değildir. 

Y aldızlr vait yoktur 
"Arkadaşlar, 

Cümhuriyet Halk fırkasının pren
sipleri Halk için yaldızı üzerinden •· 
kan gösterişli şeyler değildir. Cürnhu 
riyet Halk fırkaaınm prensipleri an
cak seçen her gün için muvaffakıyet 
yıldızı ile parlayan birer eserdir. ( şid 
detti alkrslar). Cümhuriyet Halk Fır 
kasr prensiplerinin ve Cümhuriyet 
Halk fırkası politikasının halk için 
kendisini diğer her politikadan ayırt 
eden noktası içinde bulunduğumuz İ 
çin, asla bir yaldız söylememiş, bila
kis bulunduğumuz gün için çetin va 
zife]er, çetin çalıtmalar istemiştir. 
Çünkü biz içinde J;utunduğumuz, 
muğlak beynelmilel ve milli karıtık 
meselelerin içinden çıkmak için alda 
tıcr &Özler, aldahcı ve mübali.ğalı va 
itler değil, bili.kis mahrumiyet iste
yen, çalıtmak isteyen dü,ünmek, bil 
mek, yorulmak iateyen vazifeler ia
tiyonız .. Ancak, istediğimiz: vazifeler, 
canla batla çalışarak yapıldıktan son 
radır ki. geçen her aeneyi hatırladığı 
mız zaman muvaffalcryetle nasıl geç 
tiğini biz de düşünerek hayretler i
çinde kabyoruz. Ve alemi hayretler 
içinde bırakıyoruz. (bravo sesleri, al 
kı,lar.) 

V atand<Jfrn vazilui 
Biz muharebe meydanında bulunan 

o adamlarız ki muvaffakıyet kazan
mak için biribirimize can vermek 1i.
zım geldiğini söyleriz. Eğer muhare 
be meydanında bulunan bir adam mu 
zafferiyeti kazanmak için arkadaşla 
nna bilakis dua etmek, şu vt'ya bu 
tarzda kendini avutmak lazım geldi 
ğini söylene, o adam elbette yalan 
söyler ve o idare, meml~keti _b~lar~ 
sokar. Biz vatandat vazıfelerının ıyı 
yürekle ve fedakarlıkla ifadesini da 
ima ehemm.İyet1i tutacağız .. Biz vatan 
daflara her şeyden evvel eğer yaşı 
gelmit ve askere çağrrılmışsa, askere 
gitmesi li.znndır. Eğer vergi borcu ~el 
miş, kendisinden mükellefiyet istiror 
sa vergi borcunu herkesten evvel ver 
m~sini namua borcu bilmesi li.zımd1r. 
deriz. Bizim siyasetimizin, mu•affa
kryetimizin temel vazifelerini açık 
eö;rlenınesidir. 

"'Arkadaşlar, 
Halkevleri fikir olarak ve müeue 

se olarak, meauliyet mevkiinde bulu
nan siyasi partimizin bütün özünü ve 
varlığım hPlkrn genit tabakalanna 
anlatmaıır ve sevdirmesi için mühim 
bir merkezdir. Her vesileden iıtifa
d.- ederek Halkevleri, hiç bir siyaıi 
kayıt aranmaksızın her vatanda§ı ge 
niş mikyasta müstefit etmeğe çah~
ıyorlar. Bunda muvaffak olduğumuz 
nisbette fırkamızın, milli hayatı, kül 
tür istiknmetinde o derece muvaffak 
olacaktır. 

"Arkadaşlar, 
Dünyanın hali, ıükô.nete ve ufukla 

rı h.,r türlü bulutlardan azade tutan 
istikametlere gitmiyor. Türk milleti, 
Türk siyaseti ne kadar dikkatli ve ne 
kadar beynelmilel gailelerin çıkmama 
!ını arzu eden bir zihniyette ve isti
kamette oluraa olsun, bütün ihtimal 
Jer Üzerinde kifi geleceğini zannet
meğe imkan yoktur. 

Birlik kuvvettir 
"Arkada~lar, 
Azaıni derecede giıyret hü&nü ni

yet ve sulh havası içinde, milletlerin 
bir biriyle iyi geçinmesi havası ;çin
de ilerilemek ve inkifaf etmeğe ça
hşmak bizim politikamızın temeli
dir. 

Bu hu•usta aklı başmda olan kim 
s.e, anuna herhangi bir frrtma ne va 
kit, ne suretle zuhur ederse etsin, 
meydana çıkınca her vasıtadan evvel 
bizim kuvvet, metanet ve her türlü 
mukavemet vasıtası tuttuğumuz nok
ta, Türk milleti içinde bir birimize 
dayanarak göstereceğimiz kuvvettir. 
(bravo sealeri, alkıtlar). Halkevlerin 
de geçirilen milli hayatın inkiıafma 
bugün maddi kuvvet noktai nazarın
dan df\hİ başbca ehemmiyet veriyo
ruz. 

Silah kuvvetinden bet" türlü cebir ve 
madde kuvvetinden daha müeııir olan 
nokta, bizim itikadımızca Halkevleri gi
b müesseseler, fikirlerle bütün millet i
çinde milli hayatın kazanacağı beraber
lik, vükseklik ve sağlamlıktır. Her si
lahtan üstün olan budur. (Alkışlar). 

Gc.;mişte olduğu gibi, herhangi bir 
y~rın dn yine bir çok çetin imtihanlar 
vermeğc ınuztar kahr.,ak, - ki biz o im 
tihanları her gün venneğe hazırız -. 
(Alkışlar). 

Kültür hayatı genişleyecektir. 
- Muztar kalırsak o gün de başlıca 

güveneceğim.iz kuvvet bütün milletin İ
deal için ııösterdiği gibi, yine gösterece 
ği bir lik kuvvetidir {Alkışlar) . 

" Arkadaşlar, 
linkilaçcı fırka olarak, ilerleyen cemi 

yeti her gün daha ileri cörmekten ve 
götürmekten başka dileği olmiyan fırka 
olarak, memleket içinde kültür bayatr 
nm genitleemsine bütün bu mülahaza
larım ne kadar ehhemiyet vermediğimi
zi gösterir. Geçen bir aene zarfında bir 
çok Halkevlerinin hakikaten sizi mem
nun edecek, hoşunuza gid cek geniş bir 
derecede çalıştıklarını söyliyebilirim. Ba 
na Anadolunun hemen het· kö~e5İne da~ 

ğılmış olan merkezlerden böyle bir çok 
çalışmış ve güzel semerel~ vermi.ş yer
ler söylenmiştir. Bunların h~r birine 
rastgeldiğimiz 7.Jlrtlan programları hak
kında tafsilat alrnz. 

Kendilerini bir çok defalar tebrik et
tim. Geçen defa bir müddet için cenup 
vilayetlerini gezerken her tarafta bana 
toplanacak yerlerin darlığından şikayet 
ediyorl..,-dı ve yeni aHlkevleri yapta
mağa çalışıyorlardı. Her yerde kaç kon
ferans kaç konser verdiklerini izah etti
ler. Güzel bir Halkevi olan Afyon Ka
rahiıarda verilen tafsilat arasında kon
feransların adedinden ve mevzuundan 
bilhassa memnun olduğu.muzu huzuru· 
nuzda söylemek isterim. Kezalık Kay
seride de bir sene zarfında yüzden faz
la toplantı yapılmıştır. Ankara gibi, İs
tanbul gibi büyük merkezlerde de 120-
130 kadar büyük içtimalar yapılmıştır. 

Birçok ,..,..ıerde vesait tedarikinde 
müşkülata tesadüf ettiklerini gördüm. 

EvleTin bütçesi 
" Arkadaşlar, 
Size Halkevleri için aöyliyeğim bu 

sözlerin bütün aHlkevlerinden iıidilme
sini arzu ederim, Halkevlerinin munta
zam çalı~masr için birinsi prt mali nok 
tai nazardan vaziyetlerinin muntazam 
olmasıdır. Vesaitin çeşidi, g'!nİş olması 
meselesi ikinci derecededir. H~ ~eyden 
evvel bir defa bütçe denilen şeyin Halk
evinde mütevazi dahi olsa mutlaka mü
tevazin ve muntazam olması lizrmdır. 
Bunu söylerken şunu da söyliyeyim 
Halk~vlerinin merkezi idaresi bu noktai 
nazardan çok dikkatlı ve kıskanç dav
ranmıştır. 

Bütçede müvazenenin büyük mikyas
ı. olduğu gibi küçük mikyasta da İnsa
na vehleten vereceği mana, eğer mikdar 
az ise lizım olan birçok vesaitten mah~ 
rum kalmak manaaıdır. 

uArkadaşlar, 
Mütevazın olmiyan bütçelerin telden 

temin f'ttiği zannolun.an vasıtalar bak-i~ 
keti• yoktur. Bu bir aldatm~dan ibaret
tir. 

Onun için HalkevJeri de muhtaç ol
dukları vesaitle mütenasi paralanolma
dığ< zaınan dahi ne kadar varsa ona gö
re bütçe y<l.pılmasını tercih etmelidir. 

Cünkü hu nihayet bir toplanrnadır,ve 
maksat burada bir t•kım vatanda,ların 
bildiklerini, yapabildiklerini diğerlerine 
anlatmalarıdrı. Bu vasrtaınri olmasa da 
hi bir tarlanın orta•ında toplanıp yine 
bir b;rimizle bağırarak konuşabiliriz. 

Me•ele süste değil, teşkili.tın esaarnda, 
fikrinde ve cevherindedir. 

Sö~ü Halkevlerinin faaliyetlerinin ya 
lnndan mes'ulu olan arkadaşlarıma bı
rakacağım. Gelecek sene Halkevlerinin 
faaliyetlerini nkamlar üzerinde huzu
runu'Zda daha geni' an1atmağa çaltfB.Ca
ğrz. 

" Arkadaşlar, 
Ha1kev1eri vakıt vakıt siyui İcraatı· 

mızdM dahi ntandaşlanmı:ı:a açık alm
la, temiz ylirekle hesap vereceğimiz bir 
y~r olacaktır. 

Emin ofabilirs.iniz ki, Cümhuriyet 
Halk Fırkasının prensiplerini takip et ... 
mekten mes'ul olan Cümhuriyet bükU
meti, siyasetinin her safhasında, iktisa
di, siyas), dahili, milli her safhasında 
ve bilha•sa mili hayatın, milliyet esaı
lartnn, sağlam köklü ve sarsılmaz bir 
halde bulunmasından bütün vatandafla
lara karşı her yerde daima hesap verme 
ğe hazırdır. (Sürekli alkışlar). 

Necip Ali B. kürsüde 
[Başvekilden sonra Halkevi 

umum reisi Necip Ali B. kürsüye 
gelerek, Gazi Hz. nin de bihakkin 
takdirine mazhar olan ~u nutku 
•öylemiştir. J 

Muhterem Hanımlar ve muhterem 
Beyfendiler, 

Geçen aene 19 Şubatta Halkevinin 
tarihini yeni yapmıya ba\lıyan kütsi sa
kafr altında ruhlamnızda büyük bir ü
mit kalplerimizde ate~li bir heyecan ol
duiu halde memleektin 34 bucağında 
yeni ülkü mekteplerinin açılıımı •arlı
ğnnızın en sicak samimi temennileriy
le kutlulayor- ve sdiımliyorduk. Bugün 
yine memleketin 20 bucağında yeniden 
açılan aHlkevleri ve ilk ba§langıç yılı
nın aziz hatirasmı tesit etmek için ruh
lanmızda ayni heyecan ve kalplerimiz
de daha büyük bir İman olduğu halde 
toplanıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Halkevlerinin ilk açdışı tarihi büyük 

inkitap tarihi.mizde Lauaanne zaferi, 
Cüınhuriyet ili.nı gibi Türk milletinin 
hatırasında ebediyete halcekdilecek a
ziz günlerden biri olacaktır. Beynelmi
lel medeniyet dünyumda hani kudreti, 
inkilap ruhu, medeni varlığı, yüksek 
teşkilatı itibariyle bütün milletlerin ö
nünde yürüyecek olan gelecek yılların 
ve "'ırlann Türk milleti bu ırünü ihti
mal ki yine bu kürsület"den daha çok 
büyük ihtifallet"le kutlulayacaklarını cö 
zümle görür gibi oluyorum. 

Erzurum kongresiyle baflıyan büyük 
inkilap hareketi, yqayan normal nziye 
ti, bir irade darbesiyle Akdenizin en
ginlerine gömdükten sonra batka zihni
yetlerin batka içtimai tartJann ve baı
ka tarihi aaırların yarattığı velhaıil bin
bir efsanenin mahıulü olan müeasesele
·ri yıkmak inkilabm asil ve kudretli.~ 
siyetine verilmi, çok cazip ve sevimlı 
bir vazife idi. lnkilaplar, inlcili.p mün 
kirlerinin dediği gibi, herhangi bir hi .. 
sin fevri htiJallerinden doğmuf, ölçüıiiz 
bir hareket değildir. 

lnkilaplar yatanılan hayatın mevcut 
içtimai şartlann, içtimai bünyeyi tatmin 
edememeğe başladığı zamandan doğan 
yeni bir aksülamel kudretidir. Bu kud
ret bir mana ifade edebilmek için mut
laka bir dahi tarafından keşfedilmeli. 
Tanzim ve tertip edilerek muayyen bir 
heedfe büyük bir meharetle tevcih olun 
malıdır. Çok eski zamanlardan beri ma
lum olAn elektron kuvvetinden insan 
7ekıuı 19 uncu ana kadar istifade ede
memişti. 

lşte Türk milletinin şuuru altında ya 

1 
şayan bu emsal~iz hay~ti kabiliyeti her 
ke-sin "hasta adam" formülüne en ziya
de iti:<11.t ve iman ettiği bir zamanda 
Gazi kesfetıi. Tarihi kıymetleri kalma
mış, içtimai mahiyetl..-i kaybolmu~ can 
sız bir parazitten ibaret olan bu müesse
seler bir bir yıkıldı. 

Engin ufuklara bakan gözlerİmİ7.e per 
dedarlık eden bu heyulalar yıkıldıktan 
sonra yeni bir havanın serinliğini kok
ladık. Bu yeni iklimin şartlarına uyınak 
jçin yeni bir devlet nizamı kurmak, ye
ni içtimai şartları tespit etmek icap edi
yordu. Düny2.nrn en yeni ilmi telikkile
rine göre yapılan teşkilitr esasiye kanu 
numuzla ve yine dünyanın en son huka 
ki zihniyetlerinin ifadesi olan kanunu 
medenimizi bu yeni ihtiyaçlııra cevap 
vermek için yaptık. Kurulan büyük a
nıt hatlardan başka yüzlerce işf.,.; biret" 
birer huzurunuzda sayüp dökm<kle, ba
na liitfen bahşettiğini:ı: kryınetli -.aman
l~nnızı suiistimal etmekten çok çekini
rım. 

Yalnız hariçten on para almaksmn 
n milletin irade TC hüriyeti üzerinde 
bir tazyik hissi vermeksizin on sene- i
çinde yapılan işitti, yalnız imneratorlt'k 
tarihinde yapılan i,Ier)p değil, muasir 
milletlerin i1leriyle de hiçbir end~e duy 
maksızm mulcnyese edebiliriz. Bugiin
kü genç nesle ~berlik eden dünkü ne 
sil inkilap kudretinin bu muazzam ahi
deıinin manasını dün ile mukayese ""Cle
rek pek eyi anlarlar. Bugün memleketin 
hür ve tem.iz han.srnr toolryarak, veti. 
şen vatanperver ve miUiyetçi Türk 
gençliği inkilabın bu itibarla oU.n mana 
sıru daha geniş ve hür bir görüş!., anlı
yacaklarından hiç fiiphe yolrtur. Bü
tün bu işler aziz tefler tarafından büyük 
bir meharetle sevk ve idare edilip yapıl 
dıktan aonra kalen yalnız bir şey vıtrdı: 
O da kendimizi yaymak. 

itte bu müessesemizle bu büyük işi 
bqarmNc istiyoruz. Bizim görüşümüze 
göre her milletin beynelmilel medeniyet 
alemindeki kıymeti, o milletin kültür 
kuvvetinin derecesiyle nepsuten müte
nasiptir. Kültürü yüksek olmiyan mille
tin, medeniyetin herhangi bir safhaım
da kültürü yüksek olan milletlerle mu
kayese edilmeaine iata imkan yoktur. 
Habe,iatan ile Almanya, Tibet ile lnqil
tere arasındaki fark bizce malônalq
mak ve el sanayii safh:tsından ziyade 
kültür farldariyle ölçülür. Bize cöre ile
ri kültür, ileri teknikten değil, ileri tek 
nik ileri kültürden doğar. Biz bu mese
leyi tarihin seyrinden n!dığımrz yüzler
ce misallerle iabat ederiz. 

Her zaman değişen muhiti ve içtimai 
İcaplara tevafuk edebilmek ve onlardan 
çıkan yeni şartla"a göre dusturlıır koya
bilrnel< için herhalde kültür kuvvetine 
ihtiyaç vardır. 

Daima irıkilap içinde bulunduğuna i
man ettiğimiz dünyanın dönüşü elbete 
bir takım kaidder içindedir ve tabiatin 
bir cüzü olan insanların da yine bir ta
kım kaidelere tabi olduğunu kabul ede
riz. 

Fakat daima inkilipçı olmayi ~İar e
dinen bizler bu kaideleri başka bir pro
fesör, ve ba,ka bir metotla tetkik ediyo
ruz. 

Asil davammn prensiplerini izah et
mek için bu nokta üzerinde biraz daha 
tevakkuf etmeyi lüzumlu görüyorum 

Yeni bir safha arzeden mütema~i te
havvüJler kar,ısında cidden d•İ.mi mahi
yeti haiz olan kaideler kurmak mümkün 
değildir. Zaten mevcut kaidderin bulu
nuıu ve daimi bir kanun gibi kabul edil 
meıi onun tabiatta o suretle mevcut ol
maımdan değil, bizim böyle telakki et
tiğimizden neş'et etmektedir. Batlam
yos "un dünya nazariyesi Coperniç za
manına kadar bir hakikat telakki edil
mişti. tabiiati gibi görülen na7.ariye dua 
turlarla halledildiğini, dünkü düsturla
rın ya temamen İptal ve yahut ta ona 
yeni bir takım formüller ilave edildiğini 
görmekteyiz. Herhalde yeri bu toplanr
fımızda olmiyan bahis üzerinde fazlaca 
tevalclruf ettiğimizin aebebi mili kültü
rümüzün eski ve yeni iskolaıtizmle bi.r 
alakası olmadığını ifade etmek içindir. 
En ileri millet olmak iddia.iyle yüriiy<"n 
Türk milletinin davasrnd:ıki muvaffaki 
yeti bu düstura riayet etmekl~ mü~~ 

kün olacaktır. On seneden beri Türk 
milletini yeni alemlere aevkeden bu lrud 
retİn ifadesi 3na vasrflarımızda tespit 
ettiğimi,. veçhile inkilapçdıktır. 

Yeni Türk inkilabını harp sonu inki
liplarından ayiran en büyük vasıflar
dan biri ve belki birincisi de bu daimi 
inkilapçdık ruhudur. 

Her ıeyin mütemadi bir inkili.p İçin
de oluşu düsturu bizim bazı mebd~ler 
kabul etmemize mani ıe,kil etmu. Bila 
kis frrkaıruzın esas prensip olarak kabul 
ettiği milliyetçilik, Cümhuriyetçilik, li
yildik, devletçilik, halkçdık, inkili.pçdık, 
mebdeleriyle bu ülküye daha emin a
dnnlarla gidebileceftt. 

[Gazetemiz makincxya verilin
ceye kadar nutkun mütebaki ln
sımlarr gelmediğinden bugün 
dercine imkan bulunamamıftır. 
Yarın devam edeceğiz.] 

Sıtma, Trahom 
(Ba" \ inci sahifede) 

!arı reçetelerin arkıisma fiatla
rını yazmağa mecburdurlar. Hal
ka dü,en bir vazife de, eczacı
ları kanuna ittibaa mecbur et· 
mektir. Binaenaleyh herkes ver
diği parayı reçetelerin arkasına 
yazdırmalıdır. 

Hususi hastaneler için hazır
lanmıt olan kanun da bu sene 
B. M. Meclisinden çıkacaktır." 

Vekil 8. bu ak•amki trenle An
ı karaya dönecektir. 
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Lik maçları oyna nıgor 

Fener 9 - Süleymaniye O 
Galatasaray Albnorduyu 2.0 yendi 

Dün ,ehrin muhtelif oabalannda 
birçok ıpor hareketleri yapıldı. Tak
aim ıtadyomunda Fenerbabçe saha
smda futbol maçtan yapıldığı gibi 
Galatasaray kulübünün salonunda 
mmtaka voleybol şaınpiyonaaı ve C. 
H. F. Beyoğlu merkezinde de iki haf 
tadan beri devam eden gÜreJ mfua
bakalarmm finali yapıldı. Takaim sa 
haımda dün tilt maçlan oynandı. Ha 
vanm oldukça miiaait o!maSI •tad
yumda bir hayli kalalıeblr toıılanut
b. ilk~ Vela - Kamhpı talnmila 
Xaamıpa,..tılar oynadL Birinci küme 
den bir takımla ikinci kümeden bir 
rakibi karfd"ftıran bu müsabaka, bü 
tün tahminlerin hilafına çok ze•kli 
oldu. Kaumpa,.lılar birinci devrede 
bir gol yedikleri halde gittikçe artan 
bir teYkle oynadılar ye ikinci devre
de beraberlik ııayıunı çıkarmağa mu 
•affak oldular. Oyun bilhasaa bu gol 
den sonra çok heyecanlı bir cereyan 
aldı, faakt iki taraf ta gol yapmağa 
muvaffa kolamadılar. Oyun bittiği 
zaman •a:ı:iyet 1-1 berabere idi. Maç 
lar tu>'llu.a ,eklinde yapıldığı için 
müaabakanm temdidi İcap ediyordu. 
Fakat balcem lzezt Bey son maçı oy 
nayacak takımlann geç kalmamala 
n için, temdit müsabakaımm hitaba 
ra yapılmaamı mnvafık buldu ve o
yunu tatil etti. 

"'"neroahre 9 - Sülegmanlge O 
Son maçı Fenerbabçe ile Süleyma 

niye takımlan oynadılar. Şilt tumu
vasmm galibiyetine en kuvvetle nam 
:ı:et takımlardan biri olan Fenerlile
rin rakiplerine karşı alacaklan neti· 
Süleyınaniyelilerin lik maçlannm bi
rinci devresinde bazı kuvvetli rakio
lcre karşı yaptıklan sürprizler bu me 
rakı artıran en kuvvetli sebepti. iki 
takım kartıla,hklan zaman Fenerli
lerin rahatsız bulunan kalecileri H ·· .. 
aamettinin yerin" B. takmunm kale
ci!ini alarak sabaya çıktıktan ıörül
du: : 

Safa 
Yaşar Füruzan 

Cevat Fikret Eııat 
Niyazi M. Reıat Zeki Muzaffer Şaban 

Süleymaniye: 
Ali, Cafer, Sabri, Ruhi, Ruşen 

Tana9 Salih Bülent 
Necdet Menam 

Nuri 
Hakem mmtaka futbol heyetinden 

Nuri Beydi. Oyun Süleyınaniyelilerin 
hücum ile ba,ladı. Fakat F-erliler 
bu hücumu bidayette kestiler ve Ju. 
aa paslarla Süleymaniye kalesini taz 
yike başladılar. Daha ilk dakikalar
da Fenerlilerin bariz hakimiyeti gö
rünüyor: Yerden paslarla ve muavin 
lerle beraber ilerileyen Fenerliler Sü 
leymaniye kalesini aıkı bir çember 
a ltma aldılar. Dördüncü dakılı:ada 
Re,.t cüze! bir etape yapb. Herkes 
ıüt atacağını beklerken Muzaffere 
yerden yav&f bir paa verdi, o da bu 
pası sayıya tahvil etmekte gÜçlük 
çekmedi. Araııra Süleymaniyelilerin 
münferit alonlan gözüküyor. Fakat 
Fenerliler vaziyete hİlkim... 12 inci 
dakik,.da Şaban tahai bir hücumla 
ikinci Fener golünü kaydetti. Süley
maniyeliler mukadder mağlUbiyeti 
görmekle beraber istekli ve canlı oy
nuyorlar. 17 inci dakika: Niyazi gü
zel bir ıürüıten sonra topu uzun bir 
ıandelle ortaya yolladı. Menan kafa 
ile topu karşılamak istedi, fakat ıs
ka geçti. Muzaffer yeti,ıi, kuvvetli 
bir tiitla üçüncü golü yaph. Oyun 
aıl<Aık atılan gollere rağmen heye
canlı devam ediyor. 20 inci dakikada 
Zeki 30 metreden attığı kuvvetli bir 
filtle Fenerin gollerini dörde çıkardı. 
Biraz sonra 27 inci dakikada Şaban 
tıpkı ikinci golde olduğu gibi, tahsi 
bir gayretle beşinci golü yapıverdi. 
Bu golden sonra Fenerliler daha can 
sız oynamağa başladılar ve birkaç 
gol fırsatı kaçırarak devreyi bu vazi 
yette bitirdiler. 

ikinci devri' 
ikinci devrede Fenerin hakİın oyu

u daha bariz bir şekil aldı. Daha bi 
İnci dakikada çok güzel paslarla Sü 
leyman~ve : o.lesine inen Reıatla Mu
uffer müsait bir ande topu Zekiye 
geçirerek ona a ltı,,cı golü yapmak 
fıT"Utrm verdiler. Uçüncü dakikada 
Muzaffer mubakak bir golü kalecile 
karşı kartıya kaldığı halde kaçırdı. 
Be,i~ci .~akikada Muzaffer • Reşat -
Zeki mu'81le•i gÜzel bir iniş yaptı. 
Reşadm ayağile kazanılan yedinci 
gol bu hücum esnasında oldu. On bi
rinci dakikada; c.,..attan Niyaziye 
gelen uzun bir pası, Niyazi aygt bat 
h Üzer~d~n ~eriy_e çevirdi. Re§al 
kuvvetlı bır plase ıle sekizinci golü 
raptı. Bu arada Muzaffer iki ve Şa-
an da bir muhakkak gol kaçırdılar. 

Otuz ikinci dakika; Niyazinin attığı 
korneri Fikret kafa ile ve dokuzun
·u defa olarak Süleymaniye kalesine 
ıoktu. Süleymaniye leyhine birçok 
omerler oluyor. 39 uncu dakikada 

iafarun kaleyi açık bırakmaaından 
3üleymaniye muhacimleri istifade e
~cmediler ve neticede oyun bu tekil
~e devam ederek 9 - O Fenerin gale
)esile bitti. 

Fener bahçe &tadında: 
Kadıköyiinde günün çok erken sa-

1tinden itı"barcn futbol f11aliyetine 
)atlanmıştı. ilk maçı Fener • Betik
Bf üçüncü tnkıınJ-- r.r- .. --,d, ,... · ... 
>lunan şampiyona için idi. Fenerli 
<Ü<;Ükler, eksik olıııalarına rJ.ğmın, 
iı.kim bir oyunla bu macr 3 • O ka

tnndılar. lsta.nbulıpor • Vefakumka-

pı küçükleri mllsabakannda Vefalı
lar hararetli bir oyundan sonra 2 • O 
galip geldiler. ikinci kümeden Top
kapı • Anadolu maç yaptılar ve her 
iki takım da 3 - 3 berabere kalddar. 
B"!iktatla Beylr.ozun B taknnlan ara 
ımda olan maç 2 • 1 Beykozun lehi
ne bitti. Güniln son maçı Galataaa· 
ray - Altınordu araımdaki ıilt ~·;ı 
idi. Galatasaray sabaya fU kadro ıle 
çıktı: 

Avni 
Bürhan Hü.eyin 

Muzaffer Nihat Kamuran 
Rebii Necdet Mehmet İbrahim Kemal 

Hakem F-erbahçeli Mehmet Re
tat Beydi. Oyun çok canlı b..,lıyor 
ve ilk bet dakika içinde anla,ılıyor 
ki bütün gayretlerile oynayan Altın
ordulul"r kolayca yenilecek bir ta
knn değildir. Netekim bütün ilk dev 
ı eyi bakim oynayan Galatasaray, Al 
hnordu defansın"' gayr.,ti önünde 
sayı çıkarmak imkanını bulamadı ve 
devre O - O beraberlikle bitti. ikinci 
devre başladığı zaman Galatasara
yrn daha iyi oynadığı görülüyordu. 
Netekim 8 İnci dakikada Kemal, kuv 
ntli bir tütle birinci golü yaph. Al
tınordulular vaziyeti telafi için çok 
çalıştılar. Fakat Galatasaray hakimi 
yeti ele almıt, fırsat vermiyordu. 34 
Üncü dakikada da Mehmet ikinci go 
lü de yaptı. Bu golden sonra Galata
saraylılar çok sıkııtırdılar, fakat gol 
adedini fazlala1tınnağa imkan bula
madılar ve oyun Galatasarayın 2 • O 
galibiyetile neticelendi. 

Voleybol maçları 
Galatasaray lokalinde voley

bol faınpiyonası maçlarına de
vam edilrnittir. 

Be,ikt~ • Süleymaniye (15-2) 
(15-0), latanbulııpor • KaamıP8? 
(15-7) (15-3), Calatasaray. Hilal 
(15-7) (15-9). Eyüp sahaya gel
mediğinden Fenerbahçe hükmen 
galip addolunmu.tur. 

Gilrı>ş müsabakası 

Mıntaka güref heyeti tarafın
dan tertip edilen ve 48 tecrübe

siz güretçinin ittirakile yapılan 
güre• müsabakası iki hafta de
vam ettikten sonra dün bitmittir. 
Neticeler tunlardır: 

56 kilo Hüseyin Haliç 
" " Y orgi Vefa-Kumkapı 

61 " Suat Kuleli 
" " Hasan Haliç 
" " Ali Vefa-Kumkapı 

66 " Seli.mi Kuleli 
" " Şücaeddin Kuleli 
" " Robert Vefa-KumJiapı 

72 " Aleko Vefa-Kumkapı 
" " Andon Haliç 

79 " Ahmet Vefa-Kumkapı 
" " Avram Bet~ 

87 " Miço Vefa-Kumkapı 
" " Mitat Kuleli. 

Müsabakadan sonra kazanan
lara madalya ve diplomaları ve
rilmİftİr. 

Kongreler 
Erkek lisesi mezunları 

dün t opland,Iar 
İstanbul erkek lisesi mezunları 

dün lise konferans salonunda sene 

lik kongrelerini akdetmitlerdir. 
Kongre divanına Şükrü, Lutfi, Hu 

lusi, Bedri, Refat Beyler seçildik
ten sonra eski idare heyetinin bir 

senelik faaliyet raporu okunmut, 
kabul edilmittir. Bundan sonra ce 
miyetin daha faydalı bir tekle if

rağı için verilen takrir müzakere 
edilmi,, yeni idare heyetine hava
le edilen bazı kararlar ittihaz o
lunmu,tur. Müteakıben idare, tef

ti• ve haysiyet divanı azaları seçil 
mittir. Yeni idare heyeti azalıkla 
rına Lemi Hasan, Hilmi Arif, Ce
lil Sahir, Hikmet Celil, Haydar, 
Niyazi llhami, Emin beyler seçil
rni,, Lise müdürü Celil Ferdi Be
yin fahri reisliği alkıtlarla kabul 
edilmi,tir. --------
Hırvatların prote•to•u 

VlYANA, 24 (A.A.) - A
vusturya gazetelerinin verdikleri 
habarelere göre, köylü hırvat fır
kası katibi umumisi Dr. Krje
oitch Çekoslovakya hariciye nazı
rı M. Benes' e küçük itilaf misa
kı münaaebetile gönderdiği bir 
protesto telgrafında Yugoslavya 
hariciye nazm M. Jeftich'in ken
disini Yugoslayva hükiimetinden 
tamamen müstakil addeden Hır
vatistan namına müzakereye hiç 
bir salahiyeti olmadığrnı vazmıt
tır. 

MİLLiYET CUMARTESi 25 

Millet meclisi 
Çarşamba günü 
Toplanıyor 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 

olunacaktır. İçtima senesi batı o
lan 1 T etriniaaniden kıt tatili ta
rihi olan 14 ikinci kanuna kadar 
encümenlerin mesaisini gösteren 
bir rapor umumi ki.tiplikçe hazır·• 
lanmıftır. Bu rapora göre halen 
encümenlerde 237 it vardır. Bu it 
lerden 63 ü bütçe encümeninde
dir. 51 i Divanı muhasebat encÜ· 
meninde, 31 i Dahiliye encümenin 
de, 19 u Adliye encümeninde, 17 
si Adliye ve T etkili.tı esasiye en
cümenlerinden mürekkep muhte
lit encümendedir. Diğer encümen 
!erde bulunan itlerin adedi mah
duttur. 

ilk if: Kcu:anç layihası 

Yeni kazanç kanun layihası da 
ruznameye alınarak Meclisin ilk 
inikadında azalara tevzi olunacak 
tır. Bu layihanın heyeti umumiye 

de müzakeresine müteakıp inikat
ta batlanması "kuvvetle muhtem~l 
dir. Yeni layiha Maliye vekaletı· 
nin, hükiimetin ve meclis encü
menlerinin üzerinde esaslı tetki
kat yaptıkları mükemmel bir eser
dir. Layihanın bütçe encümenin
de aldığı son '8kJine "Milliyet" 
karileri kendi sütunlarında ittıla 
kesbetmektedirler. Heyeti umu
miyede müzakeresinde bu son te
kil üzerinde pek çok tadilat yapıl 
muma lüzum görülmiyeceği anla 
,ılmaktadır. Layiha kanuniye! 
kesbeder etmez Maliye veki.letı 
haziranda tatbikatına geçmek Ü· 
zere bir de nizamname hazırlaya· 
caktır. 

1077 anulıal 

Arzuhal encümeninde bulunan 
henüz muameleleri ikmal edilme· 
mit arzuhaller adedi 1077 ye ba· 
liğ olmaktadır. Bunlardan bir ~.s 
mmı 1 te,rinisani tarihinde encu· 
mende bulunanlardan müdevver, 
diğer kısmını da 1 T etrinisani ta
rihinden 14 kanunusani tarihine 
kadar encümene gelen arzuhaller 
tetkil etmektedir. 

Evvelce f!ncümene gelmif arzu· 
hallerden 18 i bir dosya halinde 
f!nCÜmence hıl:zedilmiştir. Bunla
nn ekserisini haklarında ôli karar 
heyetince bir karar verilememif o 
lan vatandaslar tarafından yapıl
mıf müraca~tlar tf?fkil etmekte
dir. Fırka aıe hüklimet mahalilin
de mf!:zlrlir heyetin kanuni müdde
ti bittiği İfin bir karar Vf!1'emeyİp 
Meclisi! iade ettiği dokaan kihur 
vatandtıfın vaziyetl.,ri hakkında 
teveuülü llizungelen muameleye 
dair bir 1ekil bulunmaaı Uizımge
leceği kanaati vardır. 

Mühim mudeler ••• 

Meclisin bu ilkbahar içtimam
da devamlı çalı,mayı istilzam ede 
cek mühim meseleler müzakere o
lunacaktır. lktısat Vekaletinin ha 
zırlamakta olduğu kanun layiha
ları bu meyanda zikre fayandır. 
Osmanlı borçları için yakında Pa 
riste imzalanacak yeni makalele
nin tasdikı icin Meclise tevdi edi
lecek layiha· üzerinde herhalde 
esaslı müzakereler cereyan ede
cektir. Kuvvetli bir tahmine göre 
Millet Meclisi dört ay devamlı me 
sai sarfederek ancak haziran aO
nundl'I yaz tatiline karar verilebi
lecektir. Yeni bütçe ve bu bütçe 
ile alakadar diğer bazı varidat ka 
nun layihalarının müzakeresi ha
ziramı. kadar ikmal edilebilecek 
ve h,,.:ı:iran ayı zarfında diğer müs 
tacel itler intaç olunacaktır. 

2104 kanun 
Büyük Millet Meclisi bugüne 

kadar karar ve tefsirler hariç, 
2104 kanun çıkarmı,tır. Haziran 
sonuna kadar bu yekunun 2200 ü 
bulmaaı çok muhtemeldir. Bittabi 
bu adedin İçinde münakale kanun 
lan da vardır. 

Meclis bincuında tadilat 

Yaz tatili esnumda Meclis bi
nası dahilinde bazı tadiller ve ili.
veler yapılmasına )üzüm görülme
ktedir. Fırka binası dahilinde de 
bazı tadiller ve ili.veler yapılması
na lüzum görülmektedir. Fırka bi 
nası dahilinde bulunan Meclis kü 
tüphaneıi iç.in Meclis dahilinde 
bir yer tahsis olunacak ve kütüp
hane buraya naklolunacaktır. 

Yangın 
Dün akfalll saat 22 de Uzun. 

çar•• b&fmda Şark çaJ'fısında bir 
çorap deposundan yangın çıkını, 
ve sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

ŞUBAT 1933 

Atinalılar da 
Merakta! 

(Başı 1 inci sahifede) 
zel Şor'un fll dakikaya kadar nerede 
olduğu meçhulümüzdür. Tayyare İ· 
le Atinaya gittiii hakkmdaki haber 
remıen teyit edihnit değildir. Tay
yare ile giden kızın resmini ben ve 
babaaı gördük. O olmadığı gibi biç 
bir suretle benzemiyor. Aradaki fark 
ilk bakı,ta göze çarpacak kadar a• 
çık ve vazibtir. Binaenaleyh kızın 
bugün nerede bulunduğu bizce ta
hakkuk etmemiıtir. 

Rumi tahkikat 
lstanbul zabrtaaı Mabnazel Şor'a 

verilen sahte pasaportla firar hadise· 
ıi hakkında tahkikat yapmaktadır. 
E°TVelki gün bu maksatla isticvap e
dilen film komiayonculanndan M. 
Galatiı ile Madraa imıinde bir" gene; 
ifadeleri almdrktan sonra oerbeıt bı
rakdmıtlardır. M. Galatis'in firar ha 
diseainden ne dereceye kadar m.alü
Dıah olduğu malüm değildir. Bunun
la beraber bu zat, oevdazedelere Bil 
yükdereye kadar refakat etmiı n o
rada Matmazel Şor, aileıine veril
mek üzere kendisine iki mektup ver 
mi,tir. Bu zat ta bu mektuplan bir 
tanıdığı •1U1ıtaııile M. Şor'a gönder
miıtir. Madraa ismindeki gencin de 
kendi otomobili ile aevdazedeleri Bü 
yükdereye götürdüğü, zannedilmit 
ise de bu da sabit olamamıı, bililkia 
otomobilin iki gÜnden beri garajda 
tamirde bulunduğu anlaıılmı,tır. 

Artist M. Gavrilidu anlatıyor 
Dün bu mesele hakkında M. Papaa'm 

arkadaşlanndan M Gavrilidiı ile görüt· 
tük. M. GavrilldU, Darülbedayide pa
zartesi akşamı Tereceği bir temsil için 
pronlar yapmaktadır. Hatta Papas'ta 
bu temsilde rol almağı vadetmİftİ. 

M. Gavrilidis bildiklerini bize fU su
rette anlattı: 

- Ben M. Papaa ile Mıel Şor"un gö
?Üftüklerin biliyordum. Onlann ilk ta
nrımalan ıu sur«le oldu.Bir aktam Mel 
Sor tiyatroya gelmiş ve temsil eanaarn.
cla Mm Kotopuli'ye gösterdiii lDllVllf
fakiyetten dolayi, tebrik için odaama 
ginni,ti. Mm Kinli bu münasebetle Pa 
ııas'ı Ye beni Mel Şor"a takdim etti. Bun 
elan sonra onlan bir kaç defa birlikte 
gördüm kendilerine sokakta rastgeldim. 
Bir ak"'°' Melek sinemaaında bernber i
diler Sonra yılbaşı gecesi Maluimde 
beraber dans ettiler. O akşam genç kı
zın baba11 ve valdeai de orada idiler •. 

Mel Şor hakikaten güzel, tirin ve se
viınli bir kızdır. Rumcayi aeliı bir su
rette konuşurdu. 

M. Papaa bana bir gÜn: " Bu genç 
beni seviyor, ben de onu seviyorum'# 
dedi. Fakat evlenecelderinl, bilhaua bu
radan kaçaklannı biç tahmin ebnİyor
dum. Papas bunıclan kaçmakla beni de 
atlatmış oldu. Bakmız naaıl. Ben Darül
bedayide bütün eıbası benden ibaret o
larak tek "'"4ıma bir oyun veriyorum. 
Bu temsilde bana biyanet eden kanmı 
öldürüyor sonra da İntihar ediyorum. 
Ruhunı Allahın huzuruna çıkanlıyor, 
Allah, sahnede görülmilyor, yalnız ıeai 
ifidiliyor. Bu piyeate Allah rolünü Pa
pa• ynpacakb. Buradan gitmekle beni 
de atlabruı oldu. Papaı ile biz altı ay
drr beraber çalıııyorduk. KendW çok 
1evimli ve hovarda neırep bir gençtir. 
Fak•t paraaı yoktur. Burada verdifimi:ı: 
0 yunlardan hisaeııine günde aelüz lira 
1<edar bir para isabet ediyordu. P-ı, 
ıize iyice tanıtmak İçin onwı bayabnı 
anlatayım: 

Papas Pariı'te ıı:iraat tahsil etmİftir. 
Bet sene Pariate kalımf •e bu sirada 
zengin bir şarap ve f8111panya tüccan
nın kızı ile tanr§uuftır. Papaa bu kız. 
la evlenmek istemiı isede baba" razı. ol
rnam•tlır. Bunun üzerine Papaı Atina~ 
va dönmüıtiir. Altı ay sonra baban A•
nıpada ıeyahata çıkan M. Venizelos ile 
beraber Avrupaya gidiyordu. Papas bun 
dan istifade ederek babasına: 

_ Benim Pariote sevclliim §Öyle bir 
kız vardrr, o kızı babasından benim için 
iıte .... D"°"'· Babası da teıebbüıünde mu
,.~ffak olduğu için avdetinde kızı Atina
,.n gctinniıtir. Bu surette Pa;ıao bu 
Franırz kızı ile evlenmiştir, Papas 0 za. 
nıan 21 yaşında idi. Evlendikten ıonra 
pariae gittiler. 

Papa• çalışnuyor, fakat çek para yi
yordu. Bu ıeebple kayinpederi ile arala
rı açıldı. Bunun üzerine Papaı kansını 
pariste bırakıp Atinaya döndü. O za. 
nıandanberi ayn yqıyorlar. 

Papaı, artist olu1>caya kadar ne yap
tr? Onu rl• anlatayim: 

Papaı iyi fransızca bildiği için Atina
daki Fransız sefaretinde bir vazife al
dı. Bu münasebetle Atinada açılan bir 
fransız sergisinde de çahıb. Papaı bu 
i•ten çok para kazanahllircli, fakat isti
f~dı· <otmesini bilemedi. Papas'ın valdeai 
pir idi; hatta amatör olarak sahneye de 
çıkardı. Bu münasebetle Papaı bundan 
bir buçuk sene evel artist oldu." 

Bundan sonra bahis yeniden Mel Şor 
n intikal etti. M. Gavrilidis dedi ki : 

- Papas evli olduğ-u için bu kJZJ ka
çırmakla fena etmiştir. Hem bu mesele 
onun başına bela da açabilir. Çünkü 
Mel Şor henüz reıit değildir. Yunanü
tan 'dn bir kız ancak 21 yaşında retit 
5f,,} ıhı·/' 

M. Gavrilidiı'e Mel Şor'a Yerilen aah 
te pasaporttan haberi olup olmadığını 
sorduk, dedi ki: 

-Benim bundan haberim yok, fakat 
anla~·ldığına göre Mel Şor, artist Mel 
Smiryotiı'in pasaportu ile gitmiıtir. Yu 
nan artistleri buradan giderken M. Pa
paı, suflör Sirakoz ve ben burada kal
mağa kerar verdik. Bunun üzerine emp 
rczaryo Helmiş'in müracaab ile İIİmle-
rimiz müşterek pasaporttan silindi "" 
bize ayrı pasaport verildi. Anlaıddığma 
göre Mel Sroiryotiıin ismi de sildiril
mii ve onun için de .,-n bir p:ıaaport 
alınmı,M-. Buna rağmen M'1 Smiryotis 
gitmi~tir. Daha doğrusu Mel Smiryotia 

Kazanç vergisi layihası 
• Binaların gayrı safi iratları 

Martta B. M. Meclisinde mü:za
kere edilecek olan yeni kazanç ka 
nanu layihaaının Bütçe encüme
ninde kabul edilen son ıeklini ner 
re devam ediyoruz: 

Beyannameye tabi 
olanlar 

Borsa aeenteleri •e mübayaacılara 
'Ye ıinıaarlar, her nevi aigortacılar ve 
komiayonculan, noterler, mültezim
ler, sahip olduklan madenleri •e 
dalyanlan bizzat işlebneyip kiraya 
verenler, fflhir Ye kasabalarda apar
tmıanlan ve nüfusu bet bin ve daha. 
fazla tehirlerde hanlan toptan isti
car edip perakende surette ahara i
car edenlerle mlkıym ikraaztçılar, 
(Veresiye mal satmak, alacaklı üze
rine avana vermek ve karazı iıdi, ik
razatçılık değildir) 

Madde 9. - Atağıda yazılı itler
den: 

1. - Devlet devairine ve müeaaese 
!erine, vilayet hususi idarelerine, be
lediyelere, muhtar müesseselere, 
milli bankalara sermayesinin en az 
nıafı devlete ait müeaaeaelere, mena
fii umumiyeye badim müesseselere, 
ve imtiyazlı ıirketlere karşı taahhü
datta bulunan müteahhitler ve miil• 
tezimler ile Türkiyede yerleımif ad
dedilmiyen veya Türkiyede yerleı
miş bir tahıa vaııtasile te,ebbüsatta 
bulunmayıp ta doğrudan doğruya 
bu fıkrada yazılı müeseselerle taab
hüdata gi~n §irketler ve fertler ve 
firmalar bu taahhütlerinden dolayı 
beyannameye tabi olmayıp vergileri 
65 inci madde mucibince tediye ısıra
sında hesap ve tevkif olunur. Bu mü 
kelleflerin taalıütleri haricinde bat· 
kaca i~leri ve teıebbüsleri var da bu 
nevi işleri ve te~ebbiit.leri dolayısi
le, bu kanunUP bükümleri dairesin
de aynca muamele ve vergiye tibi 
tutulurlar. 

Müteahhitler •e mültezimlere 
kartı, ikinci müteahhit ve mültezim 
vey:ı. ~rm vaziyetinde bulunan ha
kiki ve hükmi şahısların vergileri, bi
rinci müteahhit ve mültezimler tara
fından, kendilerine yapılan tediyat 
ıırasmda hesap ve tevkif olunarak 
alakadar varidat idarelerine bildiri
lir. Bu kabil mükellefler hakkında 
hizmet erbabına ait hükümler ve bu 
hükümlerin müeyyideleri aynen tat
bik olunur. Ancak, ikinci müteahhit 
veya mültezim veya aimsann nezdin· 
de bulunan müstahdemlerin vergile
ri, hizmet erbabına ait hükümler 
dairesinde doğrudan doğruya ikinci 
müteahhit ve mülte:r:im ve ta9aroa
lardan aranır. 

2. - Merkezleri Türkiyede olmı
yan vapur kumpanya ve acentelerile 
beynelmilel nakliyat kumpanyalan 
ve acenteleri ve tranait vapur acente. 
!erinin vergileri, bunlann Türkiyede 
yapmıt olduklan muameleler dolayı
sile yolcu •e "§ya nakliyah için bir 
ay zarfmda aldıktan mebaliiden, 
müdür, memur ve müatahdemlerin 
ücretlerine tekabül eden miktann ve 
otuz üçüncü maddenin (A) fıkrann
da yazılı maaraflann tenzilinden. 
sonra kalan bakıye üzerinden be-p 
ohınur.,,Bu auretle bulunacak matrah 
üzerinden 23 üncü maddede yazılı 
nispet dairesinde beea polunacak ver 
gi miktan, erteai ayın nihayet 15 
inci günü aktamma kadar bir bordro 
ile alakadar varidat idaresine bildi
rilir. 

Bu kumpanya ve acentelerin mü
dür, memur ve müstahdemlerinin üc
retine tekabül edecek miktarda ha
sılattan tefrik edecekleri mebaliğ, 
hizmet erbabına ait hükümler daire
sinde vergiye tabi tutulur. 

3. - Damga pulu ve kıymetli ev
rak bayilerine verilen beiyelerin ka
zanç vergisi, 6S inci madde mucibin-......... _ ... _ .................. . 
bundan haberi olmadan buradan vapura 
binmittir. Sonra Mel Smiryotis için a
lman pasaporttaki resmin çıkarılanık 
Mel Şorun resminin yapıştınldığı da 
söyleniyor. Ben bu itte Helms'nin güna 
hına girmek İstemem, fakat şurası mu• 
hakkak ki Helmiı Mel Smiryotiı için ay 
n bir paoaport çıkartmamıı olaaydi, 
Mel Şor'da gidemiyecektir. . 

- Bu itte alakası olduğu zaruıediJe. 
rek istiçvap edilen M. Galatis'i tanıyor 
musunuz? 

- Evet tanınm, onu dün akşam ~r
beıt bırakblar. Kendisi ile görüıtum. 
Bana dediğine göre Papaı ile eMI Şor'u 
BüyükdeTede teıyi etmi,, Mel Ş~· ken 
disine babasına verilmek üzere ıki mek
tup vermiı , oda ne olduğunu bilme'!en 
nı•ktup!an bir iki saat sonra yenne 
gi'ndermiı-.' 

Atinada da habf!r yok! 
ATINA, 23. - Zabitanın bü~n U'af 

tırmaaına rağmen aktör Papa• ile mat
..,.zeı Şonın izleri henüz bulunamaınış
hr. Firarilerin ecnebi memleketlere kaç 
ınıt olmaları aıla mev:ı;u~s ~lama~. 
Çünki paııaportlan harıce gıdebilr.ıek ı
çiıı hiç bir konsoloshane tarafından vize 
edilmemiıtir. 

Bili.kis Yanan vilayetlerinden birinde 
aaklandıldan tahmin edilmektedir. 

Zabıta taharriyatmı ıiddetlendiri. 
yor. Papa• ve genz kız Aero elapreaao 
tayyaresile Faler limanına geldilderi za. 
man zabita}'1l yanlq adres vennitler
dir. 
Papaı zalmaya Zinon caddeainde 1 nn 

maralı eve matmazel Simiriotis namı al
tmda saklanan matmazel Şor iae Patisia 
caddesinde 40 numaralı eve gideceğini 
aöylemiılerdir. Fakat bu adreste anın
dıldan zaman bulunamanuılardır. 

ce tediye sırasında hesap ve tevkif 
oluure 

Jıgal ettikleri blnalarıngayrt 
11afl iratları Dergilerine 

matrah ittihaz edilenler 
Madde 10 - Sekizinci ve doku• 

zuncu maddelerde yazılı ıirket ve 
müesaeoelerle fertler haricinde ka
lan mukim ticaret ve aan'at ve mes
lek ve hırfet erbabma ait vergiler, 
bu mükelleflerin itaal ettikleri ma
ğaza, dükkin, yazıhane, idarehane 
gibi mahallerin 183 7 numaralı bina 
vergisi kannnu mucibince bulunacak 
gayri safi lratlan Üzerinden heııap 
olunur. (Ayni ıehrin belediye hudu
du dahilindeki maia:ı:a ve depo gay
risafi iradm hesabında dahildir.) Ge
rek sekizinci maddenin bir numara
lı bendinde yazılı gayri aafi iratların 
hesabında ve gerek bu madde hü
kümlerinin tatbikmda kazanç vergi
aine eııaı ittihaz edilecek gayri oafi 
iratlar, İfgal edilen mahallerin her 
aene kinunuaani aymm birinci gü .. 
nünde kayıtlı olan 1837 numaralı ka 
nun mucibince bina vergisine esaa 
tetkil eden gayri safi iratlardır. Bu 
gayri aafi iratlara, bina vergisi kanu
nu mucibince, mali sene bidayetin
den itibaren bina vergisine matrah 
ittihaz olunacak gayri safi iratlara 
nazaran bir fark basıl olursa bu 
fark, ikinci taksitte bu k~unun bü
kümleri dairesinde nazan itibara alı
narak vergi tenzil veya zam ile tah
sil olunur. Bir binanın yalnız bir kıs
mını kazanç vergisine tabi tetebbü
se hasredenler için, o mahallin tama
mına ait gayri aafi iratlardan bu kıs
ma isabet edecek mikdan, 1837 nu
maralı bina "t'er&İıi kanunu mucibin
ce tefrik ve eaaı ittihaz olunur. Bu 
tefrik muamelesi, mahallin bina ver
ııisi tadilat komisyonlan tarafından 
ifa olunur. Bir dükkln müteaddit kı· 
annlara aynlarak her kısım muhte
lif tahıa1ar tarafından vergi mevzuu
na dahil tefflbbüslere hasredilecek 
olursa her kısmın gayri aafi iradı yu .. 
kanki fıkra mucibince tefrik olunur. 
Şu kadar ki muvakkat bir zaman i
çin vitrin veya camekftn kiraya ver
mek gibi teşebbüsler dolayıaile o dük 
kana ait gayri safi irattan tefrik mu
ameleai yapılmaz. Kıymet esaıma gÖ 
re vergiye tabi gayri menkuller için 
vergiye matrah ittihaz olunan kıy
metlerin yüzde onu irat addedilerek 
bu iratlar kazanç vergisinin matrah 
ittihaz olunur. lratlan •eya kıymet· 
leri bulunmıyan veya henüz kesbi 
katiyet etmiyen mahaller için, ka
:zanç vergiaine matrah ittihaz edile· 
cek gayri safi iratlar, kezalik bina 
vergisi tadilit komiayonlannca, usu
lüne tevfikan tayin edilir. Tefrik ve• 
ya yeniden tayin olunacak iratlar, el 
li beıinci madde mucibince tetkik ve 
karara bağlanır. Yukandaki fıkralar 
mucibince tayin ve tefrik edilmit o• 
lan gayri -fi iratlar 1837 numaralı 
bina vergisi kanunu mucibince bina
nın gayri ııafi iradı tadil edilinceye 
kadar kazanç vergisi tarhında eaaa 
tutulur. Bu maddeye dahil olan mü
kelleflerden ayni dükkan veya idare 
hanede beyannameye tabi tefflbbüoa
b menızucen yapanlar, ticaret ve mu 
amelelerinin mecmuu üzerinden uınu 
mi büküınler dairesinde beyanname
ye tabi tutulurlar. 

Madde 11 - işgal ettikleri mahal 
terin gayri safi iratlan üzerinden ver 
giye tabi tutlan ticaret erbabı, ayni 
mahalde kazanç vergiainden muaf eı 
ya satacak olurlarsa bu satışları için 
gayri safi iratlanndan tenzilat ya
pılmaz. 

Fasıl - 3 
Ticari olmıyan meMekler ve 
teşebbüs/er, mukim ol11nlar 

Madde 12 - Ticari olmıyan mes
lekler ve tefflbbüsler erbabından mu 
kim olmıyan mükellefler, yazıhane, 
idarehane ve muayenebanele•inin 
gayri. aafi iratla_n ü~-:rinde~ v~r.gİ!e 
tibidırler. Gayn safı ırat, yırmı ikın
ci maddede serbeest meslekler erba
bına ait olan büküm mabfu:: kalmak 
~artile, onuncu maddede ynzı!1 nısul 
ve e§kal dairesinde tayin olunur. Ti
cari olmıyan meslekler ve ıe,ebbüs
ler erbabından , gerek kendi han,,le
rinde, gerek müstakilen muayeneha
ne ve idarehanelerinde icrayi ıan'at 
eden serbest meslek müntesiplerin
den doktorlar, diş tabipleri, avuka!· 
!ar mühendisler, mimarlar, a!elu-

• 1 • mum müpvirler ve mütehassıs ar ıc-
rayi muamele ettikleri mahallerin 
gayrisafi iratlan Üzerinden tabi tutu• 
lacakları vergiye ilaveten bulunduk
lan tehirlere ve aan'atlerine göre bu 
kanuna merbut 1 ve 2 numaralı cet
veller mucibince batkaca maktu ver
gi vermekle de mükelleftirler. Ser
best meslek erbabının aan'atleri bu
lunduktan ffıihrlerde mesleki t"§ek
küller varsa onlar tarafından, bu gi
bi teıekküller yoksa belediye heyet• 
!erince tayin olunur. (Mesleki tcşek· 
küller bu teşekküllerde mukayyet 
bulu,,;,,ayan veya kanunen kaydedil 
meleri mümkün olmayan mümasil 
aerbeıt meılekler erbabı hakkmda 
da hüküm venneğe salahiyettardır.) 

(Devamı var) 

Mü•amere 
Dün Beyoğlu 44 üncü ilk mek. 

tepte talebe velilerile bazı da· 
vetlilere bir müsamere verilmit
tir. 



MEMLEKET • ABERLER.ı 

Küflü kasa 
Açılınca içinden 40 bin 

.lira para çıktı 
Adanadan bildiriliyor: Dün şehrimiz

de kırk hin liralık bir define bulunmuf 
ve hazine tarafından zahtedilmiştir. 

Askeri rasat İstasyonu müdürü yüz

başı Cevdet Bey, müsteciren ikamet et
tiği evdeki, Ermen.ilerden metruk eski 
bir kasayı Defterdarlığa ihbar ed<!l'ek 
evden kaldll'l]masını istiyor. 

Defterdaı-lrk, gönderdiği bu•usi me
murlarla evvela bu küflü kaoayı kn-dı

.-ıyor. Kasa kırdınc:a 3000 adet Türk al
tın liraaı ile 1,000 lira ağırlığında albn 
hülliyat zuhur ediyor. Hamına! ve mu
hafaza memurları bu altınlan tamamen 
muhafaza ederek defterdıniı:ğa teslim e
diyorlar. 

Muhtar intihabında 
iiç ölü. 

DENiZLi, - lrliganlı köyünde ınub 
tar intibahı yapıl1Tken çıkan bir kavga 
neticeı;inde üç kişi ölmüştür. Birkaç ta 
yaralı vardır. ıMütecasirler hakkında tah 
kikat yapılmaktadır. 

Balıkesir ovası 
su altında! 

BALIKESiR.- Birkaç gündenberi 
şehrimiz ve mülhakatında yağan yağ

mur, Balikeair ovasını bir ıöl haline ge
tiı-ıniştir. 

Ovanın Çayırhi5111' köyünden Y akup
köyüne kadar olan laımile Tepecikköyü 
ve Simav çayı yolları üzerindeki arazi 
su albnda kalımıtır. Şehrimizle bir kı
sıın ova köyleri araıında münakalat 
durmuttur. 

Samsun ticaret odası 
intihabı 

SAMSUN, 22.- Ticaret odaaı medi
ıi azalarıru seçecek müntebibi sanilerin 
intihabı yapıldı.Samsun tüccarmdan % 
sekseni intihaba iştirak eyledi. Mütea
kiben müntebibi ıaniler meclis izalarnu 
seçtiler. Neticede ıu zevat intihap edil
mişlerdir • 

Arapzade Rüştü, Deli Karazade Şük
rü, lskeyfeli zade Emin Ali, Koğu oğlu 
Süleyman, Kırzade Şevki, Şahinzade 

Nuri, Yelkencizade Şükrü beyler. 

Ceyhand ı hatsergisi 
Coyhandan bildiriliyor: Bu hafta ka

•abanuzdaki sıtma mücadele dairesinde 
bir •ergi açıldı, halka 11bna ve müca
delesi bakkmda fikir verecek bir çok gil 
ır:el ve canlı resimler, devletin hol hol ve 
bedava dağıttı:ğı envai ilaçlar, sıtınayi 
nakleden sivri sineklerle mücadelede 
kullanılan eczalar ve aletler gösterilme
ğe haşlanmııtll'. 

'ydında spormıntakası 
AYDIN, (Milliyet).- Aydında bir 

spoı: mın~kaıı teıkili Türkiye İdman 
cemJyetle~ı uınumi merkez idare heye
tince tasvıp olunmuı ve umumi beyetce 
de tMtik olurunuıtur. 

Keyfiyet umumi merkezden tebliğ o
lu~uştur. Mmtaka heyeti fuliyete geç 
ınıştır . 

Aydında muhtar 
intihabatı 

AYDIN, (Milliyet).- Köy kanunu. 
mucibince viliyetimizde muhtar ve ihti
yar meclisleri azalan seçilmeğe bıı§lan
mıştır. Marta kadar umum köylerde in.
tihap bitirilecek ve martın birinci gü
nünden itibaren yeni heyetler iflerine 
başlıyacaklardır. Şimdiye kadar seçme
sini yapan köylerde umumiyetle fırka 
mensupları ve halkın sevdiği ve jtimat 
etliği zevat kazanınrşlaı-dır. 

Denizli yollan 
DENiZLi, (Milliyet) - Vili· 

yetin bazı yollarını mahallen tet
kik ve tefti• etmekte olan Nafia 
Müfettişleri?~en Süleyman Bey 
teftişatını bıtırerek Aydına hare
ket etmi~tir. 

Denizli Halkevl 
DENiZLİ, (Milliyet) - On o

da, bir büyük salonu ve sahneyi 
ihtiva etmek üzere mühendis Ra. 
sih Bey tarafından yapılmakta 0 • 

lan Halkevinin ikmali kuvvei ka
ribeye gelmittir. 

İdam talebi 
BURSA - Pata Mehmedin ka

tili olarak tevkifhanede bulunan 
terzi Hasanın son muhakemesi saf 
balarına gelmi,tir. iddia makamı 
bu feci ve esrarlı cinayetin faili o 
lan Mehmedin idam edilmesini İs 
temistir. 

K~rarın verilmesi için muhake· 
mc başka bir güne bırakdmı,tır. 

Lağımda bir çocuk 
ESKiŞEHiR- Evvelki gün Ak 

çaaian mahallesinde lağımlardan 
birine üç yaşında, Melahat ismin· 
de bir çocuk düşmüş ve feci bir 
sekilde boi!ulmuştur. 

iki kız kardeıini 
öldüren adam 

ADANA, 22. - Burada Hacı Hasan 
İsminde bir adam ağlt' ceza mahkemesin 
de muhakeme olunmalrtacbr. Hacı Ha
sau Mürşide ve Şefika iunlnde iki kız 
kardeşini öldürmüştür. Mürtide 18, Şe
fika 20 yaııında idi. 

HRcı Hasan mahkeme huzurunda blç 
bir şey söylemiyoı·, yalnız: 

- N amuıum için öldürdüm... Na
musumu temizledim.... Fena yola ıap
mışlardı. Onlara bir kaç kere &Öyledim. 
Aldll'ış ettikleri olmadı" demektedir. 

Gireson bakkalları 
GIRESON, 22. A. A. - Şehrimiz 

Cümburiyet balk hrkuı ı:iyaıetinin deli 
let ve miizahareti ae huııün Halkevinde 
toplanan bütün bakkallar bir cemiyet 
teıkil etmiılerdir. Diğer ..-nafın da t"t
kaatlandınlmalan mukan-erdir. 

AmcazadP. katili 
DIYARBEKIR, - Burada bir cina 

yet olmuş, 16 yaşında 'Mür.el isminde 
bir çocuk ' kendieindeu on yaş büyük o
lan amcasının oğlu Enveri öldürmüştür. 

Aydında oda intihabı 
AYDIN, (Milliyet) - Şehrimiz tica

ret odası intihaht yapılmış ve ittifaka ya 
kun bir ekıeriyetlf! Milli Banka müdürü 
Akil Bey, Şekir zade Ahmet B. Duman 
oğlu Ahmet B., tüccardan Feyzi B., fab 
rikacı Halim B., şekerci Refik B., tüc
cardan Mevlôt B. eczacı Şevket B., za
hireci Kemal B. Memiı ağa zad~ Musta
fa B. manifaturacı Rifat B~y, tüccardan 
Raif Muhiddin tuhafiyeci Omer B. tiıc
carda.1 Raif Feyzi B. oeçilmiılerdir. Bir 
kaç güne kaL~ bu zevat toplan...-ai< a
ralar:ndan yeni oda heeyti seçecekle"-
dir. .... ı 

Diri diri gömüldüler 
Salihlide Ihsan Bey isminde bir 

zat bağında bir kuyu açtırmak is
temiş ve bir kuyucu ustası çağır
ı;alı~makta iken Ihsan B. de içeri
ye girip kuyuyu tetkik etmek he
vesine düşmü' ve kuyunun on mel 
re· kadar içine girmiştir. Bu esna
da kuyu müthiş bir gürültü ile çök 
müt ve Ihsan Beyle kuyucu Meh
met Çavllf büyük bir toprak yığı
nı albnda kalmıstır. Civarda bulu 
nan ameleler he'men imdada kot
mutlar ve toprak yığınlarım kal
dırmışlarsa da ancak Ihsan Beyin 
cesedini çıkarabilmişlerdir. Kuyu 
tekrar çökmek İstidadım gösterdi
ğinden kazma ameliyesine devam 
edilmemi' ve Mehmet ÇavUfun ce 
sedi çıkarılamamıftn·. Ihsan Bey 
ve Mehmet Çavuf evli idiler. 

Avara~bet 
ANKARA, 23. - Maarif vekaletinin 

memlekette aYCJlığm aerlemesi için yap 
tığı tamim bütün Ankara avcılarını pek 
ziyade memnun ebniştir. Ankara avcılar 
ldübü reisi Aka Gündüz Bey Ankara av 
cılar klübü hakkında ıu izahatı vennek 
tedir: 
- tki yüz elliden fazla azası olan An

kara avcılar klübünün yarısından ço
ğunu, belki dörtte üçünü gençler teş
kil eder. Bunun binlere varma11 için 
klüp Ankaradaki gençlere her türlü ko
laylığı göstermeğe hazll'dır. 

Klüp bu yaz mevsimi için bir çok ye
nilikler düşünmektedir. Bunların ara11n 
dan abt poligonu kurmak, Sltnİ güver· 
cin Ye diğer av hayvanları üzerinde ek
zeniz yaptırmak, kamp ve gezintiler 
tertip etmek, avcılık ve nişancılık mü· 
sabakalan yapmak, uzun ve kısa çaplı 
•lif talimleri ve saire vardır. 

Davetler 

İhtiyat efradına ve 
329 doğumlulara 

Kadıköy a•kerilk fUbeoinden: 
1 - 1 Mart 933 d :.:L. bil *b . en auuaren u· 

m~ 1 t~yat efradı ile bu sene askerlik 
çagına gıren 329 doğumlu efradın ilk 
yoklamaları batlıonm:ııtır. 

2 - Şubeye mensup efradın hangi 
giin ve norede.!~ yapılacağı 
muhtarlar _tebliğ ~lf olduğundan ef 
radm vaktı muayyenın de isbaı. vücüt 
ebneleri; 

3 _ 329 doğumlu efrat ikiıer kıt'a 
vesika fotoğrafları ve tahsilde bulunan
lar vesaiki ibraz etmeğe "-hurdıırlar 

4 _ Anası! Kadıköy Kartal ve Ada~ ı 
lar ıube- ve nufuıunda kayıtlı olup da 
uzun harp seneleri; memuriyet hayatı 
ve yangın veoaire gibi ahval dolayiıile 1 

şube mmtıkasmdan aynlınış. o"':nlar bu 
lunduklan mahal ve memunyetı ve mu 
fassal ikamet adreslerini bizzat veya 
taahhütlü mektup ile bildirilecektir. 

5 - Mahalli ikametini bildirilmeyen 
ler hakkında şubece yapılacak takibatta 
ele geçenlerden askerlik mükellefiyet ka 
uunun 95 inci madd...U... tevfikan hem 
mükelleften ve hem de ih. heyettin
dcn para cezası alınacaktır. 

6 - Kartal ve adalarda yoklamanın 
ne zaman yapılacaiı ync ilin edilecek
tir. 

7 - 316-328 doğumlu kısa hizmetler 
den ahzı asker meclisince asker edilip 
to; he~üz talime sevk olunmayan efen
d~er ıle askerlik meclisince asker edil
ıfi!rteıı sonra tahsil dolayisile tecil edil
nuş ve J'.ahut tahsil dolayiıi ile henüz 
uker e~~yerek ertesi seneye terk o
lunan bılcumie mükellefin 15 Mart 
933 tarihine kadar fUbeye bizzat ve bil
vasıta müracat ederek yoklamalannı 
yaptırmaları. 

MlU.1YET CUMARTESl 25 ŞUBAT 1933 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Satılık Emlak 
Bidayet ilan 
11Şubat933 

Kıymeti 

Nihayet ilan 
14Mart933 

mulıammenesi 
Lira 
16000 

1 

Çakmakçdar'da İbrahimpaşai atik mahallesinde Çak
makçılar yokuşunun alt tarafında Mısır Çarşı'sına giden Fin
cancılar sokağında 170 arşın terbiinde Evkaf'a ait kiğrt eski 
metkebin tamamı. 

11 Şubat 933 tarihinden itibaren 31 gÜn müddetle ve 
kapalı zarf usulile müzayedeye konmuştur. 

İhalesi 14 Mart 933 salı günü saat 5 tedir. Satın almak 
istiyenlerin kıymeti muhammenesinin yiizde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesi veya banka kefaletnamesile teklif mek 
tuplarını gün ve tayin edilen saatte Çemberlitaş'ta İstanbul 
Evkaf müdiriyetinde müteşekkil İdare encümenine vermele
ri. (579) 

Kıymeti muhammenesi 
Bidayet ilan 
ll Şubat 933 

Nihayet ilan 
14Mart 933 

Lira 
4875 

4563 

1250 

Bahçekapı'sında Hobyar mahallesinde Yıldız 
Hamam Hamidiye caddesi Tramvay yolunda 
köşebaşı'nda eski 18/ 20 yeni 81 'l No. lı ve ber
mücibi çap 7 4,5 metro bila hava kağir dükka
nın l / 4 hissesi. 
Mahmutpaşada ' da Hobyar mahallesinde Hoca
haru sokağmdaeski 13 yeni 2 / 4/6 No. lı ve ta-
mamı 3274 metro mikdannda olan halı yıkama 
mahallinin 702/2520 hissesi. 
Bahçekapısı' nda Hobyar mahallesinde Hami· 
diye türbesi sırasında 28 No. da 31 arşın 32 san-
tim düld{.arun 15/ 120 hissesi. 

Her vakıt ele geçmez güzel mevkilerde bulunan yukarda 
müfredatı gösterilen emlakın hissei mahlulesi 11 Subat 
933 den itibaren 31 gÜn müddetle satılığa çıkardmışt~r. İ
halesi 14 Mart 933 salı günü saat 15 tedir. Satın almak isti
yenlerin hizalarında gösterileıı kıymeti musibeleri nisbetin
de yüzde yedi buçuk pey akç ~leı-ile beraber ihale gününe ka
dar Cenberlitas'ta İstanbul Evkaf Müdüriyetinde l\ılahlülat 
kale~ne mura~aatları. (580) 

1 - Bahçekapıda dördüncü Vakıf handa 12-4, 22-5, 14-7, 
15-8, 15-16 No. dükka.n ve mağazalar ile büyük bod
rwn ve küçük 1 No. depo. 

2 Harun asma katında 1, 12, 14, 35 No. odalar. 
3 Hanın birinci katında 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2f.., 28, 32, 37 No. odalar. 
4 Harun ikinci katında 29; 37, 39, No. odalar. 
5 Hanın dördüncü katında 2, 14, 16, 18 No. odalar. 

Bahçekapıamda dördüne Ü Vakıf handa bof olan ve nu
maraları ile katları yukarda yazılı diikkan, mağaza, odalar 
934 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere 
müzayedeye konmuştur. İhaleleri Martın sekizinci çarşam
ba günü saat on beşte yapılacaktır. Tutmak istiyenlerin Ev
kaf müdürlüğünde akarat kalemine müracaatları. (633) 
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Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Şartnameleri veçhile 200.000 adet el ve 10.000 adet du
var plaru ile 10.000 adette duvar afişleri tabettirileceğinden 
taliplerin 27-2-933 pazartesi saat 14 te komisyona müraca 

atları. (828) 
290 

$-" ' ' • --· MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi : 100,000 Türk Lii'ası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÖRKIYE iş BANKASI tarafından telli• edllmittir. 

iTHALAT, ~HRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de satdmak üzere emaneten mal 
gönderenler, hesabımıza, TÜRKİYE iş BANKASI 

tubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
İf görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMlTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRfŞ - İskeaderiye 

22 = 
Zonguldak Havzai Fahmiye 

Müdiriyeti Umumiyesinden: 
Müdiriyeti Umumiyenin Kozlu ve Kilimli şimendiferleri 

ihtiyacı için mübayaası lazungelen (44) kalem takassız ~l
zeme 22-2-933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık mü
nakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere Zonguldakta Hav· 
zai Fahmiye müdiriyeti umumiyesile, İstanbulda Mmtaka 
maden mühendisliğine ve ihale günü o/0 7,5 nisbetinde temi
natı muvakkatelerile Havzai Fahmiye müdiriyeti umumi
vesine müracaatları ilan olunur. (824) 

KİLİMLİ KÖMÜR 
MADENLERİ 

Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin 1932 hesap senesine ait 
alelade heyeti umumiye içtimaı 29 Mart 
1933 tarihine müsad.if çarıamba günü 
saat onhette lıtanhul'da Y enicami'de iş 
Bankasında Dairei mahsusasında akde
daecektir. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - 1932 senesine ait Meclisi idare 

ve Murakıp raporlarının kıraat ve tas
vibi. 
2 - 1932 seensi bilançosunun ve karu
zarar ve faizi muhasoas hesaplarının tet 
kik ve kahulile Meclisi 1 dar enin ve mu
rakıplerin ibrası, 

3 - Mecfül İdareden inhilal eden a
zalığa muvakkaten tayin edilmiş olan 
azanın tayininin taodiki ae müddeti hi
tam bulan azalar yerine intihap icrası, 

4 - 1933 senesi murakiplerinin tayi
nı, 

5 - 1933 hesap ıeensi alelade heyeti 
u.mumiyesine kadar muteber olınak üz~ 
re Meclisi idare azalarının hakkı huzur 
larile 1933 senesi. murakıp ücretlerinin 
tespiti hususlarından ibarettir. 

Ticaret kanununa ve esas mukavele
namemize tevfikan sahibi rey olan biı
sedarlanmızın asaleten veya vekileten 
içtimada hazır bulumnaları ve hunlar
dan hamiline ait hisse sahiplerinin his
selerini lia.kal bir hafta evel şirket mer 
kezine tevdi ae mukabilinde rey pusula
sı almaları lüzumu rica ve ilftn olunur. 

Meclisi 1 dare 

CENUBi ANADOLU 
MADEN 

Türk Anonim Şirketinden: 

Cenubi Anadolu Maden T. A. Ş. his
sedaran heyeti umumiyesinin 30 Mart 
933 peqembe günii ıaat 15 te lstanbul' 
da Balıçekapı'da dördüncü Valaf Hanın 
daki şirket merkezinde sureti adiyede 
akdi içtima edeceğinden hazır buluna
cak hissedaranın hisse senetlerini veya 
banka makpuzlarını İçtimadan bir hafta 
evetine kadar şiı·ket merkezine tevdi ve 
dühuliye varakası almaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - 932 sene3i muamelat ve heıaba

tına ait idare Mecliıi ve Murakıp ra
porlarının okunmaşı. 

2 - Bilanço ve kir ve zarar hesap
b.rının taıdik ve idare Meclisinin ibrası 

3- Mantaş Madenlerinin isticarı hak 
kında mezkiir ıirketle muktezi mİİZfl

keratın ifa ve mukavelenin akdi zo:n

nında idare Meclisine selihiyet itaaı. 

4 - Şirket esas mukavelenameıi 13, 
maddesine tevfikan idare Mediıi azası
nın intihabı. 

5 - Murakıp intihap ve ücretinin ta
yinile idare Meclisi azasrnm hakkı hu
zurlarımn tespiti. 

7 ·- .,,.. . 
Sadıkzadc Bl~ ..... ..,. l,..,,ı.' ~r 

ı: -·"" .............. 

V <>. purlan 

KARADENİZ POST ASI 
• 
in önü 

Vapuru 27 Şubat 

PAZARTESİ 
saat 18 de Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, lneholu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab,on, 
Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla ıafoaat için Sirkeci Meyme
net hanı aftmda acentahğırıa müra
caat. Tele. 22134. 

._I _.1<_A_1_'J __ 1', _o _I 
Bugünkü program 

ISTANBUL, 1200 m. 

18 den 18,45 kadaı· Saz (Müsem•f 
Hanım). 

18,45 den 19,30 kadar orke•tra. 
19,30 den 20 kadar Fran"zca d~rs 

(Müptedilere mabsuı). 
20 den 20,30 kadar Karagöz. 
20,30 den 21,30 kadar Hafız J\~·r.. et 

Bey. 
21,30 den 22,30 kadar Okestra, /\. 

jans, Borsa haberi, saat ayarı. 
ıe. -18,45 Saz Müşerref Hm. 
J 8.45-19,30 orkestra . 
19,35-20 Fransızca ders (müptedlet"> 
mahıus). 

20-20,30 Karagöz. 
?.0,30 - 21,30 Hafız Ahmet B. saz. 
21,30-22.30 orkestra, Ajans ve Borsa ha 

beri, saat ayarı . 

ANKARA, 1538 m. 

12,30 Ankara Palas oı·kestrası 18 oı·ke•t 
ra (Askeri senfoni, Serenat ve mel<>di), 
19 ajans haberleri, 19,15 Şehnaz faslı 
20 hava raporu, 20,05 caz. 

VARŞOVA 1411 m. 

19,10 pliik, 17 keza, 19,25 kahve kon•e
ıi, 21 Karnav"I musikisi, 23,10 Cho,>in
İıt eserlerinden piyano konseri, 24 caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 

19,45 Macar musiki dostları nın kons.e
ri, 20,45 ruusahabeler ve sairl!, 23 ~ -ın
dcr Bura Sigan musikisi, 24 caz. · 

MONlH, 532 m. 

18 konser, 19,10 (Kan ve a.~k) isimli biı· 
piyes, 19,55 Muhtelif aşk valsları (Brab 
m•'m eserlerinden), 21 kan§ık, neşriyat 
haberler, 23,45 plak (danslar) , 24,35 
Londradan cazband. 

ViYANA, 517 m. 

17,15 mandolin konseri, 18 Karnaval 
müoahabesi, 18,35 Hafif musiki (K ua. 
tor ile taganni heyeti), 19,45 Gençlık 
(Berlinden), 20,25 Karuzo (Caruzo) 
nun plakları, 21,30 (Meenun Therez) 
isimli operet, 23,35 caz ltagannili) 

BOKREŞ, 394 m. 

18 pliik, 14 plak, 18 karışık konser, Hl, 
2S devamı, 20,40 plak. 21 radyo orkest
rası, 21,45 Tagannili niusiki, 22,05 pİ· 
yano ile caz, 22,20 radyo orkestıası. 

Deniz Levazım satınalma 
Komisyonundan: 

35 Ton benzolu benzin: Pazarlıkla münakasası: 25 Şu;)at 
933 cumartesi gÜnÜ saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 18 Şubat 933 tarihinde ka
palı zarf usulile yapılan mün akasasmda veri!en fiatları V ~ · 
kaleti Celilece gali görülen yukarıda mikdarı yazılı Benzİ!'l ']e 

niden pazarlıkla münakasaya konulduğundan ilaha e:.•cn 
fiatla itaya talip olacakların muvakkat teminat mal:".>uzla
rile birlikte münakasa gün ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz 
Levazım Satmalma Komisyonuna muracaatları. (817) 

1 Devlet lJemiryoJlar, :daresi i an ,<\ ·· 1 
Yük ve yolcu vagonları yedek aksamının kapalı zarfla mü 

nakasası 3 Nisan 933 pazartesi günü saat 15 te Ankara' da 
idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira-
ya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (702) 109 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Pazarlıkla satın alınması mukarrer (İki bin beş yüz) li
ralık yerli eğer sabununun pazarlığı 28 Şubat 933 tarihinde 
salı giinü saat on beşten on altıya kadar yapılacaktır. Talip
lerin şartname ve nüınuneyİ görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için mezkii~ gÜ nün muayyen saatlerinde ilk te 
minatlarile beraber Komısyo numuza muracaatları. (829) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
SATILIK FIRIN VE EV MUHTACI TAMİRDİR. 
Büyükadada Cami mahallesi yeni sokakta 16. 16 1 No. 

lı zemin kat bir miktar taşlık birinci kat bir hamurluk üç o
da ufak sofa. Tahmin edilen kıymet 1000 lira olup ihale be
deli def'aten ve peşinen alınacaktır. Satış muamelesi 12-3-
933 pazar giinü saat 14 te Adalar Malmüdürlüğünde aleni 
müzayede ile yapılacaktır. (735) 
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ESWE SUPERHET 
Alman iıtaayonun iami oto.-tik 

olarak çıkar. 

~ iıncü kotordu 
ilAnları 

Kolordu krt'at merbutesi 

[{ostüm modelleri Paristen getirtilmiş- ;:::~~~~;ş:~lit~~ 
tir.Ankara Palasta hergün görülebilir. ~~2s~:~~~td~3~c:z:~=~~ 
' 179 ğmdan taliplerin şartnamesi-
_

-----------------·-------------ı ni görmek üzere hergün komisyona müracaatları. 844. Numaralı kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Liralık 

40,000 adet 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

KaYCfın başladığı tarih : 
Kaydın kapanacağı tarih : 

!ilSS~ senetlerinin ödeme şekilleri : 

1. ŞUBAT 1933 
28. ŞUBAT 1933 

DEF ATEN : Kayıt esasında % 100 
ve ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında % ıif - 1/ 5 / 1933 tarihinde. % 30 

1/ 7 /1933 tarihinde . % 30 - 1/ 9 / 1933 tairhinde . % 30 

Tevzi edilecek temettü hisseleri : 

% 100 · ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı üzerinden 
0/o 6. (yüzde altı) 

Mukassatan ödenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. (yüzde altı) 
'Her hisse senedine senevi % 6 hissei temettü tevzi edildikten sonra 

temettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 
f<inci hissei temettü olarak yine hissedarana verilir. 

Nezdinde kayıt Muameıesı yapılacak milessesat .• 

T. C. Merkez Bankası Osmanlı Bankası 

Türkiye Ziraat Bankası Banka Comerciale ltaliyana 

Türkiye İş Bankası Doyce Orient Bank 

Emniyet Sandığı Felemenk Bahrisefit Bankası 

Emlak ve Eytam Bankası 30 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Hurda Motör ve sitim kazanları: Yıldızda su deposu na· 
mı mahalde. 

Hurda Elektrik motörü hamur makinesi ve bakır kazan: Be
şiktaşta Hakanı sabıka ait fırın dairesinde. 
Balada evsafı yazılı hurdaların 26 Şubat 933 pazar günü 

pazarlık suretile ihalesi İcra kılınacağından taliplerin yevmi 
mezkUrda Beşiktaş malmüdürlüğünde müteşekkil satış ko
misyonuna müracaatları. (806) 

HM 1 L L 1 y ET.. MATBAASI 

Yeni model Allegro 

BJ< v.,.. iki yO• iu blç•kl:aau ~ 
tvvd a ~ •Ortme:k vt )' 
badehu kayıt Ourlnden 
ceçlrmt k ILlrttlylt blkr. • 
eyi tıra' olabilmt:k •• • 
Jçln herkese luımdıt . 

M ühim ttktmmı.ı ll t. ~ 
Herytrdt utılır. _ 

Umumi act-ntaJan : 

Burk hard Ga.ntenbein vt Şat 
Galata- Slambul 
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(16) (454) 
35 

• • • 
41. F. Sa. Al. Kom. dan: 
Niğdede bulunan krt'at ih

tiyacı için kapalı zarfla 217 
bin kilo arpa satın alınacak
tır. İhalesi 15 mart 933 pa
zartesi gÜnÜ saat 11 dedir. 
T aliplerin şartnamesini gör
mek üzere her giin ve müna
kasaya İştirak için 570 liralık 
teminatlarile tayin edilen 
günde Niğdede bulunan 41. 
F. Sa. Al Kom. nuna müra-
caatları. (3023) (675) 

71 ...... 
Trabzon Sa. Al. Kom. dan: 
Trabzon garnizonu ihtiya

cı için kapalı zarf usulile 17 4, 
000 kilo ikinci fabrika unu 
münakasaya konulmuştur. 
Gluteni asgari yüzde 11 ola
caktır. Teminatı muvakkatesi 
1300 lira<hr. 6 Mart 933 pa
zartesi günü saat 14 te ihale
si icra olunacağından, talip
lerin evsaf ve şeraiti anlamak 
üzere her gÜn ve münakasaya . 
iştirak için mezkuı· gÜn ve 
saatte Trabzon sa~mahna ko
misyonuna müracaatlan ilıln 
olunur. (3026) ('1'20) 

14 ... ~ 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Börekçi fırnu ınıı11nda 34. 
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laL Mr. Kumandanlığı 

Sabnalma kom, ilanları 

Harp Akademisi için iki 
yüz çeki odun 26-2-933 pazar 
günü saat 10 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
evsaf ve şeraitini öğrenmek 
üzere her gÜn saat 9 dan ona 
kadar komisyona uğramaları. 
(512) (864) 

ZA Yf - Ilgaz aıkerlik tubeıinden al
dığrır. askerlik vesikamı zayi ettim yeni 
sini alacağondan hükmü yoktur. Ilgaz 
kazası Odemi§ karyesiaden Durak o
ğullarından, Sadık oğlu Etem. 

- - -:-;-=--=-·~- . --~---'::--- -
~ -~~-...._..;;.._' - -~ 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

•• o 

TURK ANONiM 
ŞİRKETİNDEN: 

Alpull!J Şeker F abri
kasının Istanbul depo
larından kristal toz şe
keri atideki fiatla her 
isteyene bin kilodan 
eksik olmamak •• uzere 
satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak sipa. 
rişler yüzde yirmisi peşin ve 
mütebakisi hamule senedi mu_ 
kabilinde ödenmek üzere derhal 
gönderilir.. Depodan itibaren 
bilcümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri interse 
sigorta ettirilir. 

Adres: Istanbul, Bahçe
kapı 4 üncü Vakıf han 
4 Üncü kat, Telgraf ad-
resi: Istanbul Şeker -

Telefon: 24470-79 

Beşiktaş Orman İdaresinden: 
Musadireli emvalden olup Beşiktaş'tamahfuz bulunan 12 

ıı-eki odunluk kütük başı hazine nanuna bilmüzayede satılık
tır. 2 .. 3.933 tarihinde saat 16da ihale olunacağından taliple
ırin orınan idaresine ve ihale günij Beşiktaş kaymakamlı
ğında miiteşekkil müzayede komisyonuna lüzumu müra-

caatları. (552) 47 

BüYOK TAYYARE 
• 

PİYANGOSU 
2. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir: 

Büyük ikramiye 
35,000 Liradır 

D0NY AN,N EN ZENGiN VE BOYOK 
PIY ANGOSUDUR. 20 


