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• ... .. Sahip ve Başmuharriri 

Siirt l'fieb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Pttüvazene 
Politikamız, 
Başkalarının hali 1 

Gazi Hz. Dün Akş _. 
' ' 

Ankaraya .Hare 
1 
et Ettile 

Dünyanın her tarafında böyle
dir: llerilemif, etrafa zarar ver
llıit bir yangım söndürenler; böy
le bir yangına mani olmak için 
laın vaktinde tetbir alımf, felake
tin önüne geçmit olanlardan ziya
de alkı9lanır. 

Birkaç ıene evvel, Fransa, mali 
lıir fırtına geçiriyor. Fransız fran
Rı sukut ediyor. Atef, bacayı sar
llıak istidadındadır. Bir Poincare 
çıkıyor. Şiddetli, radikal tet?~ler 
llıyor. Sukutun önüne geçilıyor. 
· Memleketi mutlak bir iflastan 
kurtardığı için - M. Poincare'ye 
F,.ansanm halaskarı ünvanı Terili
Yor. Halbuki bazı memleketlerde 
Öyle idareler, öyle devlet ricali var 
ki, vaktinde aldıkları tetbirler sa
Yesinde paralarını, bütçelerini 
laın bir tevazün içinde tutmutlar, 
devleti sarsıntısız yürütıneğe mu
'Vaffak olmuşlar, gene mukadder 
bir iflasın önüne geçmitler. Fakat 
herkes, bu neticeyi ya tesadüfün 
liıtfundan bilmif, yahut hadisele
tin tabii cereyanlarına vermiş!.. 

Kendimize taalliik eden haki
katleri, muvaffakıyetleri dahili ve 
harici efkarı umumiyeye karşı te
barüz ettirmek vazifemizdir. Te
'Vazuumuz ne kadar samimi olursa 
olsun, bu vazifemizi ihmal e~e
ınek lazımdır. Çünkü bu hakikat
lerin anlatılmasında memleket 
llıenfaati vardır. 

Cümhuriyet Halk Fırkasının ve 
onun programını tatbik mevkiin
de olan lsmet Pata hükUmetinin 
ınüvazene politikaaı muvaffakı
Yetle yürüyor. Bu politika yolun
da aksayan bir şey yoktur. İtte bu 
•ene için de bütçemizi tevzin ede
bildik. Bu müvazeneyi yapmak 
İçin katlandığımız mahrumiyetler 
en tabii ihtiyaçlarımızı kısmak i
çin çektiğimiz üzüntüler büyiik
tür. Fakat bile bile buna katlanı
yoruz. Her vatandat; buhran ıe· 
nelerinin her an ıilrprizler doğu• 
Tan gayritabiiliklerine mukave
met icin müva:r:ene politikasının 

•;ır~ olduğunu anlanııttır. Kanaa
tımızce muvaffakıyetin yarısı bu
dur. 

En doğru hüküm; tetkiklerden, 
mükaveselerden sonra verilenidir. 
Meml~ketimizde takip edilen ma
li ve iktısadi politikanın isabeti 
derecesini anlamak için komtula
rımızın halini görmelidir: Mesela 
komşularımızdan, Yunanistan, 
Bulgaristan, Romanya bütçe açı
ğından çok ınuztarip bulunuyor
lar isin icinden nasıl çıkacakları
ııı hi~ türlü bulamryorlar. 

Geçenlerde Bul~ar ricalinden 
bir dostumuz teeasurle anlatıyor
du: 

_ "Bütce açığımız; bir buçuk 
ınilvon levayı geçiyor. Bulgar mil
letinin çalı,kan, muktesit bir. mil
let olduğunu bilirsiniz. Öyl~ ı~~n, 
tahammül edilmez mütkülat ıçı~
deyiz. Memurlarımızın rnaa,ını 
ödeyemiyoruz. HükGmetin elinde 
birçok ıslahat projeleri var. Bun
ların tatbikı mü,kül oluyor. Tat
hikı en kolay, en klasik olanı ma
aslar üzerinde yapılan tenkihat ol 
duğu için bu esasa saplanıp kalı
Yoruz. Bu tetbirin yaraya ilaç ol
Jnadığını bildiğimiz halde ondan 
bir türlü ayrılamıyoruz. l,te bu se
ne de meb'uslardan başlıyarak,de
rece derece memurlarımızın maat 
1 rmı azaltacağız. Halka yeni ver 
Rİ tahmil edemiyoruz. Çünkü Bul
lııtristan bir ziraat memk:k;:otidir. 
Zirai mahsulatın fiyatları çok dü
•üktür. Köylü bir fey kazanmıyor 
ki, fazla vergi verebilsin. Memur
ların bir milyar kadar hükUmet
ten alacağı var. Belediyelerin ban 
kalara mühim borçları var. Bir de 
bankaların kendi mecburiyetleri 
v.e vazifeleri var. Eğer hükumetle
rııniz vaktile bütün bugünkü ihti
tııalleri dü,ünerek tetbir alsalardı 
belki bu kadar mütkülata maruz 
kalnıazdık. Halbuki bizde ıiyasi 
tııea'uliyet korkusu; ıiyaıi fırkala
rınıızı vaktinde esaslı tetbirler al
lllaktan menetıni,tir. Bunun acıla
rını •imdi cekiyoruz !" 
,. .. Hı:r vesile ile tekrar ediyoruz: 
urkıye Büyük Millet Meclisinin 

Ve onun hiikumetinin takip ettiği 
l.lrnunıi politikaya her vatandaşın 
bıaddeten ve manen müzaheret et 
inesi; vatani bir bordur. 

Si;rt Meb'uıu 
MAHMUT 
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-~---f iilııirde bir tevki 
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• ı. -'-~~evkuflar bugün Ço-
--~~a gönderiliyorlar 

• ; · lZMlR, 26 (Milliyet) - Bay 
• 

1
• r:ıın. ertesi Kıirtıyaka camiind• 

f " lialka: · 
'. · .~ Müjdeler olsun lzmirde a 

j · r~pÇa ezan yine okılnacak.. 1 

t" : Diyen imam Kıbrıslı Ali Ef 

Reisicümhur Hz. öğleye 
· doğru Ankaradadırlar 
Sıhhiye Veki i Ref·k 8. de ~itti 

Memleket dahilinde yaptıklan büyük 
tetkik seyahatinden sonra tehrimize ge
len ve burada da bir müddetten beri tet 
kiklerine devam eden Reiaicümbur Hz. 
dün aktaın Ankaraya avdet buyurmuf
lardır. 

Gazi Hz. dün alqam ııaat 18 e doğru 
Dolmabahçe sarayından mup binerek ay 
nlıruılardır. Gazi Hz. nin refakatlerinde 
Sıhhiye vekili Refik, Fırka grup reiıi 
Ali, Kılınç Ali, Recep Zühtü, Vali Mu
hittin ve fırka vil.iıyet heyeti reisi Cev
det Kerim Beyler bulunmakta idi. Vak
tin geç olmasına rağmen, Gazi Hı nin 
tehrimizden aynlacal<laruu itilen halk 
Hayciaıı>ata nhbmını, aarm methalini 
doldunnutlardı. Halk Gazi Hı nin mo
törden çıktıklannı görünce tiddetle alkıf 

lamıılar, Gazi Hz. de kendilerini ıelim
laınıılardır. Gann methali ve içi ba~: 
larla süılenmiıti. içeride de Sükrü N~ı!• 
Paşa, erkim aıkeriye ve mülkiye Reıaı
cümblH" Hz. ne intizar ediyorlardı. Gazi 
Hz. Garda bir müddet durarak bazı ze
vatla görüttül ... ve iltifatta bulundul"!". 
Bun~"" sonra ha:r:ırunun ayn ayrı ellerı
ni aıkarak hususi vagonlarına bindiler. 
Tren sürekli ve tiddetli alkıtlar içeriıin
de hareket etti. Sıhhiye vekili Refik Bey 
de Gazi Hı ile birlikte Ankaraya ııitmit
tir. 

Ankarada 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Gazi 

Hıozretlerinin treni on bire doğru An.ka
raya vaııl olacaktır. 

• 

onten ·an kararname
sinde mühim esaslar var 
Yeni kararname ile takas işlerine 
yeni bir istikamet verilmektedir 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Yeni 
kontenjan kararnamesinin yepyeni esas
lan ihtiva ettiğini dün bildirmi§tİm. Bu 
yeni ..... slar hakkında bugün edindiğim 
mütemmim malümat, dün de if&l""t etti
ğim veçhile efkiın umumİyeyi sevindire
cek mahiyettedir. lktıtat vekaleti tara
fından hazırlanan ve icra vekilleri beyo
tince taıvip olunan yeni kararname de
rin bir tetkik mahsulü olan ve memleket 
menfaatlerini her cepheden muhafaza e
den muvaffak bir eser halinde bugilnler
de ilan edilecektir. 

Milhim kararlar 

Heyeti Vekile Millet Meclisinden al
dığı yüluek salahiyete istinaden mem
leket iktıaadiyatını korumak için taıvip 
ettiği bu yeni kararname ile ve ııon iç
timalarında verdiği bazı mühim kararlar 
la batlıca fu hedefleri gütmüıtilr: 

1 - Memleketin it hacmini ııenitlet
mek. 

2 - Türk malını satın alan memleket 
)erle iktıaadi münaaebııtmuzı inkitaf et
timıek. 

3 - Gümrük variclatımızı bir milr.dar 
(Devamı 5 inci aahlfcdc) 

• 

Yeni Kontenjan müna.e&ctile faali
yeti daha :ziyade artacak olan Güm

rüklerde komiayoncular 

işlenecek madenlerimiz 
Ticaret odasının dün başlıyan kon_ 

gresinde bu mesele görüşüldü 
Ticaret Odası aenelik kongresi dün 

toplandı. Diğer seneler toplantıları 

hilafına dünkü kongre hayli canlı ol-

du ve bir çok hatipler aöz aöyledi. 
Kongrede Gümrük batmüdürü 

(Devamı 2 inci sahifede) 

tt;v~if edilmittir: 
. . Kemalpatada türkçe ezan a 
•l"'lrinde bulunan ve mevkuf Ar 
D)~tlulu Abdullah ve Kasabalı 

· 'fCadir yarın' Çqruma gönderile 
ce~~erdir. 
~·. 
• 

"Alpullu fabrikas 
Şii-ket heyeti umumi
. ~yesi dün toplandı 

l.at...,bul ve Trakya şeker fabrika· 
Ja., tirkeı; senelik kongresi ve fevka· 
iade heyeti umumiyeai dün ıirket 
merkezinde toplanınııtır. 

Dünkü toplantıda evvela senelik 
k~n,ıırenin icap ettirdiği tekilde beye 
tioi\lare raporu okunınuı ve bilanço 
tetkik edilmittir. 

• Hiaaedarlara yüzde 14 kar tevzi 
edilecektir. 

F evk.a.lade heyeti umumiye içtimaı 
ruzııamesine dahil olan maddelerin 
en mübinvni nizamnamenin betinci 
maddesinin tadili idi. Bu tadilat ka
bul edildi ve 750 bin liralık termaye 
ü~ilyon liraya iblağ edildi. 

Nizamnamenin on yedinci mad~ 
desi de meclisi idarenin icabına gö
re Ankara, İstanbul veya Alpulluda 
toplanabileceği auretinde tadil edil
di; 

Bundan sonra heyeti umumiye lü
zum· ııöriilürae fevkalade ihtiyat ak
çeai aynlmatı için mecliti idareye sa
lahiyet verildi. Bundan sonra içtima
a nihayet verildi. 

Er.gani istikrazı 
B"rlnci tertip dört 
milyon lira olacak 

ANKARA, 26 - Yeni dahili 
istikrazın birinci tertibinin dört 
milyon lira olmaaı takarrür et
mittir. Nisan İptidasında kayda 
batlanacaktır. İstikraz tahville
rinin tab'ı ikmal edilinceye kadar 
alıcılara verilmek üzere muvak-
kat senetler bastırılmıttır. lıtik
raza ait birinci tertibin faiz ve 
ikramiyesi kartılığı olmak üzere 
933 bütçe projesine tahsisat ko
nulmuttur. 

uuıunıııımmnıuıumıuınınuııuw 
Karilerimize 

Keneli .. lılıatinu için, elden e
le dolaşmı' değil, müvezzilerden 
kenarı açılmamıı "Milliyet'' İate
yinü:. 

uuıııını nııu 

Ankaralının 
Defteri 

\lücadele •enelerin
clen meraklı hatıralaı 

Milli mücadelenin malôm 
•afhaları haricinde, henüz çok 
kimselerin bilmediği ibret alı
nacak noktaları ela vardır. Türk 
milletinin başardığı bu büyük 
İf o kadar kolay olmamıftır. 
Daha kitaba geçmemif, ancak 
hatıralarda mahfuz duran daha 
öyle hadiseler var ki, "Milli
yet'' bunları da pek yakında ka. 
rilerine anlatacaktır. "ANKA. 
RALININ DEFTERi" i•mi al
tında nefrecleccğimiz bu hatıra
lar, o çetin günlerin karanlık 
kalmıf bazı •afhalarını da ay-
dınlatacaktır. Bu tefrikamız ya
kın inkılap tarihinin ayrı bir ay
nası gibidir.Çok meraklı ve çok 
heyecanlı hadiseleri nakledecek 
olan bu hatıraları alaka ile ta
kip edeceğinize emin bulunu
yoruz •. 

Yakında Milliyet 
Sütunlarında 

Halkeıılerinin yıldönümü müna•c&etile Ankarada yapılan mera•im: Yu
karıda ortada 8Qfııekil ismet Pa§a, solda Necip Ali 8. sağda Recep 8. 
<ıfaiiıda Halkeııi içtimaında hazır bulunanlar. 

Vagon - Lits hadisesi 
Nümayiş dolayısile ifadesi alınan 

gençler serbest bırakıldılar 
Münevver gençli

tin evvelki aktamki 
tezahüratı araımda 

Beyoğlu ve Galata
dalU Vagon - Lit ıôr 
keti binalarında ya
pılan tahribatın tea
bitine lüzum görül

mü, ve dün öğleden 

ııorıra, Galata v• 
Beyoğlu sulh hikim 
)erinin nezareti altın 
da birer mütehanıa 
heyet t..vından ma 

hallinde bir keşif ya 

pılnuttır. Bu kqif, 
tadece basar mikda 
mu öğnnmek mak 
u.dma müıtenittir. 

Dün alqam ııeç vak 
te kadar, ne Vagon· 
Lit firketl namıın.a, 

ne hasara uğrayan 

diğer mal tabipleri 
namına müddeiumu
miliğe her hangi bir 
tiki.yet vi.Iı:i olına

tmflır. Buııün için 
Adliyece, iki cephe
den tahkikata de
vam edilmektedir : 

1 - Ortada Türlı 
lüğün ve türkçeııin 
tahkir edildiği iddi
ası vardır. Vagon • Dün büro açıldı ııe tahri&atın tamirine l>Qflandı 

Llta müdürlüğünde bulunan Mösyö Ga
eton Y ıumane'nin telefonla türkçe ko 
nuıan bir memıuru.na hitaben "ge 
ne ne anınyonun? Bu konuı
tuğun necedir?" demek ıuretile Türklü
ğün minevi tahıiyetine hakarette bulun 
duğu iddiası mevzuu bahistir. Hakaret, 

sabit olduiu takdirde Vagon - Lit ıir
keti direktörü aleyhinde takibat yapıla
cağı tabiidir. 

2 - Talıkikahn ikinci safhası da irası 
basar maddeaine temas etmektedir. Da
rülfünun ve Yüksek mektepler talebesi

(Dcvamı 5 inci sahifede) 

Akteris olacakmış! 
MI Şor Papas'la evlenebilmek için 

dinini de değiştirecek 
Yunan artisti M. Papaıla birlikte tay 

yare ile Atinaya giden Matmazel Şor'un 
Atina' ela bulunduğu artık tahakkuk et
mittir. Kızdan babasına elyazıaile Atina 
dan geldiğini dünkü nüıhamızda yaz• 
dığnmz mektup ta bunu teyit etmekte
dir. Bundan bafka Atina'ya giden Ma
dam Şor'dan da zevcine gelen mektupla, 
Yunan zabıtaaının kızın nerede bulundu 
ğunu meydana çıkarmak üzere bulundu 
ğu bildirilmiıtir. M. Şor, bu mektuplar 
üzerine dün vekili Avukat Mustafa Adil 
Beyle görüttükten ııonra, Atinaya git
meğe karar vermiıtir. Kızın bugÜn ya
nn meydanı. çıkanlacağı muhakakk gö
rülmektedir. Bu hadiseye ait muhtelif 
dedikodular devam etmektedir. Anlatıl-

dığına göre, Matmazel Şor, Beyoğlunda 
büyük bir bakkaliye aahibi olan bir Ro
mun hemşiresi delaletile M. Papaı'la ta
nıtmıştır. Bir akıam tiyatroda kartvizi
tini Papaı'a göndererek kendiıile görüı
mek İstediğini bildirınİf, ondan ııonra i
ki genç arasında aıkı bir rabıta baflamış 
tır. M. Papu, bir aralık hastalanarak 
evinden birkaç gÜn çıkmamıı, genç kız 
bu ayrılığa tahammül edememiş ve Yu
nan aktörünü görür görmez onunla bir· 
likte nereye olsa gitmeğe razı olduğunu 
söylemiıtir. Firar hazırlıklan bundan 
ıonra yapılmıştır. Atina'ya ııiderlerken 
Papa•'ta 125, kızda 300 lira kadar para 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Tarihi tefrika: 110 

93f elaketleri ve lgnatief 
İstanbul konferansı ilk içtimaını 

Haliçte yapıyordu •• 
lstemiye istemiye yapdan met· 

rutiyetçilik bu kadar olur! •.• 
-45-

İstantJul konferansında 
/gnatief 

Konferansın açılma günleri 
yaklattıkça lgnatiePin faaliyeti 
de artıyordu. Gelen murahhaslar· 
la görü.erek onları Rus görütüne 
kandırmak, büyük elçinin bqhca 
i, i idi. lgnatief, en çok, lngiliz, 
Fransız ve Avusturya murahhasla 
rile meşgul oluyordu. Bunların en 
belalısı olacak diye korkulan Salı 
bury'yi Berlinden geçerken Biı
mark zaten epeyce fitillemi,ti. lg 
nalief, lngiliz Hindistan Nazırını 
en çok Türklerin samimi olmadık 
)arına kandırmak istiyordu. lngi
liz sefaretinde Salsbury'ye ho,gel 
dine gittiği zaman da, lngiliz ha.
murahhası kendisine ziyaretini ia· 
de ettiği vakit te hep bundan 
bahsetmİf, ona 113 üncü madde
nin ikinci fıkrasını göstererek: 

- Bakınız, Mylord, güya mef· 
rutiyet yapıyorlar. Fakat basit bir 
zabıta raporu ile Sultan kimi ister 
se hudut haricine atabilecek diye 
Kanunu Esasilerine madde koyu
yorlar. Asaletmeabınız burada 
bulunmadığmızdan belki bilmez· 
siniz. Fakat sefir cenapları da •İ· 
ze izah edebilir ki bundan a· 
ııl maksat, Mitat Pqanm 
kendisidir. Bugün sadrazam o
lan bu adamı, sultan yarm 
memleketten çıkaracaktır. Hallıu 
ki ~rutiyet, Kanunu Esasi, hür
riyet, müsa~t fikirleri yalnız bu 
adamın kafasından çıkmaktadır. 
Sultanları bqta olarak Türkler, 
hiçte bu fikirde değillerdir. 
Onlar kendilerini bir hıriıtiyanla 
bir tutmağa hiç bir vakit razı ol. 
mazlar. Göreceksiniz ya: Mitat 
Pa~ bile hıristiyandan vali, hıris
tiyandan mutasarrıf, kaymakam 
fikirlerine yanatmıyacaktır. 

Yolunda sözlerle, Salsbury'nin 
zaten pek lehte olmıyan fikrini 
bütün bütün çelmitti. 

AvuıtuJ'Ya murahhasları, İs
tanbul konferansına biraz telqla 
geliyorlardı. Fakat Bimıark, iki 
müttefiki arumda kalmamak için 
Andrassy'ye bir çok nasihatlerde 
bulunmuştu. Almanya, Boına
Heneğin itin neticesinde Avus
turyaya geçeceği hakkında Rusya 
dan sözalmışb. Rusyanın yağma
da payı da bununla mütenasip o
lacağını da temin ettikten sonra 
Viyananm bir diyeceği kalmıyor
du. 

halya, Avusturyanm büyümesi 
ne kayıtsız kalamazdı. Fakat Bul 
gariıtandaki keıi,meler ltalya Kı
ratına çok dokunm~tu. Hıristi
yanlık meselesi Avrupayı velvele
ye veriyordu. 

Papayı sarayına kapayarak Ro
mayı elinden alan · İtalya kralı 
bile bu velveleden kendini kur
taramıyor, Türklere ceza ver
mek fikrinde Rusya ve Almanya 
ile birl~iyordu. Biımark ltalyan
ları da Rus dileğine ~ı koy. 
mamak üzere bnd~tı. 

Almanya, zaten Ruıyanın müt
tefiki idi. Biamark "Bir Pome
ranyalı neferin kemiklerine bile 
değmez." dediği prk ifinde yal
nız Rusya ile Avusturyayı uzla•
hrmak ve prk komfUsunu mem· 
nun etmek gayesini kovalıyordu. 
Demir batvekilin bütün dii.fünce
si Fransaya kartı icabmda eli, 
kolu serbes ve bağau: kalmaktı. 
Bunun için Gortchakora elinden 
geldiği kadar meydan açıyordu. 

Ruıya ile Almanyanm uzlat
ması, Franaaya eli kolu bağlı bir 
hale koyuyordu. Yeni cümhuri
yet henüz sarsılabilir bir çocuk 
gibiydi. Fransa, krmıldanamıya· 
cak bir yalnızlık ve acizlik içinde 
kalmı,tı. 

lşte böylece Rusya, bütün Av
rupayı kendi tarafına çekip al
mış, Türkleri yapayalnız brrak
mıttı. Tek kalan İngiltere de mu· 
harebe olmasm diye elinden gel· 
diği kadar kuvvetli tarafın dile
ğini yerine getirmek istiyordu. 

İgnatief, böylece i9i kıvamına 
retirdikten sonra, konferansın a· 
çılmasmı beklemeğe batlamıtb. 

7 Zilhicce 1293, 10 kanunuev
vel 1292, 22 kanunuevvel 1876 
cumartesi günü konferanı ba,lı
yacaktı. İçtimalar icin tersane di
vanhanesi (Eslci bahriye nezare· 
ti binasının ü t kah) hazırlan· 
mıştı. 

Mitat Pa,a, ayni ~ünde, kon· 

ferans toplanır toplanmaz. Ba
bıalide Hattı Hümayunu okuya. 
ray Kanunu Esasiyi ilan etmeğe 
karar vermişti. Böylelikle b:rden 
bire tiyatrolarda olduğu gibi u
mulmaz bir tesir uyandıracağını 
sanıyordu. Halbuki lgnı-.tief Ba
bııllinin bütün umudu Kanunu E
sasi ilanında topladığını çoklın 
öğrenmİf, Türkiyede Kanunu E
sasinin bir korkuluk, aldatıçı bir 
alet olduğunu bütün murahhasla
ra telkin etmİftİ. ..... 

Beklenilen gün geleli. Hariciye 
nazırı Saffet Paşa, Bertin sefiri 
iken ikinci murahhaslık için da- • 
vet edilmit, Mitat Pqa sadra
zam olunca onun yerine Şurayı 
Devlet reisliğine geçirilmi• olan 
Etem P• ile birlikte Tersaneye 
gidiyordu (1). Mitat Pqa da, bü
tün diğer vükela ile birlikte Ba
bıi.lide Hattı Hümayunu bekli· 
yordu. Retit P8'a Tanzimat hat
tını Gülhanede yüksek bir kürsü
ye çıkarak okum~tu. Bunu tak
lit ederek Mitat Pqa da, Babıali
de padi~ha mahsus dairenin ö
nüne yüksek bir kürsü koydur
mu., etrafını bayraklarla donat
tırmı,tı. Meydanın kötelerinde as 
ker taburları yer allll1'1ardı. As
keri muzikalar da birlikte idi. U
mumi meclislere davet edilen 
mazul vükela, vezirler, mü.Urler, 
ülema, askeri ümera, mülki rical, 
muhtelif din ve mezheplerin ru
hani reisleri ve cemaat heyetleri, 
bu merasime de davetliydiler. Ha
va fena idi. Yağmur yağıyordu. 
latanbulun mağmum bir günüydü. 
Bununlaberaber, 

- Hattı Hümayun gelecek. Ka 
nunu Esasi ilin edilecek. 

daberi yayıldığı için, herkes 
ko,~muftu. Binlerce halk mey
danı doldurmu,, hattı hümayunu 
bekliyordu. 

Mabeyin Batkıitibi Sait Pa,a, 
Hattı Hümayunu getiriyordu. Da
mat Mahmut Paf&, Mitat Pqa ka
binesinde Tophane Mütürü oldu
ğu için, Yükela arasında Babıali
deydi. 

- Hath Hümayun geliyor! 
Haberi alınınca, Mitat Pafa ile 

vükela ilerilediler. Sadrazam en 
önde yürüyerek hattı hümayunu 
k~ıladı. B .. katibin elinden aldı. 
Halk, ıessiz, ~adası'.!' hekJ;yorAu. 

(Devamı nr) 
~~~~~~~~ 

(1) Bu Etem Paşa, Sakızlı bir 
Rum ailesinin çocuğudur. Yunan 
ihtiliilinde - o zamanlar Kaptanı 
derya olan - Hüsrev PClf'l, küçük 
)'Qfta olan Etem PWJayı esir olarak 
getirmif, müıılüman olarak terbiye 
etmiş, Fransaya söndererek tahsil 
ettirm~ti. Dönüsünde a:sker o!
muı Abdülhamide lransızca okut
muş, Mabeyin Fcrikliğine ta ir • 
dilerek o sırada Ziya P,. ya lran
az.ca hu;esini vermişti. Bir aralık 
t'ezir 1.•e Hariciye Nazırı olmus 
Ticaret Nezaretindeyhen Abdül;.~ 
ziz devrinde gözden düfmiift;i. 
Abdülhamit, babcuının adamı di
yerek bu zatı getirtmif, Mitat Pa
...,Ian sonra sadarete geçirmiştir. 
Müze Müdürü Hamdi ve Hail' 
Beylerin babasıdır. . 

-- _. ......... ,~---
Macar dostluğu 
iki Haric1ye vekili 
arasında te 1~raflar 
ANKARA, 26 A.A. - Yeni Ma

car Hariciye na:nn M. Kanya ile Ha
riciye nlı:ilimiz Ternk Rüştü Bey a
raamda aşağıdaki telgraflar teati e
dilmİftir: 

Tevfik Rüıtü Bey/endi Hazretlerme 
Türltiye Cünıhuhiyeti Hariciye Vekili: 

Macarista.n Haricive nazareti ma
kamını deruhte ederken asil Türk 
Milleti hakkındaki derin ıempati his
lerimi ve iki Millet ara&ında men:ut 
ve derin bir doetlulı:la meşbu ananevi 
münaaebetlerin daima feyizli inkitaf· 
larma yardmı etmek huauaundaki sa
mimi arzumu zatı devletlerine izhar 
etmek ahasaı amalnndır. 

M. Kanya c•mapları 
Macari•tan Hariciye Naııırı: 

Türk Milleti haldcmda benim vası
tamla lutfen izhar ettiğiniz sempati 
aaarmdan dolayı zatı devletlerine ha
raretle teşekkür ederim. 

Deruhte ettiğiniz yiikaek vazife
nizde size tam bir muvaffaki•rıPt "-~ 
menni ederken da-in ıempati biıl&
rinılf' asil Macar milleti hakkındaki 
temennilerime ve ilı:i kl'll"det millet a
rasındaki aaınimi dostluk münasebet
lerinin inluşafma da yarılım etmek 
hususundaki şedit arzuma itimadUU'ZI 
ric.a ederim. 

Teulik Rüştü 

-----~ - ~ - -

MiLLiYET .t"AZARTESI 'l7 ŞU.DAT 

HARİCİ HABERLER 
• Bursa tezahürat 

-~ -On gün içinde.. Silah kaçırma Italya kıralı 
----.- --- - - • - Gençlerimizin galeyafl 

Japonlarcemıyettenay Fransızlar ehemmiyet- INH üzerinde büyük bir hararetle takdir edild 
nldıklarını bildirecek le alakadar oluyorlar seddi ziyaret etti BURSA, 26 (Telefonla) - '' 

TOKIO, 26 A.A. - Hariciye na· PARIS, 26 A.A. - Temps gazete- ROM tanbulda gençlerimizin galeyan 
d 'nk" · A, 26 A.A. - Asaouan'dan 

zm M. Uchida, kabinenin İJ u ıç· ai, Hirtenberg meaeleoinin İtalya meb' bildiriliyor: ltalya lı:ral ve lı:raliçeai burada hararetle tasvip ve talı-
timamda Japonya'nm Milletler Ce- uslanndan M. Bacci tarafından yapı- A•souan'm ileri.inde Nil nehri Üze- a· d'l . . B .. B Hal· miyetinden çekilmesi için lazım olan ır e ı mıştır. ugun ursa . 

lan İ•tizah üzerine tekrar ortaya atıl rinde birçok ltalyan amele ve tekni- k · J k d"l'•• d d "l bı· bütün muamelelerin 1 O gün içinde ik· ı· k ·ı evın e en ı ıgın en enı e 
mış olduğunu söy ıyere mumaı ey• siyenlerin de iftirakile yapılmakta o· l k b k 'ld k h 

mal edileceğini beyan etmiftir. hin Fransız - lngiliz notasını 1914 la· lan büyük aeddin İnşaatını seyretmiş· ece İr şe ı e ço eyeca·1· 
Harp deram edl11or ribinde Avu•turya . Macaristan tara- !erdir. lı bir toplantı olmuş ve bu toP" 

LONDRA, 26 A.A. _ Japonlann fından verilmiş olan ultimatoma ben- Bu sed, 2,500 metre uzunluğunda lantıda Bursa gençleri, bir çofı 
dün öğleden sonra Kailu'nun cenubun zebnİf olduğunu yazmaktadır. ve 35 metre yüksekliğindedir. Önü· talebe hazır bulunmuştur. 
da kain Suitung'a ~gal ebnİ4 olduk- Temps gazetesi diyor ki: müzdeki te,rinievvel ayında işler bit· Halkeoinin bütün salonunu Jol 
lan haber verilmektedir. ! Hakikat halde Fatist matbuat, bu tiği zaman sed, S milyar metre mü- duranlar arasından bir talebe 

PEKiN, 26 A.A. _ Milli his, Japon notanın Fran•ızlann teşebbüsü eseri kabı suyu ihtiva edecek bir havuzu ve müteaddit hatipler hararetli 
lann taarruzlanna ciddi bir mukave- olduğunu ve lngilizlerin buna, zeva· çevirmiı olacaktır. Bu İnşaat, 2 mil. 
met gösterilmesi merkezindedir. Halk hiri kurtarmak için iftirak etmiş ol- yar liraya malolacaktır. nutuklar söy/emifler Ve tezahii-
arasmda büyük bir şevk ve heyecan duklanna efkiın umumiyeyi İnandır· İtalyan amele, hükümdarana aed· rat fevkalade heyecanlı olmuştur· 
hüküm sürmektedir. Herkes harp i- mak için bir hayli çalı...,aktadır. Fa- din granitten bir minyatürünü takdim Bir saate yakın süren bu teza· 
çin katlanılacak masraflara i4tirak kat, ltalya hükUıneti, Londra'ya mÜ· ebnitler<lir. hürattan sonra Gazi heykelinİfl 

k · · racaat ederek lngiltere'nin Franaa i- K ı '-- ı· A 'd fia etme ıslıyor. ra ve ara ıçe, asouan a na önüne gidümis. orada da teuıhii· 
Cephede jeneral Hochu Kuo tara• le müteaaniden hareket etmq olduğu müsteşan Sirri Bey tarafından karşı· J it 

fından gönd.,rilen bir telgrafn:une, bu tetebbüateki alaka ve hiuesi dere. lanmışlardır. raf yapdmrş, Bozkurt Ve sti · 
iki Çin al .. yını kendilerinden Ling • cesini anlamıştır.. Kral, ame!e lle görütmüt ve aeddi lal marşları söylenmiştir. 
Yuoan dağlık mmtakasmdaki geçidi ltalya hariciye müsteıarı Hirten- gezmek için kayığa bimnittir. Bundan sonra Gazi Hazretleri· 
almaya teşebbüs eden 20,000 Japo11 berg meselesinde 40,000 tüfeğin nak-
askerine karsı mukavemet etmekte li mevzuu bahoolduğunu unutaraf bir ne Halkevine ve Türk talebe 
bulunduklan;,ı bildirmektedir. hiç için bir takım gürültüler çıkan!- M. Lltvinof Moskovaya birliğine fU telgrafın yazılmasına 

M. Maf,,uok11'nın be"an11tı mıı olduğunu göatermeğe çalışmakta- dönüyor karar verilmiştir: 
CENEVRE, 26 A..A. _ M. Mabu· dırİtalya hariciye müat-n Fraıuız . CENEVRE, 26 A.A. _Dün Mos· "Uğurunda hepimizin birer 

oka'nm bir telgrafı, gazetelere veril. fnırlliz notasmm AYTUpa'nm iki srnıfa kova'ya &'İlmek üzere Cenevre'den nefeı· gibi canla, başla çalıştığı· 
miştir. M. Matsuolı:a, Cenevre'yi ter- taluimini iatibdaf etmekte olduğunu hareket etmiı olan M. Litvinoff isti- mız Aziz Türk inkılôbına aıkda· 
kederlı:en duyduğu heyecandan balı- beyan etmelı:tedir. şari komiteye iftirak etmesi için Rua- cak her yumruğu ezmek için bii· 
•k~tı:ıekt~ddir. Mumaileyh diyor k!: .1:0· "Kendilerine lıerşey caiz görülen ya'ya vaki olan davet hakkında bükü tün Bursa halkı gençliği ve tale· 
ıo Y• 1'1 erken Japonya'nın tezını 1'" 1 memleketler, kendilerine hiçbir şey meti ile görüşeceğini beyan ctmi•tir. 
- L tm k A 'il ti · · b' ' besi her zaman hazırdır. zen e e ve vrupa mı e ennm I· caiz görülmiven memleketlerdir." f 

zim vaziyetimizi ve karşısında bulun • Fransız. lngiliz notası, böyle bir lyanın DUfusu fstanbulda güzel türkçemize 
duğwnuz müıkilatı anlamalannı te- tunifi ihtiva etmektedir. Yalnız İm· k ba b" • k • 
m. tm ,_ · · ı· d ı · ROMA, 26 (A.A.) - ltalyarun nü- arfl ya ncı ır f1r etın saygı· m e eu; ıçın e un ">n ge enı yap. zalanmı• muahedelere riayeti ihtar et l 

• k • d M"ll ti c ' fusu 31 ikinci kanun 1933 de 43 milyon •ız mümessili tarafından yapı arı maga arar vermıı i im. ı e er e mektedir. 
miyeti ile Japonya araamda bir ihtilaf -------- 370 bini bulmuıtur. Roma 1.048-583, Mi tecavüze kar~ı gençliğin çok ye-
zuhuruna mani olmağı Japonyanm \ liino l.Ol3.344, Napoli 853.975, Ceneve rinde olOTak gösterdiği heyecanı 
cemiyette kalmasını temine muvaffak Bolivya P.araj?Uay harbi ve Torino 600.000, Palermo ve Florence kutlalar ve Baraa genrlix.inin dai· 

1 "' 1 200.000 nüfuıladür. Milanonun nüfuıu ~ " o acasımı ümit ediyordum. ASSOMPT ON. 26 A.A. - Boliv- ma kendüerüe birlikte olduğunu 
3 ay aonra bu ümit, tamamile auya ya'lılann Carrales mıntakaaında yap- ilk defa olarak bir milyona geçmİftİr. b H lk , _ _, l b" 

dü~üş olduğu halde Cen .. vre'dPn mı$ olduktan bir taarruz defedilmiş C k l u ghece a evuıaedtop anzlan b~l-
aynlıyonun. Japonya namına değil ye Bolivya'lılar ağır zayiata düçar ol er.upta serkeşJi er eyecan ve ııayg arımı a ı · 
Cemiyet namına mütee .. ir ve mükPd. muttur. BERLIN, 26 A.A. - Havas Ajan· diririz." 
derim. Çünkü Cemiyet, pek ecele bir u bildiriyor: Buraa Gençliği 

Mahmut Esat B. •.ıe 
ecnebi avc lar 

karar almı,ıır. • Cenuptaki hükümetlere karşı tid-
Zama.n, bu karardan Japonya'dan işlenecek detli ve kat'i tedbirler ittihaz edilece 

ziyade Cf'mİyetin müteessir olacaitnı ğine dair ahiren M. Frick tarafından 
gösterecektir. M d ı • • irat edilmit olan nutlı:u, Wurtemberır 

lılerin böyle olmasma Çin he111. a en erımız bükümeti tiddetle protesto etmiştir .. 
hına da teessüf duvuvorum. Çünkü (Ba , 1 inci sahifede) Alman dahiliye nazınnm beyana-
Milletler cemivetinin icraab, yalnız M tı, M. Voa Papen'in Davyera hükiime 
hiçbirsevi bnl!etmemekle kalmıya. Seyfi, Ticaret müdürü ulı.ain, Sana· tine Almanya'nın Bavyera'ya bir ko-
Cl\k, belki Çin'in eaasen acınacak bir yi müdürü Refik, Bonalar umumi miaer ıröndermesinin mevzuu bahaol· 
halde olan vaziyet ve Ahval ve J"rai- katipleri, Ziraat Bankası müdürü madığı suretindeki telgrafına raf· 
tine Y'"ni bir k .. rgaııalık unsuru ilave Ahsen Beyler bulunmuştur. men, Münihte İyi karşılanmamıştır. 
edecektir. Kongreyi Oda reis velı:illerinden Doğruluğu belli olnuyan fllyİalar 

Bu l·arann fikrimce tek iyi neti- · arasında S marttan sonra M. HitJer'· 
1• bü Kara Mu•tafa :oade Ahmet Bey açtı cesi, Japon minetine müşkü atm · in M. Von Papen ile M. Hugenberır 

yültlüğünü ve Japonya'nm uhdesine ve yedinci kongreye muvaffakiyet ve M. Seldte'i ye.-lerini milliyetperver· 
dü,en vazİfP.:nİn ne kadar a~rr oldu.. temenni etti. Bundan aonra kongre tere terkederek iatifa etmefe davet 
ğunu gÖatermek olmuttur. Karar, Ja.. riyasetine K&zım Ziya Bey ve maz· edeceiine dair bir taYİa da vardır. 
ponya'ya bütü" .-.rı.i Aaya'da pulhu bata muharrirlilderine Sait Omer, 
ve İntizami teds etmekten ibaret o-
lan gayesini elde etmek için he:r.eye Sadri Enver Beyler geçerek içtimaa 
tahammül etmek azmini verm.-k ıu· başlandı. Kongre Gazi Hz. !erile ls-
n:tile bilvasıta Japon milletinin birliği met ve Kazım Patalara lktıaat vekili 
ni kuYvetlendirmek olacaktır. Celal Beye tazimat telgraflan çekil-

Ejer Milletler Cemiyetinin icraatı dikten sonra müzakerata geçildi. 
yalnız bu tek neticeyi tevlit etmekle Madenciler birliği umumi katibi 
kalacak olursa, ihtimal Japonya, bu· Sadreddin Enver Bey tarafından ha-
nu tetekkürc ,ayan buJacaktır. zırlanan rapor kendisi tarafından o-

Her ne olursa olsun, cemiyetin gi· kundu. 
rişeceği icraatm fllrlı: ile garbi ayıran Sadreddin Enver Be,. raponında 
çukuru ceni,letm.İyeceğini Umuyoruz- bütün madenlerimizin kıymet, iatih-

B nim için bir teselli nokta11 vana sal Ye ihraç fllrtlıınm zikrettiktm 
da Sin.m murahbumın cemiyetin ka- aonra. madenlerimizin itlemeai için 
rannı kabulden istinkaf etmesidir. fU temenniler<le bulunuyordu: 

Cenevre' den hareket ederken Mil- 1 - Yeni maden kanunu la,.iha· 
letler Cemiyeti azaama 13 sen.,,lik ha· sının bir an evvel intacı. 
yatmda kendiaine arzolunan me.ele- 2 - infilak edici maddelerin ma-
lerin en çetini olan Çin • Japon ihti- dencilere Avrupa aam,f'ıatı üzerin· 
lafına bir hal suttti bulmak hususun den Teribn ... i. 
daki samimi arzu ile 19 ay sarfetmlf 3 - Kara •e denis nakliye fiatla-
olduklan mrsaiden dolayı bir kere nnın tenzili. 
daha teşelı:lı:ür etmek isterim. Cenev· 4 - Lİmall tahmı1 tahliye ınu-
re şehrine ve ahalisine de ırerelı: Ja- raflannm tenzili. 
pon heyetine ve gerek sahamıa kal"!• S - Reami nisbinin yüzde bire ten 
gö•te.-miş 0 1duk!an misafirperverlik· zili ve icabmda hiUbütüıı lağvı ve E. 
ten dolayı teşekkür ederim." reğli hanasmdalı:i kömürlerin de 

bundan iatifade ettirilmesi. 
• J11ponna r.r La Hay~ divanı 6 _ Erefli ve Zongulclalı:taki tah-

LA HA YE, 26 A.A. - M. Adatci, mil ~ tahliye veıı.aitinin ıurilettiril-
Japonya'nm Milletler Cemiyeti azalı ....,.... 
ğından muhtemel istifasının La Haye 7 - Teıviki aanayi kanununa mu-
divanındaki vaziyeti üzerinde hiçbir halif olarak lağvedilen muafiyetlerin 
tesiri olmiyacağmı beyan etm~ir. tekrar iad111i, 1906 ye 2064 nwnara-

A merlka 'e Uzalı Şark h kanunlarla zam olunan nrgı1enlen 
m,-.~~l~.'11 maden ve sanayi binalannın istisna

&1111 tefsir auretile tadili. 
W ASHINGTON, 26 A.A. - M. 8 _ iptidai maddelere maha·~ 

Stimaon ile M. Hull anuında cereyaD ı· d -
d ı d ı cetve ın ma en tanayiinin ihtiyacı nis e en mü &.kat o ayısile hariciye ne- betinde tadili. 

zareti tarafından resmi bir bey ana· M d 
me neşredileceği tahmin olunmakta· 9 - a en direkleri için alınan 
d B b l onnan resminin tenzil -a kamil·-"'· u evanname. An> ••• 'nın Mi· I~""'- ·-~ -
letler Cemive~n.in faali• • \i ba.zı ih-- -. • -
tirazi kayİtlerle tasYİp eıtiiini ve J,.,. 10 - Huauıi tartla.rla ihafe edil-
ı>onya'run Ma.n~undeki aiyaaetini tak- mit ola.n ve hucünkii ilı:tıaadi •nziyet 
bih eylemekte bulunduğuna dair ola• lı:arş111nda itletilmeıi kabil olmıyan 
caktır. maden imtiyazlarmm umi ahkam 

Milletler Cemiyeti feykalade mec· daireainde tadili. 
liai tarafmdan R;Önderilen ve Ameri· Raporun olı:unmıuı bittikten aonra 
ka ilp SoYyet Rasya'nnı Çin • Japon Sanayi müdürü Refilı: Bey aöz alru'. 
ihtilafının halli hususunda tetriki me- Refik Bey de bazı temenniyatta bu
eai ebn~leri talebini mutazammın bu· !ondu. Refik Bey bilhassa bir jeolo-
1 d t M S M jik baritaumızm bulumn•-•amd·-unan ave nar"'• . timoon. . - -
~ull ile görü.ıtüfü bir •ırada gelmit- bahaederek, böyle bir harita bulun-
tir. madılı:ça madmılerimiziıı kıymetinin öi-
N y: k T renilemiyeceğini ve bunun yapılma· 

ev- or lm.•'ln bir yazısı amı, lrmalı: • Filyos hattının Zonırul· 
V ASINGTON, 26 A.A. - N- - dalı: ve Ereğliye temdidiDi hilhassa 

Y ork Timee gazet111i, CeneVTe bidiae temenni etti. 
!erine tahais etmit oldufu bllflll&kale Oda umumi katibi Vehbi Bey de 
ainde Milletler Cemiveti fe•ka11de iktıaadi bazı malümat iatedi. 
mecliıi tarafındaa ittihaz edilmif o- Ayni zade Haaan Tahsin Bey 
la.n kararın bütün milletlerin Japon- yeni maden kanununda mülkiyet şek 
ya'ya dütman olduklannı göatermelı: linin ne olduğunu oordu. 
te olduğunu yazmaktadır. Sadreddin Enver Bey bunlara kı-

Hint altJnları 
BOMBAY, 26 (A.A.) Hint al

tınları ihracatı artmaktadır. 23 
,abattan beri Hindietandan çıkan 
sarı madenin kıymeti 1.500.000 
lngiliz lirasını geçmektedir. 

saca İzahat verdikten ıonra. bu rapo 
ru tetkik edecek komisyon seçildi. 
Komiayona Ayni zade Hasan Tahsin, 
maden mühendisi K~nan. Nihat, Os· 
man, Cevat, Fuat, Celal ve Orhan 
Bevler sevildiler. 

Kongre gel .cek pazar günü gene 
içtimalanna devam edecektir. 

Bir komüniat komplo•u 
SANTIAGO DE CHIL[ 26 (A.A.)

Zabıtanm MonteYideoclaki komüniıt rüe 
sası tarafından tertip edilmit bir lı:omÜ· 
nist komplosu meydana çıkanmt oldu
ğu söylenmektedir. Tahrikatçılar, ihtili 
lin bütün cenubi Amerikaya Iİıılyet ed&
ceğini ümit etmetkedirler. Her tarafta 
sükün hüküm sürmektedir 

Amerikada iflaslar 
V AŞINGTON, 26 A.A. - 1 ki.nu· 

nuaani 1933 denberi banka iflaslan 
348 e baliğ olmuttur. Yani vasati O• 

larl\k haftnda 43 iflas yapılmıştır. 
Bu iflaslar miktannda aon 15 gün 

içUıdeki azalma, bankalara ait mora· 
toriumdur. 

Bulgar borçları 
SOFY A. 26 A..A. - Batvekil M. 

Mouchanoff, Paris'e gitmittir. Mumai 
leyh orada Bulgar istikrazı hamilleri 
ile müzakerelerde bulunacaktır. 

Rusyada elektrik 
MOSKOVA, 26 A.A. -Tasa A· 

janaına göre Leningrade'da yaptlllllf 
olan 90,000 beygir lı:uV"l'etinclo!ri bir 
elelı:trik müvellidi, Snieper'dekl oa ile 
elektrilı: iıtibaal eden merkeze ırönde 
rilmiş Ye orada ltletilmefe batlanmıt 
tır. 

Atlantique'in enkazı 
PARlS, (A.A.) - Nafia neza· 

reti Sud-Atlantique kumpanya
sına, atlantique'in halihazırda d~
mirli bulunduğu rıhtımd9;11 _çekı
lip çıkarılmasını ihtar etmıttır. 

Atlantique kumpanyası vapu. 
run kumpanya tarafından terke. 
dilmesi dolayısile nafia vekaleti
nin bu ihtarını vapurun mülkiyeti 
kendilerine geç.mit olan 82 sigor
ta kumpanyasına tebliğ etmi' o). 
duğunu bildirmittir· 

Fransada mali proje 
kabul edildi 

PARlS, 16 (A.:t..) - Meb'u
san meclisi, 251 reye kallJ 340 rey 
ile mali projenin heyeti umumisi
ni kabul etmittir. 

Askeri kredilerin tenzili me
selesi dolayısile M. Daladier iti
mat meselesini ileri ıünniif ve 
205 reye kartı 378 reylik ekseri
yet kazanmıftır. 

Yugoslyvyada misak 
BELGRA T, 26 (A.A.) - Ha

ricine nazırı M. Y evtich, dün ~eb 
usan meclisine Küçük itilafın ten
kisine müteallik olan misakı tev
di etmi~tir. 

IZMIR, 26 (Milliyet) - Şeh
rimiz ecnebi avcılarından 40 kifi 
sabık Adliye vekili Mahmut Esot 
Beyin Kuşadasındaki çiftliğinde 
aulanmıflardır. Mahmut Esat B. 
avcılar ferefİne bir ziyafet vermis 
samimi lıtıabihallerde bulunmUf· 
tardır. 

Ecnebi avcılar klübü fahri re
isliğini kabul etmesini Mahmut 
Esat Be.,,e teklif etmişlerdir, bü 
teklif kabul edilmiştir. 

Bergamada kanlı bir 
arbede oldu 

lZMIR, 26 (Milliyet) - Ber· 
gamada muhacirlerden bef, altı 
k;,i aramdaki husumetten dola
yı çarfı ortasında tabanca ile bi
ribirlerine girmifier ve arbede e•· 
./naanda 20 den lazla kurf11n atıl• 
mlJfır. 

Çarp<,ma unannda Hazım is
minde biri ölmiif, ekmekçi Ali 
Rıza yaTalanmıptr. Çıkan kur· 
şunlardan biri de kazaen uncu 
Hasan Efendiye isabet elmi,tir. 
Hasan El. derhal ölmüftüı·. Halk 
tabanca selerinden heyecana ka
pılmışhr. 

Derhal yetifen zabıta kuvvetle· 
ri lailleri yakalam.,hr. Yalnız 
bunlardan Sado isminde biri kaç· 
'!1lfhr • 

Adanada zabitan yurd-.ı 
ADANA, 26 (A.A.) - Bugün 

fehrimizd• Adana zabitan yurdu
nun temel abna merasimi kolordıı 
lmnıaıulanı Apt=rahman Nafi;ı, 
Pa,a ue bir ,ok t'a11etlilerin hUZ1.1-
rile yapdnllfhr. 

Kızamık ve difteri 
salgını 

ADANA, 26 (A.A.) - Sarı 
günlerde fehrimizde kızamık ve 
dilteri salgın bir haldedir. Sıhhi· 
ye müdürlüğünce tedbirler alırı· 
mıftır. 

Çerkezler Türktür 
T. D. T. C. Umumi katipliğin· 

den: T. D. T. C. merkez heyeti 
Celll Sahir Beyin reiıliği albndlJ 
toplanarak Tilayet derleme heyet· 
)erinden selen kağıtları tetk~ 
ile icap eden cevapları kararlat' 
trrmıf, Çerkeılerin Türk oldukl!"' 
n baklanda cemiyete gönderiJanıf 
olan bir tetkiki azadan AbJnel 
CeYat Beyin hıma dair bir raparıl 
ile birlikte T. T. T. cemiyetiıı" 
göndermeğe, türkçenin iıtikaıııe~ 
!erine ve lahikalara ait batka bı~ 
tetkikin de tevsi, tevsik edilane» 
üzere sahibine iadesine karar ver· 
mittir. 

Umumi merkez heyeti önüroi.i1l' 
deki çar~mba günü ııaat t 4 te 
tekrar toolanacakt<r. 



... 
MiLLiYET PAZARTESi 27 ŞUBAT 1933 

iyasada Şeker Kıthğı Korkusu Yoktur 
Ekonomi ....... _____ _ 

Toz şeker mebzul! 
erli fabrikalarımızın elinde 1200 

vagon kadar şeker var 
Yerli teker fabrikalarıf!ID e
. kalan tekerlerden hemen 

toz tekerdir. Bundan bili
neden bazı kimseler en-

e dütmekte ve küp teker 
amağı bir bo,Iuk addet

edirler. 
4.lpullu teker fabrikasının 400 
oıı kadar toz tekeri vardır. 
tekerler de talep edilmekte-

Ufak teker fabrikasının elin
SoQ vagon kadar toz teker var
. Aldığımız mali'.imata naza

Alpullu fabrikası Utak toz 
rlerinin de İstanbul piyasa
a aablmasına tavassut ede-

lyvan borsa•ı re•ml 
Sanayi raporu 

lkbsat vekiletinden hayvan 
ma borsa resminin bade

kıymeti umumiye üzerinden 
, il, siklet üzerinden alınması 

emir gelmittir. 
. ttayvan borsasında borsa res
tiındiye kadar hayvanların 

eti umumiyeai üzerinden a
idi. Hayvan fiatları 

. liikçe borsa varidab da bitta
diitüyordu. 
Sunun üzerine borsa teklin 

littirilmesi için lkbsat vekale
müracaat ebnittir. Borsaya 
gelen emirle bu müracaabn 

ul edildiği bildirilmektedir. 
8undan sonra borsa resmi hay
tıların sikletini gösteren kilo ü
tinden alınacakbr. 

.. Mezbahada normal olarak 
de 2000- 2500 koyun, 156-
aığır kesilmektedir. 

ulgaristanda teker 
Bulgar maliye nezaretinin em

e şeker rüsumunu arttırmak 
İn haiırhklara b..,lanmıştır. Bu 
yanda .ali.kadar memurlara te

r fabrikalarile, teker depola
le satıt mahallerinde teker mik
anın tesbite batlaınıtlardır. 
Nazırlar meclisinde kilo bqı
mevcudundan batka daha üç 
nk vergi zammı yapılması dü
tıülmektedir. 

Bulgar tütünleri 
Bulgarlarla Macarlar arasında 

. Pılan müzakereler neticesinde 
aat aletleri vererek Bulgaris
dan on bet vagon tütün alma-

1 Macar rejisi kabul etmittir. 

~ulgari•tanda ıarap 
Bulgariıtanda mevcut 53 bağ

lar cemiyetile 33 ,arapçılar ce
İ}'etleri ittihadı on üçüncü idi 

0ngresini Sofyada yapmıfhr· 

[ BORSA 1 
(1, BankaS1nclan alınan cetveldir) 
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Bu kongrede bağcılığı ve ta
rapçılığı alakadar eden bütün me
sai! hakkında ehemmiyetli mü
zakereler yapılmıf ve üzüm ve şa
rap rüsumunun azalması, bira 
resminin artması, tira ve boza
ya resim konarak satışının ispir
tolu içkiler gibi kayıt ve ,arta 
tabi tutulması, bağcılığı masra
fa sevdeken kayıt ve tartların ta
dili gibi madde hakkında hüku
met nezdinde teşebbüsatta bu
lunmağa kara rverilmiftİr. 

lsvlçrede bir cemiyet 
Son bir kaç cene içinde her 

memlekette devletlerin ikbsadi 
itlere müdahalesi artmıtbr. lsviç
rede bu cereyana karşı ferdi te
tebbüsleri himaye için bir cemi
yet te,kil edilmittir. Bu cemiyet 
beynelmilel sahada sebest tica
ret esasını müdafaya çalıtacak
tır. 

lsviçrede cemiyet tarafından 
ticaret odasına gönderilen bir 
mektupta, cemiyetin liberal ik
tısat sistemini yeni cereyanlara 
kartı müdafaa etmek için, mart 
ayı içide bir konferans aktedece
ğini bildirmittir. Bu konferansa 
her memlekette serbest ticaret 
mefhufuna taraftar olan profe
sörler ve ikhsatçılar davet edil
mektedir. İstanbul ticaret odası 
da davetliler arasındadır. 

Ticaret odası, bu davete i•ti
rak etmek için henüz bir karar 
vermemittir. Bunlar bir karar ver
se bile, iptida lktısat vekalenin 
muvafakati alınacaktır. 

Ecnebi vapur 
kumpanyaları 

'Aldığımız maliı.mata nazaran, 
Ticaret odası ecnebi vapur kum
panyalarının aralarında yaptıkla
rı anlatma hakkında yaptığı tet
kikat raporunu lktısat vekaleti
ne göndermittir. 

Madenciler de ecnebi vapur 
kumpanyalarından tröst yaparak 
madenlerimizin pahalı naklin
de amil olduklarından ,ikayet et
mektedirler. 

Bir ton maden cevherinin fi
atı 70 tilindir. Bir ton cevherin 
nakli için ecnebi kumpanyalar 
Liverpol !imama kadar masarif, 
prim komisyon olarak 27 tilin al
maktadırlar. 

Sanayi raporu 
Ticaret odası kongresine He

reke fabrikası müdürü Re,at Bey 
tarafından da sanayiimiz hakkın
da bir rapor tevdi edilmittir. 

Portakal •andıkları 
cubukları 

Portakal sandıklarının kesta
ne. ç~buğundan yapılan çember
lerını 1928 yılına kadar ihraç et
mekte idik. 1928 yılından son
ra iae l~l~~lar rekabete bqladı
lar ve ikı uç yıl içinde Filistine 
senevi ~h~a~tımızın yüzde yet
mit be,ını ıhraca muvaffak ol
mutlar. 

ltalyan m~lları bir ~iden çık
makta, demetın tanelerı ayni bi
çimde ve ölçüde olmak üzere ga
yet dikkatli iflenmekte ve mü
kemmel ambalaj yapılmaktadır. 

Bizden gönderilen mallar ise 
iyi itlenmit değildir. Ambalaj fe
nadır. Çubuklar düzensizdir ve 
içlerine fındık çubukları karıttı
rılmıtbr. 

Mallarımızın ltalyan çubukla
rına rekabet edebilmesi için bun
ların mümkün olduğu kadar bir 
elden çıkması, iyi itlenmesi, çu
bukların kestane ağacından ya
pılması lüzumlu görülmektedir. 

Sovyet Rusya'da 
MOSKOVA, (A.A.) - Hava 

tartlarının müsaadesizliğine bina 
en hasullerinin bir kısmını kay
beden Ukranya ile şimali Kaf
kasyanın bazı mmtakalarındaki 
devlet çiftliklerile kollektif çift
likler yapılacak tohum ikrazı hak 
kındaki kararlar ne,redilmittir. 
Buna nazaran 18.500.()()() i Kol
hozlara ait olmak Üzere 20 mil
yon poud Ukranyaya ve 12 mil
yondan fazlası Kolhozlara ait ol
mak üzere 15.000.000 poud da 
Kafkasya a tahsis edilmi tir. 

Mahkemelerde 

Esrar mıydı? 
Esrar veya zencefil 
o1duğu araıtırılacak 
Odasında esrar içirtmek ve öte

kine berikine esrar sattığı için 
ağır ceza mahkemesince 7 ay 
hapse ve 116 lira para cezasına 
mahkiim olan Hayri hakkındaki 
kararı, temyiz mahkemesi bazı 
noktalardan bozarak tekrar ağır 
cezaya iade etmittir. Hayri, üze
rinde yakalanan maddenin es
rar değil zencefil olduğunu iddia 
ettiği halde bunun ehli vukufça 
tetkik edilmemit olması, müda
faanın ruyu sebeplerinin zikre
dilmemesi, bozmayı mucip olmut
tur. Mahkeme müddeiumumi
lik talebi üzerine, bozma kararı
na uymuttur. Mahkeme, Hayri
nin evinde bulunan maddenin 
esrar olup olmadığının tesbiti ve 
esrar kabağının batka ifte kulla
nılıp kullanılmadığının tıbbı ad
lice tesbiti için durutmayı batka 
güne bıraktı. 

Sigara kağıtları 
Evinde üç defter sigara kağı

dı bulunan Osküdarda, hacı Der
vit ağanın refikası Emine Hanı
mın durutmasına dün ihtisas mah 
kemesinde devam edilmi,tir. 

Geçen celsede dinlenen Şadiye 
isminde bir hanım, suçlunun bu 
cıgara kağıtlarını satmak için ya
nında bulundurduğunu iddia et
mit, bu iddiasını teyit için bazı 
tahitler de göstermi,ti. 

Emine Hanımın bunları sat
mak için aldığı iddiası mahkeme
ce varit görülmemi~ ve suçlunun 
kaçakçılıktan beraatine karar ve
rilmiştir. Emine Hanım, yalnız 
kaçak kağıtlar için dört yüz kü
sur kurut ceza verecektir. 

" Hırlcaişerifte, Eskialipa~a ca
mii altında oturan demirci Musta
fa isminde biri, 13 defter siga
ra kağıdı starken cürmü methut 
halinde yakalanmakla maznun
dur. 

Mustafanın dün adliyedeki 
ihtisas mahkemesinde duruaması 
yapılmıttır. Suçlu, bu sigara .kağı
tlarını rok sigara içen haminne
si için aldığını, satmağı aklından 
gecirmediğini söyledi. 

Muhakeme, tahitlerin celbi 
için kaldı. 

Neşriyat davası 
"ittihat ve Terakki nasıl doğ

du, nasıl yatadı ?" isimli tarihi 
tefrikadan dolayı tefrikada ismi 
eaçen Damat Mahmut Patanın 
oğlu Asım Bey tarafından Son 
Posta gazetesi aleyhine bir dava 
açılmıttır. 

Asım Bey, vekili Etem Ruhi 
Bey marifetile Son Postadan 20 
bin lira tazminat istemektedir. 

Poliste 

Kumarbazlar 
Evvelki gün zabıta memurları 

Çemberlitat civarında bir evde 
kumar oynandığını haber almı' 
ve tertibat alarak cürmü met
hut halinde 8 kitiyi yakalamıttır. 
Masada oyun kağıtları ve fitler 
bulunmuştur. 

Taı1a cerh 
Bomonti tanzifat ahırlarında 

yatan çöpçü Musayı F eriköy sa
kinlerinden Mehmet ve Hüseyin 
tat atmak suretile bafından yara
lamıtlardır, 

İşportadan ••• 
Pangaltıda lcadiye sokağında 

satıcı Boğos Carlmann mağaza
sı önünde İfportasıyla durmakta i 
ken Galatada Salimin kahvesin
de ç~l~tan Salim 'portada, bir 
kutu ıçmdeki tuvalet taraklarını 
çalarken yakalanmıttır. 

Kaçak sigara 
~eybe içinde üç paket köylü 

ve bır paket Halk sigarasını Pa
şabahçesine götüren Hüseyin ya
kalanmıştır. 

Yankesici 
Cerrahpa,ada Cumartesi paza

rında Abdullah Ef. hanında bir 
tahsın nikel bir saatini yankesici
lik suretile çalan lbrahim ve arka
datı yakalanmıttır. 

Burada bir cinayet 
maznunu yakalandı 

Ali İsminde birisi Devrekte 
bir cinayet cürmünden dolayı 

Maarifte Belediyede 

•• 
Uç bin kelime 933 bütçesi 

Bugünkü içtimada der- Dün daimi encümende 
leme iti görütülecek ikmal edildi 

Şehrimizdeki bütün liıe ve or
ta mektepler türçe ve edebiyat 
muallimleri bugün saat 17 de ma
arif müdürlüğünde bir içtima ya
pacaklardır. lçtimaa 150 kadar 
muallim i,tirak edecektir. 

lçtimaa darülfünün edebiyat 
fakültesi müderrisleri de İftİrak 
edeceklerdir. Bu toplantıda Iatan
bul teşkilatının söz derleme i
şinde daha sistematik bir şekil
de çalışması için yeni bazı ka
rarlar verilecektir. 

latanbulda şimdiye kadar top
lanan yeni kelimeler üç bini te
cavüz etmittir. Bu kelimelerin 
tasnifi ikmal edilmittir. Bir kaç 
gü!le kadar Vekalete gönderile
cektir. lstanbulda toplanan bu 
üç bin kelime içinde lugatlarda 
bulunmayan bir çok orijinal söz
ler vardır. 

Darüııaf aka Lisesi 
mezunları 

Darünafaka lisesi mezunları 
cemiyeti 3 martta Halkevinde bir 
içtima yapacaktır. Bu içtimaa 
eski ve yeni bütün mezunlar da
vet edilmiqir. Cemiyetin yeni 
nizamnamesi müzakere edilecek 
ve idare heyeti intihap oluna
caktır. Yeni nizamnameye göre, 
cemiyet mezunlardan muhtacı 
muavenet talebe için bir yurt aça
cak ve bir mecmua neşredecek
tir. 

Divan topJandı 
Darülfünün divanı dün saat 

15 le içtima etmittir. Bu içtima
da hukuk fakültesine dair yeni 
imtihan talimatnamesi tetkik ve 
kabul edilmİftİr. Keza tıp fakül
tesine ait imtihan talimatnamesi 
de tet!dk edilmi,tir. 

Yeni ortamektepler 
Maarif vekaletnin bu sene Sa

rıyer, Bakırköy ve Kasımpa,ada 
birer orta mektep açmağa karar 
verdiğini, bu mekteplere ait bi
naların f.tanbuJ vilayeti tarafın
dan tedariki için maarif müdürlü
ğüne tebligat yaptığı yazılmıt
tı. 

Orta mektebe ihtiyaç görülen 
semtlerin halkı vekaletin kara
rından son derece memnun olmuş 
!ardır. Vilayet, timdiden bu üç 
yerde münasip bir bina aramağa 
başlart'.'ıştır. 

Kasımpaşada eski Bahriye ne
zareti binası bir orta mektep için 
çok geniş görülmüştür.Bunun için 
batka münasip bir bina buluna
caktır. 

Diğer taraftan Karagümrük 
ve Edirnekapı gibi semtlerde de 
bir orta ~ektebi mevcut olmadığı 
için buranın talebesi Beya:;ıt ve
ya Aksaraya kadar gitmeğe mec
bur oluyorlar. 

K:ıra~rük, Edirnekapı latan 
bulun en fakir semtleridir. Bura
daki çocuklar yol masrafına ta
hammül edemiyorlar. Halk ara
sında bir mazbata hazırlıyarak 
bu civarda bir orta mektep açıl
ması için Maarif vekaleti nezdin
de ricada bulunacaklardır. 

Konferans 
Darülfünun hukuk fakülte

si profesörlerinden Ahmet Retit 
Bey dün aktam Halkevinde ka
dınlar birliği tarafından tertip 
edilen konferanslardan betincisi
ni vermittir. Mevzu "Cemiyeti 
Akvam" idi. Konferanstan son
ra gene san'atkirlar tarafından 
bir konser verilmittir. 

hakkında tahkikat yapılırken or
tadan kaybolmuttur. Yapılan tah
kikatta Alinin lstanbula kaçtığı 
anlaşılmış ve burada yakalan
ması için Emniyet müdürlüğüne 
yazılmıthr. Polis ikinci şube mü
düriyeti tarafından yapılan tah
kikat neticesinde Alinin burada 
saklandığı yer tesbit edilmiş ve 
kendisi yakalanmış tir. Ali tahki
kat evrakile birlikte mahfuzan 
Devreke gönderilmittir. 

Kocalı bir kadın mı 
kaçırıldı? 

Şehrimizde 50 yatında bir ka
dının gene o yatlarda kocasını 
bırakarak iz mire gitmiştir. 

Nitantatında oturan bu ha
nımın kocası da istid:ı ile vilnye
te müracaat etmiş ve kendisi de 
lzmire ibni tir. 

Belediye 1933 bütçesinin tet
kikatmı dün ikmal etmitlir. Dün
kü daimi encümen içtimaına va
li ve belediye reisi Muhiddin 
Bey riyaset etmittir. 

imdadı sıhhi 
Belediye yeni tesis edilen im

dadı sıhhi merkezleri için otomo
bil almıştır. Otomobillerin san
dıkları burada sureti mahsusada 
yaptırılmıştır. 

Yol vergisi 
Mart maa,mdan, belediye yol 

vergisinin ilk taksiti olarak 3 li
rayı kesecektir. Bunun için tube
lere bir tamim gönderilmiftir. 

Müteahhitlerin kazanç 
vergi al 

Büyük in,aat ve it yapan mü
teahhitlerden kazançvergisi al
mak zorlatmıtbr. Belediye fU
belere bir tamim göndererek ken
dilerinden kazanç vergisi alına
cak müteahhitlerin bir listesinin 
yapılmasını bildirmittir. 

Kurbağalı deresi 
Şehir mecliıi son içtimaında 

Kurbağalıderenin temizlenmeıi 
için kırk bin lira tahsisat kabul 
etmitti. Belediye derenin temizle
tilmesi için bir proje hazırlata
cakbr. Belediye fen heyeti müdü
rü Ziya Beyin mecliste veriği iza
hata göre proje dört ayda ikmal 
edilecek ve ondan sonra işe batla
nacaktır. 

Verilecek tahsisat kifayet e
derse bütün dere tathir edilecek, 
buraya lağımların akmaması te
min olunacaktır. Kırk bin liralık 
tahsisat kafi gelmezse o zaman 
derenin ancak bir kısmı temizle-
necektir. 

Edirne-fstanbul yolu: 
Edirne - lıtanbul asfalt fOSe· 

sinir intası için icap eden tetki
kat yapılmıttır. Bu yol in,a edi
lince Avrupadan otomobille gele
cek yolcular, hiç bir arızaya uğ
ramaksızın kolayca 1-tanbula ge
lebileceklerdir. 

Edirne, Kırklareli, ve T ekirda
ğı vili.yetlerile İstanbul vilayeti 
arasında cereyan eden muhabe
re neticesinde bu vilayetlerin as
falt fOSe için ancak kırk bin lira 
tahsis edebilecekleri anla,ılmıt
tır. Şu halde tosenin inpsı için 
masrafın kısmı azamı lstanbulun 
yol tahsisatı bl!t senelik vilayet 
yol programı üzerine taksim edil
mittir. 

Be, senelik yol programı umum 
vilayet meclisi tarafından kabul 
ve Nafia veki.letince tasdik edile
rek tatbikat safhasına girmittir. 
lstanbul vilayeti, diğer vilayetle
rin koyacakları kırk bin liralık 
tahıisatm mütebakisi ıçın yeni 
bir kartılık bulamadığı takdirde 
hükiimetin yardımı istenecek-
tir. 

Halkevi kütüphane•i 
Halkevi kütüphanesinde oku

yucular her gün artmaktadır. O
kuyucuların hangi meılekten in
sanlar olduğunu ve ne okudukla
nı anlamak için fif usulü ihdas 
edilmi9tir. Her okuyucu evvela 
küçük bir fite ismini adresini, ne 
it yaptığını ve hangi kitabı oku
duğunu yazmaktadır. 

Turing Klübün 
çay ziyafeti 

Türkiye Turing ve Otomobil 
klübünün Türk - Yunan tubesi 
marbn betinci günü Maksim sa
lonlarında büyük bir çay ziyafe
ti tertip ediyor. 

Şehrimizin Türk ve Yunan ki
bar mehafilinin ittirak edeceği 
bu çay ziyafetinde Darülbedayi 
ve Yunan operet kumpanyası ar
tistleri oynayacaklar ve daha ba
zı temsiller yapılacaktır. 

Zonguldak Halkevi 
Zonguldaktan bildiriliyor: 

Zonguldakta inta edilecek olan 
Halkevi binası projesi münakasa
ya konulmuttur. Yirmiye yakın 
proje gelmittir. Projeleri, tetkik 
etmek üzere tefkil edilen Halke
vi fen heyetile birlikte çalıfmak 
üzere İstanbul Halkevinden bir 
mimar heyeti gelmiştir. 

Bütün projeler, sergi halinde 
tethir olunacaktır 
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Frenkçe konuıan 
Türkler 

Geçenlerde bu sütunda yaz
dığım gençlik ve inkılap fıkrası
nı eğer bugün aynen tekrar et
seydim, tam günün meselesini çi
zen bir levha olurdu. 

Gençliği milli varlığa kartı o 
kadar kıskanç görmek isteriz ki" 
çöle doğru bakan Arap kafası 
ile züppeliğe kayan frenk kırması 
bu asabiyet kartısında nefes ala
masınlar. 

Bu yalnız gençliğe, darülfü
nun talebesine ayrılmıt bir borç 
değildir. Her Türk fert itibarile 
milli varlığını rencide edenlere 
siper olmayı bilmelidir. 

Bilmelidir ve her teyden evvel 
kendi kendine bu kanaati telkin 
etmeli, Türk toprağında Türkten 
bqkasmın hakkı olmadığına 
iman etmelidir. 

Bu imanı ilk Türkçe kelimeyi 
konutan Türk yavrusundan başın 
dan bir kaç devir silindiri geçen 
en ya,lı nesle kadar atılamak Ia-
zundır. • 

Bir Türk benliği vardır. 
Ve Türk benliği Türk varlığı 

kadar kendini göstermeğe kadir
dir. Bunu kabul eden her Türk 
toprağının kendisine ait bir ma
bet olduğuna inanmıftır. 

Türk gençlerinin lzmirde ve 
lstanbulda bu benliğini canlan
dıran hareketlerine '8hit oluyo-
ruz. 

Yalnız bir nokta var. Geçen 
defak\ yazımda inkılabı kıskana
rak yapılan ileri hareketlerin hü
kfu:net otoritesini rencide etmiye
cek bir yolda gitmesini ima etıni~
tim. 

Bugün bu türkçe meselesinde 
bilhassa frenk kafalı kadın ve 
züppe ruhlu erkeklere hitap edi
yorum. 

Bildiğiniz ecnebi dilini, Tür
kiye hudutlarından dıprıda ve 
yahut memleketinize misafir ge
len bir Avrupalının yanında ko
nutunuz. Gıravat almak için gir
diğiniz Rum mağazasında, korsa
nızı tamir için müracaat etti
ğiniz Ermeni dükkanında fransız
ca konutursanız t&flanacak o dük 
kanlann camakinı değil, sizin 
kafalannız olur. 

Geçen gün Beyoğlunda frenk
çe bir isim tatıyan bir ermeni 
korsacı dükkanında Türk hanım
larının satıcı Ermeni dudularile 
frenkçe konuttuklarını duydu
ğum zaman, bu Ermeninin hesap
larını, defterlerini fransızca tu
tup müşterilerile de fransızca ko
nutmasma kartı ses çıkarmaktan 
utandım. 

Yerli Rum ve Ermenilere ya
tadıkları memleket dilini bırakıp 
bizimle fransızca konutmak cür' e 
tini içimizdeki tatlı su Türkleri 
veriyor. 

Burhan CAHlT 

Vllilyette 

İskan işleri --... ~ 
Hazirana kadar bit· ril

me•İ mukarrerdir 
Dahiliye vekaleti, bütün vila

yetlere ve bu meyanda lstanbul 
vilayetine de iskan itleri hakkın
da mühim bir tamim göndermit
tir. 

Bu tamimde iaki.n itlerinin üç 
aya, yani mali sene batı olan 
hazirana kadar, tasfiyesini bildir
mittir. 

Haziranda iskan idareleri kal
dmlacakbr. 

ltalyan kon•olo•u 
İstanbul konsolosu dün vali 

muavini Ali Rıza Beyi ziyaret et
mittir. 

Emniyet müdür muavini 
Emniyet müdürlüğü muavini 

Hüsnü Beyin rahatsızlığı bir haf
tadan beri devam etmektedir. 
Hüsnü B. daha bir kaç gün vazi
fesine gelemiyecektir. 

Mezuniyet 
Emniyet müdürlüğü ikinci şu

be müdürü Ata Beye rahatsızlı
ğından dolayı vekaletçe 15 gün 
mezuniyet verilmiftir. Kendisine 
müfetti,lerden Ziya Bey vekalet 
etmektedir • 
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Kazanç vergisi layihası 1 
• 
i Pr. Sayce öldü 

Eti tarihi için çalışan 1 
bir ilimi kaybettik 

8 Genç Kızlar Klübü 
Asnn umdesi " M 1 L L 1 Y ET" tir. 

27 ŞUBAT 1933 
idarehane: Ankara caddesi, 100 No. 

Telgraf adresi : lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Bapnuhanir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare Ye Matbaa 24310 

Martta B. M. Meclisinde müza. 
kere edilecek olan Y eniKazanç ka 
nunu lôyilwıının Bütç• encüme
ninde kabul edilen son ,.Mini ne, 
re devam ediyoruz: 

Fa•ıl:4 
Hizmet erbabının kazançları 

MADDE 15 - 16 ıncı maddenin 
Üçüncü hkrasmda yazılı olanlar ha· 
riç olmak üzere yedinci, oekizinci, do 
kuzuncu, onuncu ye on ikinci madde ---------------11 lerde mevzuubahs hakiki ve hükmi 

ABONE ÜCRETLERl ı 
• T ürklye ı.ı., ifan• ı.ı. 

L IC. L . L 

1 aylıJı 4- 8-
8 

" 7 50 14-
12 ,, 14 - 28-

Gelen ewak ırerl nrilmeı- Müd
deti reçen nüıbalar 10 kuru,tur. Ga
zete ve matbaaya alt itler için mÜ· 
diriyete müracaat edilir. Gazetemiz 
ilô.ıılann mea'uliyetini kabul ehnez. 

ıahıalar, istihdam ettikleri her ııruf 
müdür, memur, müıtahdem ve İfÇil&o 
re ve murakıplara her ne nam ile o
lursa olsun bir ay zarhnda verdikleri 
mebalifi ve mevcut ise ücret ma .. 
hiyetinde bulunan ayniyatı ve mecli
ai idare ve murakabe meclisi reia ve 
azasına verilen ücreti huzur]an ve 

----~~-~~-~-~---· 

1 bunlardan kesilmit olan vergi mikta
rını mübeyyin esami üzerine tanzim 
edi~İf . ve müeaaesenin ıalihiyettar 
tahsıyetı tarafından imzalanmıt bir 
bordroyu ertesi ayın nihsyet yirminci 
günü aktamrna kadar mensup olduk 
lan varidat tahakkuk idareaine tevdi 
edereler. BUGÜNKÜ HAVA 

Y e~ilköy askeri rasat mer
kezinden aldığımız malUınata 
nazaran, bugün haYa az bulutlu 
olacaktır. 

26-2-933 tarihinde hava taz. 
yiki 758 milimetre, hararet en 
fazl& 9, en az 5 derecedir. 

• 

ltır:~EK~ 
Kabak tadı verdi 

1 
Ecnebi parasile vaki tediyat, tedi

ye gününün fiabna ve ayniyat gÜnÜ· 

ı nün rayicine göre kıymetlendirilerek 
bordroya dercolunur. 

1 
Umuru nafia taahhüdatında bulu

nanlarla muayyen mevsimlerde fazla 
İJçİ İstihdam eden ihracat müeaaeaele 

1 

ri , yalnız tediye olunan mebli.t yo
kunile, iıçi ve amele adedini muhteri 
bordro verebilirler. Bu gibi müeıaeae
lerde, esami üzerine tanzim edilmit 
ve iıtihka.l.c sahiplerinin imza veya mü 
hürlerini havi tediye bordr9Jan, ali.
kadar Maliye memurlan tarafından 
talep vukuunda ibraz edilmek mecbu 
ridir. Umunı nafia taahhüdatmda bu 
lunanlar nezdinde, taahhüt veya İn· 
şllatın devamı müddetince, mürakabe 
vazifeaile mükellel ve mahalli def· 
terdara merbut ücretli bir veya müte· 
addit mürakıp Maliye Vekaletince ta 
yİn olunabilir. Velev bir defaya mah
ana ta olaa, icra ettikleri ıanat dolayı
aile artiatlerin kazançtan ve buna ait 
vergi mikdarları, çalıştıklan mileıae· 
senin, (hususi meslekler hariç) müs
tahdemin bordrolarında gösterilmesi 
mecburidir. Bunlann gündelik kazanç 
lan nüfusu yinni bine kadar olan te· 
birlerde üç liradan; ve bu mikdardan 
fazla nüfusu olan şehirlerde umumi---™ ------... - ... -.................... . 

Anladık bir genç Musevi kızı 
ne idüjıi belirsiz bir Yunan oyun
cusu ile Atinaya kaçmı,. Anla
dık. Bu vak'a olalı bir haftadır 
gazetele?miz ba.ştan 8.f&ğı b~ 
macera ıle metguldür. Hatta iki 
kaça~m ceplerindeki paraya ka
dar bıle hesap edenler var. Kendi 
cebimizde kaç para olduğunu bil
mezken bu iki kaçağın keselerile 
me,r11 olmayı gülünç bulurum. 
Vak a olunca yazılır mütalea 
ytirütülür, geçer gid~r. Gaze
t~lerimiz bilmiyerek kıymetsiz den istifade ederek akıl ve ha. 
hır Yunan aktörüne rekl&m yap· yale gelmiyecek istifadeler temin 
maktan ba,ka bir '°y vaomamak- edecekmi,. En basit misal ile: 
tadır. Alelhusus bu ıı:d~ lstan- Bir kibrit yakınca bir tren hare
b~l~a bir de film çevirmittir. ket edebilecekmi•·· 
Butün bu macerayı o filmi kıy- Vaktile Karacaahmet Sultan 
metlendirmek için yapmadığı da iaminde evliyadan bil' zatın 
ne malfun? ! da duvara binip yürüttüğünü kü-

Nihayet, iyi kötü iki genç 11- çükken hikaye diye dinlemq
tnnbuldan Atinaya kaçtı diye sil- tim... O zamanda ya,amıf kimse
tun sütun yazı yazmak manasız. ye tesadüf etmediğimiz için du
dır. Hele ~~tün bu patmılardan varın hakikaten yürüyüp yürüme
sonra bu ıkı gencin haia buluna- diğini de bilmem. Lakin Allah 
madıklannı yazmak btisblitün biliyor ya! Bir kibritle bir trenin 
gülünç oluyor. nastl yürilyeceğini pek merak edi-

M. Papas kız kaçrrmı, M yorum. Düfilnün bir kere üç ku-

b
( Şor) u~I dTa .. kık~1 kaçını,.. L&ki~ • rut verip bir kutu kibrit aldınız 
ıze ne. ur ıye hudutlan d Ank k d . . a- mı araya a ar trenı yilrütür-hilinde ilk kaçan Ye kaçmlan ,_ 

hu mudur?.. ...,. silnüz ... 
Y ook ! Bu kadar kolaylığa ta. 

Bir kibritle bir tren hammül •dilemez. Sonra dünya- • 

Yarüyo da trenden geçilemez. Lokomo-u rmu ••• 
1 tifler otomobil gibi o ur, sokak. 

Her '°y bertaraf amma ilim larda raydan geçilmez ve düdük 
ve fenne karfıhürmet ve itibarı sesinden kulaklarımız dünya gü
i lk vazife bilir bir adamım. Onun rültüslinü İfitmekten mahrum 
için sanmayın ki; ilimle alay edi- kalır. Şunu bir kibrit değil de 
yorum, yalnız hadiseye bir mi- hiç olmazsa bir okka gazyağı ile 
7ah gözlüğile bakacağım.. yürütelim de ortalık biraz tenha-

Bursada fen erbabından bir zat latsın ! Nedir bu tren kalabalığı 
mühim ke•ifte bulunm\l!, atom. h ı Y ya u .. 
!arın arasındaki cazibe kuvvetin-

FELEK 

-----

MA EDO YA 
Bu aırada kapı açılmıt ve iki po 

lis odaya ginnitlerdi. Sandalciyef 
komiserin masasına dayalı bir ha
sırlı aandalyeye oturdu. Bilekleri
ni uğu9turarak; 

- Amma da insafsız sıknu,ar· 
nız be! - diye homurdandı -
Sonra komiserin tabakasındaki Ü· 
çüncü nevi sigaralardan birini 
yaktı: 

Ben. • dedi - kimim, bili
yor musunuz? 

- Söyle de öğrenelim. 
Komiser de bir sigara tellendir 

mitti. Komiteci büyük bir soğuk
kanlılıkla devam etti: 

- Ben Kule kahvelerindeki 
sütçü dükanına bomba atan ada. 
mım. 

Polislerle kanunlar hayretle 
bakakalmıflardı. Komiser; 

- Acele etme de yazalım .. -
diyecek oldu - Demek ki maktul 
sütçü Sandalciyef'in odasındaki 
misafir sendin .. 

- Hangi misafir a efendi .• 
Misafir öldü. Onu Sandalciyef öl-

Kin, Politika o• K 
g an .. 

Müellifi: Ni:r:amettin Nazif ................... ,,,,,,~ .,, ,,, ...... 
dürmüştü.Yani bombayı ben koy. 
muftum, bomba patladı, 0 öldü. 

Bu mühim itiraf kar•ıaında 
genç komiser afallayıvermişti. 

Bir gün evvel bütün tehri alt
üst eden hadisenin kahramanını 
yakalamak kendisine nasip olu
yordu ha .. Fakat bu pek mühim, 
fevkaliide bir muvaffakıyet ola
caktı. Onu söyletmek, daha fev. 
kalii.de konuşturarak ağzından bü 
tün esrarını kapabilmek için na
zik davranmağa karar verdi. Kah
ve emretti. 

Sandalciyef, boynunu İpe vere: 
cek bu müthi, sırrı söyliyen sankı 
kendisi değilmit gibi, soğukkanlı 
ve sakin sigarasını içiyordu. La
kayt bir tavırla saatini çıkararak 
bir iki kere kurdu masanın üstü
ne koydu; 

- Ne biliyorsam, size birer bi
rer anlatacağım,. - dedi - İfa· 
dem uzun süreceği için hatıraları· 
mı toplamak istiyorum. Bana iki 
üç dakika müsaade edin. . Zaten 
~izin de kağıt kalem hazırlamanız 

yetle dört liradan &J&ğı olamaz; far
la aöyleyenlerin ve çalgı çalanların 
ründelik kazançtan bun.larm bulun
duklan şehirlerin nüfusuna ıöre ar
tiıtler için tayin olunan mikdarlann 
en az üçte biridir. Bunların aldıkta. 
n mebaliğin daha az olduğu iddia11 
mesmu değildir. 

Ticaret ve aan'at müeaseaeleri ta
rafından bir defaya da münhasır ol· 
sa, hakemlik, m~a'Virlik, mutavıuaıt 
lık ıibi hizmetler dolayıaile her ki
me olursa olsun verilen mebaliğ, bu 
müeaseselerin müstahdemin bürola
rın da gösterilir ve o ıuretle vergiye 
tlbi tutulur. 

Ecnebi memlekette bulUD&D bir mü 
esseaeye merbut olup, Türkiyede çalı 
fan hizmet erbabırun istihkaktan, ne:ı 
dine gönderdikleri müeaaeae tarafm
dan aylık bordrolara ithal olunur. 
Bu kabil tahralara vikl tediyat, Türk! 
yede diğer bir müeasese tarahndan 
icra edilmekte İ.>e nezdine &'Önderi. 
len müessese, keyfiyeti menaup oldu
ğu nridat idaresine tahriren bildirme 
ğe mecburdur. Türkiyede bulunan bir 
mücıseseye menaup olup, daimi auret 
te ecnebi memlekette çalıf&ll memur 
ve müstahdemlerden çab~tığı ecnebi 
memlekette vergiye tabi tutuldufu 
isbat edilmek fartile Türkiyede bun. 
lardan aynca vergi ararulma:ı. 

Vergileri 14 üncü madde mucibin
ce gündelik gayri safi kazanç üzerin. 
den tayin kılnmut yeya maktuiyete 
raptcdilmiı olan oeyyar mükelleflerle 
bunlar ribi mükellef tutulanlar, her 
hangi bir müesaeoenin kadrosuna da
hil sanatklr ve ifÇiler veya müstah. 
demler meyanına dahil olurlarsa 71 
nci maddede zikrolunan verai karne 
)erinde Yerıilerinln tediye olunduğu 
&"Örülmek ve gösterilmek t•~e hi:z. 
mete rirdikleri tarihin uıüaadıf oldu 
ğu takıit müddetinin hitamına kadar 
bordrolara kaydedilmekle beraber 
kendilerinden Yergi teyJdf edilmez, 
Bu müddetin hitamında, dlfer hl:z. 
met erbabı gibi muameleye tı.bl tutu 
)urlar. Bu kabil mükellefler, nrıi 
karnelerini ibraz ebnedikleri takdir. 
de verırileri kendilerine tedİ)'• 11r&aın 
da, aleliiıul tevkif olunur. 

Ver(t'İ karnesi almıt olan oeyyar 
mükell.,fler, herhangi bir uıüe..._ 
nin kadrosuna dahil olmaksızm o mü 
essesede muvakkat Ye anzf işlerde Ça 
lıp.cak olurlaraa, vergi karneleri ve 
vergilerini taksit zamanlannda mun
tazaman ödedikleri o müe- tara
fından görülmek ve keyfiyet Jı!:ımet 
erbabına ait bordrolarda göeterihnek 
fartile kendilerinden tediye Sfl'aımda 
tevkifat yapılmaz. 

MADDE 16 - Bu kanunıuı 7, 8, 9, 
ve 12 inci maddelerinde yarılı olan. 
lar haricinde kalan umumi ve hususi 
müeaseselerle, cemiyetlerden her ne 
ünvan ile oluna olıun hizmet muka
bili para alanlar için de 15 bıcl inlıd· 
de mucibince aylık bordro nnlmeıl 
mecburidir. 

Bu bordrolar, müe .. eıe ve tefekkill 
terin idareıini denıhte eden ıahıslar 
tarafından tanzim "" imza olunur. 

Bina verciıi kanunu mucibince ae• 
nelik gayri oafl iradı bet. )'Üz lirayı 
geçmlyen mahallerde icrayı Hcaret ve 
san'at eden helvacı, kasap, kömürcil, 
sebzeci, bakkal, tenekeci , berber l'i· 
bi kilçük ticaret ve aanat "" hlrfet er 
babı tarahndan bordr.ı --ıım..ı mecbu· 
ri olmayıp bunlar ~llandıfı mibtah· 
demlerin Wmlerini Yergi idaresine bil 
dir!rler. Bu kabil yerlerde istihdam o 
lunan f&hrslann vergileri 13 üncü 
maddenin D hkrası mucibince maktu· 
an tayin edilir ve vergileri "vergi kar 
ne1erlncle" gösteri1ir. 

MADDE 17 - Umumi, hususi ınül 
hak bütçelerle ve belediye bütçeleri· 
le idare edilen daire ve müesıeaeler• 
le köy ıandrklarile mümasil tetekkül· 
1....-den ticaret ve sanayi odalarile bor 
aalardan fikri ve bedeni hizmet mu· 
kabilinde maaş, ücret, tahsisat, bak· 
hı huzur, tarminat, yevmiye, ikramİ· 
ye, ihbarive al11.n memur ve miistıı: h
demlerle bu kabil erbabı istihkak için 

lazım .•• 
Kamiser biten sigarasını ağızlı· 

ğından çıkarmakla me1guldü: 
- Hay hay canım. . hele kah· 

velerimizi içelim .. hem aceleye ne 
lüzum; sabaha kadar konuturuz .. 

Sen misin bunu söyliyen? .. De· 
meğe kalmadan dehhaş bir güm· 
bürtü işitildi. O anda duvarlar dev 
rilmit ve tavan uçuvermi.ti. San· 
dalciyef gibi bir komiteciyi, üstü· 
nü başını aramadan karşısına o
turtan, sigara ve kahve ikram eden 
ihtiyatsız komiser hatasının ceza
sını görmüftü. 

Beyaz yelekli adamın lakayt 
bir tavırla kurup masanın üstüne 
bıraktığı saat, içi dinamit dolu c:n 
son sistem bir cehennem makine· 
sinden başka bir şey değildi. 

Ertesi 
0

gü,: As~ g~zetesi . hadi
seyi Selaniklilere bildirmek için 
gene vaktinden bir gün evvel intİ· 
fara ~~cbu~ kalmı9tı. Gazetede çı 
kan vılayetın resmi teblijfi a"ner. 
fU cümlelerle bitiyordu: • 

"Komiteci ile komiser param
parça olmuf, iki kanunla bir polis 
derhal ölmüt ve Abdullah Efendi 
namında diğer bir polis nakledil
diği memleket hastanesinde ifade 
veremeden vefat etmiftir." 

Uz.un yıllardan beri devam eden de 
ferli me..,iaile Eti tarihini meydana 
çıkaran ve ciılnya ilim ôleminde bü
yük bir ıöhrete ..,Jıip olan lngiliz. A
kademUi a:zasından Profesör (Sayce) 
ahiren vefat etmiftir. 

Türk Tarihi T,etkik Cemiyeti mem
leketimizin ve ecdadımı:ıun yüksek 
medeniyetini meydana çıkarmak su
retile inaanlığa ve Türklüğe büyük bir 
hizmet ila etmİf olan bu kıymetli ali
mi Türk münevoerlerine tanıtmayı 
bir borç bilmiıtir. 

Aıağıdaki makale de bu maksP.~!a 
yaz.ılmı,tır. 

Büyük bir Hititoloğun 
ölümü 

Eti tannini en iyi bı1enlerden Pro
fesör A. H. Sayee'in ölümü teeuürle 
haber almıruftır. 

Milli tarihimizin derinliklerinde yap 
tığı kıymetli tetkiklerde daima orijinal, 
bitaraf ve aamimi sesini İfittiğimiz Ye 
ilminden müstefit oldufumuz bu bü
yük adamın ölümüyle ilim ileminiıı bu 
sahaamdaki boşluğunu daima hiaae
deceğiz. 

Profeoör Sayca Anadolunun en eokl 
medeniyetini kuran ecdadımız Etiler· 
hakkmda, ömrünün mühim bir krımınr 
baırederek bir çok ke§iflerde bulunmuı 
ve bir hayli eserler nl!fretmİfti. Hattl 
Hitit (Eti) iamini ilk defa olarak mey
dana çıkaran o idl. 

25 EylQI 1845 te Shirehampton'da 
doğımqtu. Tahsilini ikmal ettikten .-. 
ra Oxford Darüllilnununda 1869 da 
"fellow" olmut n tedriı hayatına bat
lamıfbr. 1876 dan 1890 a kadar O:ı
ford'ta mukayeaell filoloji Profeoörü ol
ma,, 1891 de de auiriyoloji Profeaöril 
intihap edilerek 1919 a kadar bu vazl. 
lede kalmııtır. 

1859 da benü:ı bir mektep talebetıi 
iken M11D" HiyeroJliflerini "" Aıur' al
fabeıini öğrenmeğe b&flanuı ve meı.t. 

bi bitirir bitirmez bir Aırur grameri 
meydana getinnitti Bu sahada birçok 
alimlerin ona ne kadar medyun olduk
ları aıikirdır. Hariknllde faal olan 
muhayyelesile bu eoerinde mukayeseli 
filoloji yapmıı oluyordu. Bu yüksek a
laka ve kabiliyeti onu yalan §ark Arka
olojiainhı en mütkil meselelerini halle 
aevketmiı ve buna ait ali.kalan muhi
tinde takviye ebniıtir. 

Eti hiyeroğliflerini okuma huM11un
daki sabırlı l'ayret ve orijinalitıeai, be
feriyete bir çok yeni hakikatler öğreti. 

yoı· ve böylece muhtqem Etiler dii.n
yaaına yeni bir ıtık çenilmiı oluyordu. 
Tarkondemos adlı Eti Hükümdarına ait 
küçük bir mührün üzerindeki hiyeroğlif 
yazıyı ilk defa olarak okumak için yir. 
mi ıene ~ uiratflll!b. Bu 1M1ai 
neticeainde Eti blyeroğtif kitabeleri i
l emine gİıilmit bulunuyordu. Kendisini 
tamamen hıurettiii bu tetkik aabaamda
ki aıkı bütün hayatında belıl kaldı ve 
her yeni Eti kitabeaini neşretmek fır. 
aatını kaçrrmedı. Unutulmut Atalannu
zın yiikıek medeniyetini meydana çıka
ran "Hittitea, the ıtory ola forgotten 
Empİre'' "Etiler, yahut Unutulntut bir 
lmparatorlufım hikiye.ı" unvanlı -
ri çok değerli bilgiler " izahlarla bu .............................................................. 
aylık bordro tanzimine ihtiyaç olma· 
yıp bunlann vergileri 65 inci madde 
mucibince tediye aıraaında heaap ve 
tevkif olunur. 

MADDE 18 - Hizmet erbabına 
ait aylık bordrolar, bunlarm hizmet 
ettikleri daire ve müeaaeaelerin bulun 
duklan mahallin menaup olduğu vari 
dat idaresine verilir. 

(Devamı yarın) 
[Layihanın, menkul kıymetlerin ge 

lirleri Üzerinden alınacak vergi ve 
nübetler hakkındaki krsmınr yann 
nefredece~] 

OçüncÜ O;du .Mil~ürlUğu. Erka
nıharbiye dairesindeki yazı masa
sının başında vilayetin bu resmi 
tebliğini okuduktan sonra Kolağa· 
sı Cemal Bey yeni Asrr gazetesini 
dört parça etti, avucunda sıktı, 
büzdü, burdu ve fırlattı attı. Ka
ğıt külçesi bir obüs mermisi gibi 
havada bir kavis reAmettikten 
sonra kar~ıda bir bafka masanın 
üstünde duran kahve fincantna 
~arptı. Fincan tiddetle yerindeu 
fırladı ve kapının pirinç tokma· 
ğını toslıyarak toz buz oldu. 

- Effek herif! - diye homur
dandı Cemal Bey - Bu fırsat ka
çırılır mıydı? Bu kadar hayvanlık 
olur mu? 

Kaşları çatılmı9tı. Hani bu an· 
da komiseri diriltip buraya getir
miş olsalardı kolağası bir saniye 
teredüt etmez adamcağızın paslır • 
maıını çıkarıverirdi. 

Bıyıklarını burarak bir mllddet 
dü,ündiikten aonra istekaiz bir ta· 
vırla elini uzattı. Masa üstünde 
duran gazetelerden birini çekti: 

- Bakalım lstanbul gazetele
rinde neler var? Bu hangisi aca
ba? Hah Sabah. . Hele fU batme· 
kaleye bir göz gezdirelim. Ooo ... 
Serlevha müthif. Makedonya me
selesi ... 

Bir sigara yaktı. Sol ayağı sağ 

filmi ve dünyanın yeğane 

J A N K i E p u R A' DID 
MAGDA SCHNEIDER, LUCİEN ,BAROUX ve PIERRE BRAS· 
SEUR :le l:eraber temsil ett . ği tamamen Fransızca sözlü ve şarkıh 

Bir Gecenin Şarkısı 
zengın ve rengin filminin 

Çartamba 
ilk iraesi geces' olan Önümüzdeki 
akşamı için biletler 

MELEK ·ve ELHAMRA 
Sinemalarında şimdiden satılmaktadır. 

Bu calib'. dilı:kat ve cazip filmde JAN KlEPURA; RİGOLETTO, 
TRA VİA TA, LA BOHEME ve İtalyan repertuYarınıo en 

mükemm~l •arlıılarını ta <'anni edecektir. 

Tabancalı hırsızlar 
Diizceden bildiriliyor: Kıtla 

nahiyesinde bakkal Mehmet Ef. 
nin dükkanını soyınıya gelen üç 
kiti tarafından tabanca ile ağır 
surette yaralanmıttır. Hırsızlar 
kaçmıştır. Hacı Mehmet Ef. teda
vi altına alınmıf, hırsızların der
desti için takiplerine batlanılmı ... 
tır. 

ihtişamlı medeniyeti gözlerimiz önüne 
ıeriyor. 

Daha aonra "V annik'' denilen ve 
Van gölü mmtakaımda Etilerin muaaı
n olarak ya§&yan Altaik balkın dilini 
de ilk defa olaralı okumak tereli oba 

naalp olmuıtur. (1882) lngilterede 
1874 den sonra Arkeoloji Cemiyetinin 
Reisi olmuı ve 1918 e kadar bu vazife
yi ifa etıniJtir. Aaur kitabelerinden bir 
çok dini metinleri tercüme ve ""frel· 
mittir. Bu tercümeler Aaur tarihinin de 
dönüm nokta11ru tetkil edecek kıymet 
ve ehemmiyette ldl. 

Son bir kaç senelik tetldkleri ara
sında Etilerin bir kolu olan ve 1 tal yaya 
hicret ederek orada en ealıi yükael< .-. 
deniyeti kuran Etrüskler de bulunuyor
du. "Aıiya Cemiyeti Mecmuaam" da 
intiflll' eden makaleleri bu tıetkilılerin 

de ne kadar ehemmiyetli neticeler ver
diğini göateriyor. Burada Etrilak dili
nin ve medeniyetinin Eti dil '"' med• 
nlyetile olan benzerlikleri anlatılıyor. 

"Tbe RCCOl'da of the Paat" cGeçmi
ıln byıtlıun namı albnda nqrettifi 
bir seri küçük kitaplar yalan f&J'k Ar
keolojiai üzerinde büyiik bir illka uyan 
drrmış ve bu çalıımalann hildki kıyme.. 
ti herkes tarafından takdir edilmiıtir. 

Sayce tetkilılerini memleketimizde 
bilfiil uzun ıeyahatler yapmak 1Uretile 
hakiki müplıedelere latinat ettirmltı 
Anadoluda ..-n aeyahatlar yapmıfbr. 
Mıaırda, Asur mmtalıaomda n Karta· 
mıtta da tetkilıl.., yapIDlf ... Umumf 
Harpte Japonyaya kadar gitıniftir. 

Oııford, Edinburg gibi Darülfilnun
lardan 1eref derecelerini aldıktan bqka 
Britaniya Adakcmisine aza intihap edil. 
miş, ve 1925 de "Royal Asiabc Society" 
tarafından kendiıine bir ıeref m11dalya-
11 verilmiıtir. 

Profeoör Sayce, lhtiyarlıfına ve yor
runlufuna rağmen ölümünden bir kaç 
hafta evveline kadar memleketimizin 
en e•ki tarihini tenvir huıuıundaki ça
lıtmalanna devam etmi1tir. Hatıras1111 
burada ve her zaman taktirle yad
ği Cemiyetimiz bir kadirırnasbk borcu 
bilir. 

ayağının üstünde duruyordu. Ha
fifçe kımtldandı. Sağ ayağını sol 
ayağının üstüne koyduktan sonra 
gazeteyi okumağa başladı. . 

Fakat daha ilk satırların.len ı· 
tibaren suratının hatlarında bir 
gerginlik ve gözlerinde bir cansı· 
kıntısı beliriverdi. 

Odada daha üç masa vardı. De
mek ki Cemal Bey bu odada yal. 
ruz bulunmuyordu. Anlafılan ar. 
kadaşlan ya gelip gitmitler, ya. 
but ta hiç gelmemitlerdi. Çlinkil 
masaların üçil de boştu. Duvarda 
pandüllii bir saat epe>: gürültil 
çıkararak i'liyardu. Galıba yayla. 
rı duvara konulduğu gilndenberi 
y~ğlar..u::.::nıftr. ötede beride bil. 
yüklü kiiçüklii bir takım haritalar 
göze çarpıyordu. Pencerelerden 
giren ziya hortumlarında bir toz 
deryası dalgalanıyordu. Oçüncll 
ordu Mü~ürlüğünün erk8.nıharple
rine mahsus olan bu oda da amma 
piatl haa .. 

Netekim ilç bet dakika sonra 
açılan kapıdan elinde bir kafrt 
tomarı ta,ıyarak İçeriye giren ya
ver Kazım Nami Beyin de bu bal 
nazarı dikkatini celbeylemi,ti: 

- Be yahu! Bu ne? - de
di - Bu oda hiç temiz olmıyacak 
mı? 

Kağıt tomarını masalardan bi-
rinin üstüne koyarken gözüne 

Allo! Allo! 
lkt ~ün kaldı 

arım beni 
Aldatırsa 

' 1 artçarşamba 

GECESi 
lstanbul ALEMDAR 

ve Kadıköy'ünde 
HALE sinemaların· 
da aynı zamanda 

başlıyacaktır. 

ALKAZAR SİNEMASINDA 
Emnlsiıı muvaffakiyetler 

kazanan 

BiR MiLLET 
UYANIYOR 

ıahelerimizln ıon iki ıününde'l 
iıtifade ediniz. 

--• Bugün va yarın ---

ISTANBUL BELEDiYESİ 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Yarınki aah 

gOaO ak§amı 
Suvare saat 21,30 
HİLE ve SEVGi 

Yazan: Şiiler 
Tercllme eden: 

Sabri Bey 
Haile 5 perde 

Muallim ve talebe gecesi 

Mart ayı zarhnda Pazartesi günleri 
de temıil vardır. 
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yerdeki fincan parçalan ilitmitti. 
Biran ıuratmı asar gibi oldu. Fa
kat gene o anda yüzünde alaylı bir 
gülümseme beliriverdi: 

- Kolağasım gene neye hid· 
detlendin? Bu zavallı fincan bir 
kabahat mi yaptı? 

Cama! Bey gözlerini gazeteden 
ayırınıyarak homurdandı: 

- Yeni Aıır'ı okumadın mı?. 
- Okudum .• 
- Kızmadın mı? 
- Tabil kızdım. 
- Eh. • Bu da benim kızgın• 

htmıın ifadesi i,te •. 
Ve birden bire ayağa kalktı: 
- Nami. . Şu İstanbul gazete

lerinin kepazeliğine ben artık tllı' 
hammUI edemiyorum •. 

Yaver, 'imdi masasının batlll• 
geçmiş, getirdiği tomardaki kağıt· 
lara göz gezdinneğe başlamıstı: 

- Hayrola. • Gene neden bab
aediyorlar? 

- Makedonya meaeleaindesı· • 
Meğer Makedonyada aaayi9 ber
kemalmit te biz farkında değiJrnl· 
fİz. Şu Sabah gazetesinin Iı:ull~ 
dığı ağza bak. Umumi Müfetit n 
ıeyin Hilmi Pqa Hazretleri nele
re nelere muvaffak olmUflarırııf·• 
Oh efendim oh 1. 

(Devamı var) 



ı 

[ • I 
!\llo, Ankara_ 
lstanbul 

Ankara ile latanbulu birlblrine 
Yaldattırmakta pmpiyonluğu ge
ne radyo ktrmıfbr. Telefon mu
haberatı ancak huıuai itlere yarı
Yor ve yalnız iki kiti bundan isti
fade edebilir. Fakat radyo mer
kezlerinde netredilen hitabeler i- 1 
!e ınuıiki ve aaire programlar her 
ıki tehir halkının istifade edeceği 
bir fekildedir. 

Şimdiye kadar araaıra Ankara' .. 
dan nakiller yapılırdı. Yalnız bu 
nakiller kablosuz oluyordu. Gazi 
Hı. nin nutukları her sene lıtan
hul radyosunda bir radyo aletile 
Ankara merkezinden alınarak pa
razit ve 11lıklı olarak lıtanbul 
ınikrofonuna verilir, bir türlü kab 
lo ile dinlenen nakillere benzemez 
idi. 

Şimdi yapılan tecrübeler tele
fon tesiaatile getirilen transmisyon 
ların hususi kablolardan farkı ol
madığı memnuniyetle anlatılmı.
hr. 

Ankara ile İstanbul radyoları
nın aralarındaki rabıtanın bir çok 
noktalardan ehemmiyeti haiz ol
duğu kanaatindeyiz. Ankarada ve
rilen mühim konferanslar Ankara 

radyoıu vasıtaaile lstanbula veri

lir. lstanbul stildyolarından An
karalıların beğendikleri ve orada
ki radyoda olmryan muıikili ne.
riyat nakledilir. Bu cihet iktisadi 
noktadan bilhaaaa pek mühimdir. 

Eaaaen Avrupa merkezlerinde 
de böyledir. Ne,riyatın büyük bir 

kısını bir merkezde yapılır; mem
leketteki diğer merkezler bunları 
daimi surette merbut bulunan kab 
lolar ile naklederler. ı 

itte İstanbul ile Ankara mer
kezlerinin tevhidile büyük bir men 
feaat temin edilebilir, program 
daha uzar ve mükemmellqir. 

iki fotaıyonun tevhit edildiği 
takdirde programın buna göre tan 
zimi lazımdır. 

Ne,riyatın bir kıamı gündüz 
muayyen saatlerde ve plik ile, di
ğer kııını da musiki ile ve geç 
vakte kadar devam etmeli. Geç 
vakit olan kıum herhangi bir ka
bare veya dans mahallerinden 
danı muaikiıi nakli olmalı. Ama, 
d~necek ki geç vakit Avrupanın 
hır çok merkezlerinde danı musi
kisi varken buna lüzum var mıdır? 
Böyle düşünülemez. Zira her me
raklı uzak merkezleri dinleyebile
cek kadar pahalı bir alet alamaz
sa bu musikiden niçin mahrum 
kalmalı? Merkezlerin birlettiğin
de bu nakil meseleıi ilk düıünül-
ıneıi lazımgelen bir ittir. · 

Plak netriyatı bizim memleket 
teki vaziyette hiç bir yerde değil
dir. Hiç bir radyo 'irketi gramo
fon plaklarına para vermez, hat
ta bir plağı radyoda çalmak için 
listüne para alır. Çünkü radyoda 
çalınan bir plak en iyi bir rek
lam mahiyetindedir. Buradaki 
Plakçılar reklam parası vermese
ler bile plağın bedelinden sarfına 
zar etmelidirler. Buna mukabil 
tirket çaldığı plağın fabrika ve 
ismini plağın bat ve sonunda söy-
1-er. Beğenilen pliklar ertesi gün 
gramofoncudan fazlaıile alınır. 

Bunların hepainin muvaffakı
yetle yapılab.iir.:ıesi için ilk iş ka
çak radyo dınlıyenlerin tecziyele
ri için bir kanunun yapılmaaı ikti
za edeceği fÜpheıizdir. 

Turgut MiT AT 

Mel Olga 

Romanya (Bükref) radyo-
"Unda taganni eden ve en çok 
~\'İlen muganniye Mel Olga cu
llıarteıi akpmı ( 4.3.33) Bükret 

RADYO 

Otomobillerde 
Radyo 

Berllnde aon günlerde açılan bey
nelmilel otomobil aerıiainde cazip bir 
manzara karşısında kalınmııtır. Ka
pıdan eirince radyo veya gramofon .. 
cuya girilmit hiui veren sadalar işi
filiyor, otomobillerin gramofon ile ne 

aliı.kaaı olduğu gapi ihtiyari düşünü • 
lüyor. 

Fakat otomobillerin yanına yak
la,ıbnca görülüyor ki radyo aleti o• 

tomobili,; içeriıine iınal edilmiftir. 
Tanınmıt bir Alman mııri<aaı bu. 

aletleri ıureti mahıuaada otomobiller 
İç.in yapmı§tır ve hareketten hiç 

mÜleeHir olmaz. S lambalı bu ahize 
merkezi Avrupada gündüzün en aıa· 
fı 8, ıo iıtaayon almak iktidarmda
dır. Aletteki lambalar fazla anot ce
reyaru aarfettiğinden, bu cihetin ida· 
ri bir fekli düıünülmÜf ve 200 volt
tuk cereyan veren maaraflı anot pill 
ıerine 6 voltluk otomobil makineıin-

(:.sefi:'f 3) 
• 

den alınan cereyan 200 volta Tran&
f~mı~törlerle yükaeltilıniJtir. Batka 
hiç bır cer van,. lüzum kalmamakta 
dır. 

Ahize her otomobile kolaylıkla 
konulabilir. (Şekil: ı ) de bütün te
aiaat göateriliyor. Radyo toförün ö
nündeki aaat ve kilometreyi gösteren 
aletlerin merbut bulunan tablonun al 
tına merbutur. Ahizenin üzerinde 
hiç bir ayar düğmeıi olmayıp, bunla
rın yerine ahizeden uzanan bir tel ile 
(Şekil 1) deki (2) numaralı kmm 
bütün ayar düğmelerini ihtiva etmek 
tedir. (2) numaralı kmm (Şekil 2) 
deki tarzda direkaiyonun sapma mer 
buttur. Ahizenin öbür ucundan da
ha iki kablo uzanıp ayar kııımı ile 
birletmi,tir. Bunlar dalga tespit eden 
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I • 1 
Bugünkü program 
ISTANBUL, ı200 m. 

18 • ı8,4S Vedia Rıza Hanım. 
18,4S - 19,30 Orkestra_ 
19,35 .. 20 Fran11zca dera (Müptedile-

re mahıusJ 
20 - 20,30: Darülbedayi temsili 
20,30 - 2ı,30 Safiye H. ve arkadqlan 
2ı,JO - 22,30: Orkestra, Ajana ve Bor-

sa haberi, saat ayan. 

Var§oııa 1411 m. 
13. ıs Plak. 16.S5 keza ı8ı Piya

no konseri. ı8.40: ltalyan ıarkı ve ha 
valan. 2ı: Valter Kollo'nun "Buae
aiz kadın" iaimli opereti. 23.20: Lem 
berg'ten: Dana musikisi, 24: Caz. 

Budape~te 550 m. 
18.35: Dunapaluta otelinden nak· 

len cazbant. ı 9.20: Sigan musikiıi. 
20.35: Bernardino Molinari'nin idare 
sinde Filharmonik konser. 22: Haber
ler. Müteakıben plak muıikiıl. 

Münih 53.'l m. 
ı8. Musiki. - Musahabe. 20.ıOı 

Çift piyanoda karnaval havalan. 
21.0S: Emmerich Kalman'm "Dle 
Graelin Maritza" opereti. 23.501 Pİ· 
Uk. 24.3S: Londradan: Caz. 

Viyana 517 m. 
ı8: Çay muaikiai (opera, operetler) 

20.3S: Yugoslav eaerlerinden halk ve 
klaıik ıarkılar (Zagrep'ten naklen). 
21.16: "Daı ewige Weibliche" isimR 
muaikili mizahi temsil. 22.401 Teıan• 
nlli dana muaikiai. 

Prag 487 m. 
20.45: Harmonik kuatora. ıı.05ı 

Zagrep'ten: Yuıoallv hava ve ıarkı
lan. 21.4!1: Orkestra, 22. 311: Çek 
yaylı alet kuatonı. 23.201 Solist ta• 
lamı konseri. 

Bükr•ı 394 m. 
ı3: Plak. 14. Keza. ı7: Radyo.,... 

kestra11. ı9.30: Devamı. 20.45: Plüı. 
21 ı Oda muıikhi (Kuator , SchUIDIUl) 

s .... ıao 325 m. 
ı7.2S: Konser. 21.451 Karnavala 

ait neıriyat. 22.SSı Dans - aair par
çalar. 24.30: Londradan danı musl· 
kial. 

Roosevelt ite 
baılarken 

Am~rlkada mühim bir nakil 
Franklin Roooevelt'ln Cumhur 

ReiaJiilne lntihabo 4 _.-tta ol• 
yor. Ogün yeni Rel.aic:ümhur fevka
lade mera•imle yeni vazifesine bqb .. 
yacaktır. Mumaileyhin etrafında ıa 
mikrofon, S kıaa dalgalı seyyar mürai 
le yerde ve tayyarede hazır bulundu
nılacaktır. 

Ayni gün 32 radyo mühendiai, ıo 
spiker, 12 tarauut edici bütün her 
f<'yl mikrofonlar ile nalda l•iratacak· 
lardır. Bir kıaa dalgalı otomobil mür
aOeai Rooııevelt'in otomobilini takip 
edec.,k, yollardaki musiki ve bütün vu
kuatı nakledecektir. 

Mısırda radyo sergisi 
Mı....-da büyilk bir radyo aergiai 

aç.ılmııtır. Sergiye her memleketten 
lftlrak edilmektedir. Sersinin açılma 
aı, Mısırda radyoya merakın fasla ol
dufuna delllet eder. 

Bu milnaaebetle Mıaır Hüldlmetl 
yanın kilovat takatmda çalıtan ef
relti bir müraile çahıtrrmaktadır. Bu 
müraile her ne kadar Mısır haricin
den işidilmiyoraa da yeni ve kuvvetli 
bir merkezin imali için propaganda 
oluyor. 

Haftanın mühim 
neıriyatı 

4 Mart saat 20 ıle Amerika 
Cümhur Reisi Mr. Roosevelt'in 
İfe ba1lamaı11 münaaebetile yapı
lacak olan meraaime dair 25 da
kika kadar sürecek bir İzahat 
verilecektir. Avrupadaki Alman 
radyolarının Amerikada yardım
cısı bulunan sabık konsolo• Mr. 
Kurt Sell tarafından almanca v. 
rilecell bu izahatı Viyana Berlin 
ve Breslau merkezleri naklede
ceklerdir. 

Cuma günkü Bern-Zii
rih konseri 

Cuma akıamı saat 21.30 da 
lsviçre radyosunda verilecek kon
ser bütün orta Avrupa radyoları 
tarafından nakledilecektir. 

Proğram lsviçre e•erlerinden 
terekküp etmektedir. 

mükesiftere merbuttur. !================,.! 
(Şekil 3) teki aletin yandan alın-

mıı fotoğrafiainde aon aiatem aletle
re mahana bir düğmeli ayar edilen a· 
Jetlere mahsus yan yana üç mükesaif 
nazara çarpıyor. 

(Şekil 4) aletin alt karnımı göate· 
rir; burada en karakteristik nokta o-
tomobilin aarambamdan bozulmak 
ihtimali bulunan aletlerin yaylara 
merbut bir plak üzerine hnal edilmit 
olmasıdır. 

Alet il lambalı bir Süper nevinden 
o~~uAıı için bir kadro anten ile itliye 
bılır. Fakat otomobil hareket haliu
de cephesini dalına deği~tirdikçe kad 
ro vaziyetinin deiitmeai icap ettiği i
çin ve otomobilde bir kadro bulundur
mak pratik olmıyacağı cihetle anten 
nevinden ve otomobil karoaelinin altı 
na ıerilen bir tel bu vazifeyi ıöriir. 

Toprak kıunı otomobilin madeni 

itizar 
Y azılarımıztn çokluğundan 

haftalık programı bugün koya
madık. Maama/ih her nüshamız
da o .gi}nün programını koyduğu
muz ıçın okuyuculanmız; bundan 
mahrum kalmış olmıyacaklardır. 

Güzel bir it 
Bu buhranlı zamanlarda iyi bir 

malı ucuz fiatlarla almak güzel bir 
ittir. Nitekim Galatada Lazaro Fran 
ko ticarethanesindeki harumdara ça 
maşır ve cihaz takımlarile her nevi 
ıtriyat ve tuhafiye levazrmatındaki 
likidaıyondan istifad., etmek güzel 
bir i tir 

ŞUBAT 193.3 

Vagon.Lits 
Hadisesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
nin nümayişi esnasında cam, çerçeve kı
rılmış, kepenkler parçalanını§ ve bazı eş
ya ziyaa uğratılmı,tır. Ceza kanununun 
5ı6 ıncı maddesi mucibince hasarları ika 
edenler kabahat faabna dahil olan bir 
cürüm i,lemiş aayılırlıı!I'. Ancak müseb
bipleri hakkında takibat icrası, şikayete 
mütevakkıftır. Tahkikata vaz'ıyet eden 
müddeiumumilik, hadisenin inkif&f ıaf
halannı inceden inceye tetkik etmekt ... 
dir. Müddeiumumi Kenan Bey, muavin
leıinden Sabri Beyi tahhkikata memur 
etmiıtir. Tahkikat, henüz hazırlık safha-
11ndadır. Ortada tevkif edilmiş kimse 
yoktur. Talebeden ıs kadar genç, ifade
leri zabıtaca alındıktan sanra ıerbest bı
rakılmıılardır. Müddeiumumilik başmu
avini Hilanet Beyle muavin Sabri Bey, 
dün müddeiumumi Kenan Beyin nezdin
de toplanarak geçvakte kadar hadise tah 
kikatile meşgul olmuılardır. Vagon 
Lit ıirketi şefi M. Jantone'nin henüz is
ticvabına lüzum görülmeniıtir. 

T11lıri 1'at nekadnr'! 
Aldığımız malllınata göre, yapılan tah 

ribat dün tesbit edilmittir. Keıif heyetle 
rinin raporlarına göre, Galata merkezin
deki tahribat yEkunu ıooo - 1200 lira a
rasındadır. Beyoğlu merkezindeki tahri
bat biraz daha fazladır. K"§İf heyeti ra
porlarını bugün Adliyeye verecektir. Ya
taklı Vagonlar Şirketinin Galata ve Bey 
oMu merkezlerinde dün ortalığı çalıııla
bilecek hale konulmakla iştigal edilmit
tir. Galata merkezinin iç kısmında, dün 
öğleden sonra memurlar ite ba,laıruılar
dır. Nümayiş giinü Ankarada bulunan 
~irketin latanbul müme11ili Hümü Sa
dık Bey, telefonla vaziyetten habet-dar 
olıtr olmaz dün ıehrimize avdet etmiş 
ve dün vali muavini Ali Rıza Beyi ziya
retle hadise etrafında görüşmüf ve İza. 
hat vermlıtir. Hüsnü Sadık Bey kendiai
le görüşen bir muharririmize tunlan SÖy 
lerniıtir: 

- "Nuri Bey Ankaraya hareketinden 
evvel bana gelip türkçe konuıtuğu için 
,efi M. Jannoue tarafından ılddetli mu
ameleye maruz kaldığından ve ıs gün 
itten menedildiğinden tiki.yet etti. Der
hal vaziyeti tahkik ettim. Ankaraya git
mek iıtlyen bir Türk tüccarı, tirketin 
Beyoğlu merkezine müracaatla bilet İs
temiştir. Kendisine, yer olmadığı, ancak 
ıirketin Galata merkezine müracaat ec'er 
se orada mevcut bir biletin verilebileceği 
ni aöylemi,tir. Bu tüccar Galata şubesi
ne gİtınİf, ondan kendisine açık bulu
nan yerin bir !Jaıkaaına tahıis edildiği 
cevabını almıtbr. Bunun E·:rine bu zat, 
tela-ar Beyoğlu merkezine gitmiı, bir az 
asabi bir halde, kendisinin Galata merke
zine gönderildiği halde, nasıl olup ta o
rada yer olmadığını söylediklerini aor
mustur. Naci Bey de telefonla Galata 
merlrezile görüşmeğe lüzum görmüştür. 
F alcat türkçe cereyan eden bu muhavere
yi işit,.. M. Jannoue ne olduğunu anla
mı atcmit ve yanlarma giderek &.:en~ 
diainin de İf'I muttali olabilmeol içi.n 
franJızca konuıulmuını Naci Beye söy
lemittir. O zaman Nad Bey kendisinin 
ana dili türkçe olduğunu ve türkçe ko
nuştuğunu beyan etınİf, M. Jannoue de, 
"sizi 2S kurut cezaya tabi tutuyorum" 
desni~tir. Nad B. buna da itibarz edin
ce, M. Jannoue: o halde, bana karıı gel
diğiniz için ıs giln işten mezunsunuz.'' 
cümlesini aarfetmiıtir. Bunun üzerine 
Naci Bey de tapkaamı alıp çıkmıştır. 
Şirketimiz nizamtıtı, memurlann tecziye 
leri buauıunu Pariı'teki merkezin kara
nna bırakmaktadır. Şubelerin 1111.cak tec
ziye İçin teklif haklan mevcuttur. Naci 
Beyin müracaatı üzerine tahkikat yap
tım ve M. Jannono'nln Naci Beye ıs 
gün demişse de, bir hafta müddetle iş
ten men'ini Pariı'teki merkeze teklif et
tiğini Öğrend.İın. Ben de, vaziyetten ba
biıle lmm gelen ıeyi mm-keze yazdım. 
Naci Bey timdi Galata ıubeainde vazife
ye devam etmetkedir. Mesele bundan i
barettir." 

Naci Re11 ne diyor? 
Dün bir muharririmiz, M. Jannoue' 

nin ıs gün müddetle iıten menettiği ya
zılan ıirket memurlarından Naci Beyle 
de ,<irüımüştür. Naci B. demiftir ki: 

" - Geçen salı günü ölle yemeğinden 
aonnı İfİme döndüğüm zaman bir bey 
ıelcli, Ankaraya birinci mevki bilet lıte
di. Arabaların planına baktım. Kırmızı 
mürekkeple çizil<Rl ve !Jaıkalarma sah
lan yerlerden başka kurşun kalemile ka
po.tdmıı bir yer vardı. Yemekte bulunan 
arkadaşlarımın avdetinde vaziyeti anla· 

ynbileceğimi, bclki kendiıine bir yer bu
labileceğimi IÖ} !edim. Saat 15 te bu bey 
bana telefon etti. Plinlan anat ıs bu
çukta Haydarpa§tlya ıöncleririz. Kendisi 
ne bir yatak buldufunw ve Galata mer
kezine müracaat etmesini söyledim. Bu 
yolcu tirketin Galata makesine gİbnİf.0 
radan bana telefon etti! ... •• 1 numaralı 
yatağın ba,kaama veribnİf olduğunu aöy 
lediler. Ben kendilerine mes'uliyeti ka
bul ettiğimi söyledim. Orada, bir yanlıt 
lık olmasın, diye tereddüt ebniıler. Bu 
bey, ikinci defa olarak Beyoğluna geldi. 
Ben de, telefonla Galata merkezile görii
ıüyordum. Bu esnada M. JAnnoue yanı
ma geldi. Aramızda aynen ıu muhavere 
geçti: 

OireklÖT - Nac:i Bey, burasının res
mi lisanı franırzca olduğunu bilmiyor 
musunuz? 

Ben - Bura111UD resmi lisanı türkçe
dir. Ben de Tiirlriim •• türkçe konuıuyo 
rum. 

Direktör - O halde 25 kurut ceza ve 
recelr,;iniz. 

Ben - Bu, doğru değıldir. 
Direktör - O halde sizin 15 giln müd 

detle nzifenize nihayet veriyorum. 
Aramızda cereyan eden muhav .... bun 

dan ibarettir. Y annndald memur arka.. 
daşun, benim öz dilim türkçe olduğunu 
ve türkçe konuşm31nln tabii bulundu
ğunu direktöre söyledi. Direktör sesini 
çıkarmayarak yukarı çıktı. Maamafih 
şu noktayı söylemek isterim, ki ben, M. 

' • " •• ,.,. nl' " ,ı,. . ,;;.; 

Kontenjan •• 
(Bası 1 inci sahifede) 

arttırmak. 

4 - ihraç maddelerimizin satıt yei<U 
nunu kabartmak. 

6 - Döviz ihtiyacımızı tamamen kar
şılayacak mikdarda memleekte döviz t• 
min etmek ve memlekete girmesi liiznn 
gelen dövizlerin tamammm gelmesine 
itina etmek, 

6 - Ve nihayet kontenjan siıteminin 
kabulile müstehlikler aleyhİRP tecelli e
den bazı hallere nihayet vermek. 

Bu gayeleri içinde bulunduğumuz ae
ne zarfmda tahakkuk ettirmek arzuıile 
hükumet bu eaaalardan bir kısnunı yeni 
kararnameye ithal etmiı ve kanunu ilti
zam edenleri de layiha hazırlayarak Mec 
lise teklif etıneği kararlaştırnuthr. 

Müvazene 
Ahiren neıredilen 932 istatistiklerinde 

görüleceği gibi geçen ıene memleket it
halatı 85 milyonu ve ihracatı da 100 mil 
yonu bulmuştur. tik nazar da tatmin e
dici bir manzara arzeden bu rakamlar 
filvaki ticari müvazenenin lehimizde ol
duğunu ishat ederse de bu hal zahiridir. 
Hakikatte tediye müvazeneai nokta! na
•anndan ihracatımızın ithalitnmza nia
betle lS milyon değil birka> on milyon 
daha fazlalık arzetmesi zarureti vardır. 
o~vlct mübayaatı ticari rrüvazene cet
vellerinde ödenen taksitleri, Avrupadaki 
tal bmıize gönderilen para gibi döviz 
sarfını istilzam eden mevzular lehimizde 
bir netice vtten ticari müvazenenin par
laklığını ııidennektedir. Buna ihracatı
mız karşılığı dövizlerin tamamen memle 
ketP. gelmiş bulunmadığı iddla11nı da ill 
ve edecek olursak, hükiimetin aldıiı ve 
alacağı tetbirler de ne derece ha11aa ol
ması ve daha ne derece gayret göstenne 
ıi lazım gel~eğİnl tebarüz ettirebilir. 

Jhracatın•ı:: 
Altı aylık yeni kontenjan listeleri ıe

nelik ithaliıtnnızın 85 milyon yerine ıoo 
milyona çıkabilmesi <"~asına göre tanzim 
edilmi,ılr. Senede ıs milyon liralık fazla 
döviz ihtiyacına meydan verecek olan 
bu tetbirlerin karşılığı olarak ta ihraca
tımrzı çoğaltmak çarelerine teveHül o
lunması kararla,tırılmıştır. Bu maksatla 
muayyen ihracat maddelerimiz ele alın
mış ve mesela madenlerimizle kereste! ... 
rimiz ihracatını çoğaltmak gayesile bazı 
kararlara vanlmııtır. Bili'ımum maden
lerden ve kerestelerden alırunakta olan 
rüsumun asgari bir hadde indirilmesi ve 
icap edene her ikisinden ihnıcat madde
si olıırak hiç bir resim alınmamım ıu,.... 
tile beynelmilel piyasadaki rakiplerine 
karşı bu maddeleri daha kuvvetli bulun
durmak gayesi istihdaf olunmuıtur. 

Jfadt>nler ve kerestelerlml:z 
Madenlerimizin ve kereıtelerimlzin 

maliyet fiyatını mümasiline sahip mem
lekeılel'deki fiyata eri~tirmek •• hatti 
onlann dununa indirebilmeli temin et
mrk bir prenaip olarak tesblt edilmİftİr. 
Bilümum ihracat maddelerimizde her 
devletle ayrı ayn anlaşmak ve tarafey
nin huıuıiyet ve ıarzula.nnıa söre tetbir 
alnu'lk veı bunda teadül e..amı temine 
çalıfm&k yeni çalıpna proi!Y'ammın e
aaslanndan birini tqkil etmektedir. 

Bu seneki ihracat maddelerimizi ikiye 
ayırmak suretile üzerinde mütalea yü
rütmek kabildir. Biri, geçen seneki ,.... 
kolteye nazaran fazla olanlar; üzüm, fın 
dık, zeytinyağı gibi.. Diğeri de, meseli 
pamuk gibi iatihaal mikdan ceçen ıene 
nin dununda olanlar. 

Bu sene gerelıt fazla v• gerek az mik
clarda iıtihaal edilen rekoltelerin aatıtla
nnda sıkıntı çekilmemiştir. Ve memnu
niyet kayda ..-yandır ki elde bulu,,..n 
atoklann mikdan tikiyeti m~p olacak 
derecede değildir. Bu da gösteriyor ki 
malhı.rnnızı pliıae etmek için yeni satıı 
pazarları bulmak düşünce:ıile devletlerle 
anla~maia muvafık c:!ahi olunmasa müı
tahsillerimiz aalı• imkanına malik olabi-
leceklerdir. · 

Türk malını alan memlrketlerin 
biz de malmı memleketimize aokacatız.. 
Bu esas beynelmilel münasebeti rimizde 
ana bir prenaip olarak muhafaza edile
cektir. 

Kontenjan 
Kontenjan listesi bu defa altı aylık 

olarak tanzim edilmiıtir. istikrar ifade e
den bu uıulün kabulile Avrupadan mal 
ıetirmek iateyenler hesaplannı daha mü 
ıait şerait içinde yapabilecekleri için 1üp 
hesiz, ancak, memnuniyet hiuctmişler
dir. Yeni liıtede A ve D cetvelleri birl"§
tirilmiıtir Mevaddı iptidaiyeyi ihtiva e
den A ve D çetveli ile birleştirilmesi kon 
tenjana tabi olmadan memlekete girebi- 1 
lecek maddeleri ihtiva eden bu iki cet
vel için mevzuab tazeleştirmeıi noktal 

ni işitmedim." 
Tahkikata Adliyece devam edilmekte

dir. Beyoflu kaymakamı Sedat Bey de, 
bir muharririmize, tahkikatın tamaıı.
müddeiumumiliğe intikal etmiı ve kim
ıenin tevkif edilmemiş olduğunu söyle
mi.tir. Hakikat, fÜpheab bugün yarın 
anla!tlacaktır. 

Şirket miidiiril ne diyor? 
- Müddeiumumilik tahkikata vaz's

yet etmiıtir. Bu tahkikatın hakikati mey 
dana çıkaracağına ıüphem y~tur. Şunu 
açıkça ııöyleyeyİm ki, hldiseye rağınen 
benim talebeye muhabbetim vardır. Çlln 
kü ben de eski talebeyim. Tal ebelik ha
yatını bilirim. Hatti talebe cemiyeti re
isliğinde bulundum. Talebenin do hakika 
ti öğrenmekte gecikmiyeceğİne eminim. 
Şunu ıöyliyebilirim ki, bir çok talebeye 
bana vaki olan müracaat üzerine kolay
lıklar göıterdim. Ümit ederim ki, bu ha 
diıe artık gclmit, geçmiş bir şeydir ve 
hakikat anla~ılclıktan sonra her ,ey unu
tulacaktır. 

Dar/Jlfünunda tahkikat 
D..-ülfünun emaneti, talebenin yaptıfı 

nlimayiı hakkında tahkikata hatlamııtır. 
Emanet bütün fakülte reisliklerine birer 
tezkere yazarak hiidiıenin tarzı cereya
nı hakkında malllınat istemiıtir. Fakülte I 
ler talebeyi dinleyecek ve edindiii ma-

... tr PtP h 'ldirecektir. 

Akterist 
Olacakmış! 

(Başı 1 inci sahifede) 
bulunduğu söylenmektedir. 

5 

Atinadan gelen bir telgrafta, Mabna
zel Şor ile Papas, M. Şor tarafından iz
divaçlanna muvafakat edilmezse yakuı
da birlikte sahneye çıkacaklarrnı iıaa et
mi~lerdir. Yunan zabrtau, pasaport me
ıelesi dolayı&ile 1 ıbuıbul' dan Atina' ya 
dönen Yunan mtiıılerlnden bazılarını da 
iıticvap etmitıir. Diler taraftan M. Şor 
un vekili avukat M. Adil Beyin lazm 
buluıımıuı için Adliyeye verdiği iıtida 
~ "?"!alamı tamiki ıamnında poliaa 
".enlmifti;"· Tahlı:ikat, Mabnazel Şor'un 
fınınıu kimlerin teshil etmit olduldanıu 
da meydana çıkaracaktır. 

Lehf•tanda fena hava 
VARŞOVA, 26 (A.A.) - Var

tovanın cenubi garbiainde oto
büs münakalatı, kar fırbnaları yf!
zünden tamamen inkıaa uğraınıt 
tır. Karın yüksekliği 4 metre
dir. Yollar kapanmı,tır. Karların 
kaldırılması ve yoların temizlen
meai iti önünmüzdeki haftanın or 
talarına kadar devam edecektir. 

Doagla• fsvlçrede 
CENEVRE, 26 (A.A.) - Ma

rie Pickford, kocaaı Douglaı Fair
banks ile buraya gelmiflerdir. İ
talya ve lıviçreyi geçeceklerdir. 

nazanndan fÜpheıiz hayırlı olmuştu•. 
Bundan maada bu liıteye yeniden ıer.. 

1 beıt girebilecek 63 kalem e,ya dalıa it
hal olunmu,ıur. Evvelce D liıtesi 80 ka
lem "fyayi ihtiva ediyordu. Bu ıuretle 
yeni cetvel mevaddı iptidaiyeden maada 
143 kalem eıyanın memlekete ıerbest gi 
rebilmeslnl temin edebilmektedir. 

Af cetveli 
M cetveli de yeni llatede bir huauıi

yet arzetmektedir. Bundan evvelki çet
vellere yalnız pamuklu mensucat mem
leketlere göre taksim edilmiıken bu de
fa ı4 kalem qya daha ayni usule tabi tu 
tulmuftur. M cetveline yeniden ilave edl 
len ithalat maddeleri gümrük tarifeıinde 
ki numaralarile tunlardır: 

106 B, 3n B. 377 C. 378 C, 381 B 
381 C. 381 D, 494 A. 1. 520 A, S29 B• 
S30 531 A, S3ı B. SS2 B, ' 

M cetveli taksim olunurken muhtelif 
memlcektlenn bize olan ithalat ve ihra
catının niabeti ele almmıt ve o memleket 
lere ona göre pati verilmiıtir. 

Bittabi Türkiyeden fazla mal alanla
ra f~ pak temin olunmuıtur. Fakat 
bu tevzıatta bu memleketlerin Türkiye 
ye ithal kabiliyetleri dahi ehemmiyetle 
namn itibara ahnmııbr. Bu M cetveli 
üç aylık olarak hazırlanmı,tır. 

Hükümet devletlerle yeni ticaret mu 
ahedeleri üzerinde müzakerede bulundu 
ğu bu ıırada böyle hareket edilmesi mu
vafık görülmü~tür. Müzakerelerin vara
cağı neticeler taayyün etmeden uzun va
deli takyidata gitmek tatbikat cephesin
d~n doğru bir hareekt addolurunamııtır. 
Zıra bu cetvelin ihtiva ettiği ithalat mad 
deleri her bir devletle anlaımaımza eıas 
tqkil edebilecek mahiyeti haiz qynlar
dn-. M cetTeline dahil bulunan ithalat 
eıyaamdan ithali tahmin ve tesbit edilen 
mikdardan fazlaamı getirtmek iıteyenler 
olursa kararname hükümlerine göre mu 
ayyen bir formül dahilinde buna teves
sül edebileceklerdir. Bu formüle göre 
memlekete mezkur cetveldeki "§yadan 
getirtmek İsleyenler bu qyanın bedeli
ni Türk parası olarak Cümhuriyet Mer
kez Bankaıma yatıracaklar, mali ithal 
edecekler ve mukabil olan dövizi ancak 
6 ay ıonra alabileceklerdir 

Cetvelde tayin edilen umumi mikda
nn bir misline kadar böyle bir muamele 
ye tevessül olunmasına müsaade edile
cektir. 

Bundan bafka umumi kcntenjan liste 
•İnde tesbit edilen mikdıt.'f'l iki misline 
kadar ayni formül dahilinde kontenjana 
dahil olmadan memlekete mRI sokulma
aına müsaade edilmiıtir. 

Bu iki cepheli bir tetbir addolunmak 
tadır. Bundan maksat bir taraftan piya· 
saya vüs'at vermek, diğ<·r taraftan da 
memleketi döviz sıkıntısına maruz bmık 
mıımaktır. Bu iki düşünce arasında kon
tenjan tatbikah ile müatehl;l:in eskisine 
nisbetle bazı mallan daha pahalıya al. 
mak suretile gördüğü zarar bet'taraf edil 
mit olacaktır. 

Yeni kararname ile takaı işleı-ine ye· 
ni bir istikamet vPrilm~ktedir. Takas İ· 
çin eski hükümler mahfuz kalmaktadır. 
Bugilne kadar takasa tabi tutulan "fya
mıza mukabil getirtilen mallımn nereden 
almdığr sorulmakta di. Bundan aonra ta
kaı malımız hangi memlekete gidiyorsa 
mukabilinde bebemahal o memleltetten 
eıya getirilmesi eaaı vazolunmuştur. Ve 
ibra çedilen malın dövizinin memlekete 
girdiitinin iıbah ıart ittihaz olunmuıtur. 
Görülüyor ki yeni korarlarile hükumet 
devleılerla olan müvazene eııaama sadık 
kalmakla beraber zahlren kontenjan uıu 
lünil muluıfaza etmiş, fakat ihtiyari bir 
ikind yol De fazla mal ithftl etmek iste
yenlere de böyle hir saha temin etmiıtir. 

Bu yeni kararnaınec!en evvel n"f"ldİ) 
mlı olan kontenjan ve döviz kararname
lerinin mer'i kalan hükümleri lıbw riaa 
le halinde tabedilmelrtedir. Bu dıa tatbi -
katta kolaybfı mudp olacaktır. Döm 
ihtiyaç li~tesinin yeniden tanzim ..., tab" 
ma da tevesıill olunmuştur •. 

Diğer taraftan lktısat vekaleti pek ya 
kında ihracat e§Yamızda hileye tevenül 
ıuretile Türk malının beynelmilel piya
sadaki mevkiini tezelzüle uğratan bazı 
bethahlara karşı ciddi ve imanıız bir mü 
cadele açacağını habet- aldım. 

Merkezde tesis olunacak bir büro bu 
iılerle meşgul olacak ve Türk malnun 
hariçte layik olduğu revacı temin için .. 
.... ı, tetbirler alınacaktır 
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Halkevleri 
-----

Necip Ali B. in Anka
rada söylediği nutuk 

Denizli meb'usu Necip Ali Anka· 
ra Halkevinde söylediği dikkata §&

yan nutkunun mühim kııımlannı net 
rettniıtik. 

Necip Ali B. nutkunun dün neşret
tiğimiz aon kısımlarında musiki me· 
selesine temas ederek beynelmilel 
tekniğe alııma.k lüzumuna iııaret ede 
rek demiştir ki: 

" ileride elbette bu milletin de 
Vagnerleri, Bethofenleri, Verdileri, 
Çaykovakileri yetiteeektir." 

1'emsll şubesi 
Necip Ali B. temıil fubesi hakkın· 

da da ıöyle demiıtir. inkılap fikirle
rinin ve duygulannm halka ifade&i 
huauaunda en kuvvetli vuıtalanmı.z
dan biri olan temsil ıubeaine halkın 
bu rağbeti İstikbalde bize çok feY va 
detmektedir. Fırka neşriyatmdan a
kın, ikizler, mete gibi bir çok eserler 
bazı yerler müstesna olmak tartiyle 
hemen her tarafta muvaffakiyetle 
temsil edilmiıtir. Temsil heyetlerinin 
bu yürüyiitünü lnzlandırmak en eaas 
h vazifelerimizden olacaktır. Birçok 
milli eaerlerle beraber tedövr sayılan 
mühim eserler tercüme ve adaptas
yon tarikiyle dilimize nakledilecek
tir. 

Hatip apor ıubeleri hakkında ıun
lan söylemittir: 

Makaadımız eakiden mncut olup 
ta timdi ölnıeie mahkıim milli spor 
hareketlerini ihya Ye denizcilik, avcı 
hk hareketlerinin inkişafına gayret 
ebnektir. Milli terbiyemiz üzerinde 
fevkalade ehemmiyeti haiz olan bu 
ıubenin talimatnamedeki makaat ve 
gaye etrafında ilerlemesine bütün 
varhfmınıla çahfAcafız. 

Necip Ali B. İçtimai muavenet fU· 
besine temaa ederek dedi ki: 

. Halkevlerinin iatinat ettiii esaı fi. 
kırlerden biri içtimai teııanüt gayesi 
o~duğu için hemcinslerimize kartı yaz 
dun ve tefkat hislerinin beılenmes.İ· 
ne ve )'ilkseltilmesine TI! bu hini mil
let araamda en yükaek derecesine çı
kanlmasma çalı,maktır. 

Bilhaua Zonguldak, Aydm, Kayaeri, 
Kastamoni, lzmir, latanbul, Konya, 
Buraa, Eakiıehir, Ankara, Edirne, zİk· 
re şayandır. Bu ıubede çalışan arka· 
daşlann miktan 2538 dir. 

Ha.lk denaneleri ve kuralar ıube, 
ai bi~ kaç Halkevi müatesna olmak 
tartiyle bütün Halkevlerinde timdi. 
den mühim inki}afa mazhar olmuı· 
tur. Vilayetlerimizde halk deraanele
rine devam edenlerin adedi 2509 dur, 

Kütüphane ve neıriyat ıubeai de 
evlerimizin henüz teıia devreainde 
olmasına rağmen her tarafta faaliye. 
ti görülmektedir. Bir kaç aydan beri 
lııanbul Halkevimiz memleketin en 
kuvvetli kalemlerinin İ§tirakiyle bir 
mecmua çıkarmaktadır. Vilayetlerde 
çıkanlacak mecmuaların muhitleri
nin içtimai ve iktıııadi ihtiyaçlannı 
tetkik etmeleri ve muhitine mahsua 
dil edebiyat tetkiklerde bulunmaları 
lüzumu kendilerine bildirilmiJtir. 19 
şubattan itibaren Ankarada da en 
büyük mefküre mecmuasını ülkü adı
yle ne9rettik. Ve Ankara Halkevi 
Türkiyenin en zengin ve en büyük 
kütüphaneaini bu hafta içinde açıyor. 
Bu fUbede çalııan arkadaılarımızın 
miktan 1199 dur. 

HIJ11clller şubesi 
Köycüler tubeai bu milletin, köy· 

lülerine İcap eden büyük ehemmiyeti 
aarfelmeai kadar tabii bj..,ey olamaz. 
Bu devletin temelleri, henüz daha 
veni atılırken büyÜk rehber inkılap 
hükümetinin köylüler hakkında ne 
düsündüğünü çok veciz cümlelerle j .. 
fade ebnişti. O günden beri, köylü
ler lehine devlet zamanın müaaadeai 
nishetinde hayli ~ler yaptı. Askerlik 
müddetinin indiriJmeai, atarm kaldı
nlması ve köy kanunu gibi köylü için 
bir cok isler yapıldı. Fakat, bu icra
atla büyiik adamın bize verdiği veçhe 
Üzerinde henüz çok geniş adımlar a
tılmı~ olmadığını da itiraf etmek icap 
etler. 

Cümhuriyet kövliiaü her halde geç 
miş devirler köylüsünden en geniı 
manasiyle çok farklı olması icap e
der. Daha doğruau en kısa bir tabirle 
efendimiz olan köylüyü her halde e
fendimiz yapmak, Cümhuriyet evl&t
lannın en mühim vazifesidir. 

işte köylüler &ubeai bu emeli tahak· 
kuk ettirmek için yeni köylünün aıh· 
hi medeni, bedii inkişaf ve tekamülü
ne kôylü ile tehirli arasında karşılık
lı aevgi ve teSAnüt ducularını kuvvet
lendİ!'İ\meaine çalıtacaktır. 

Şubemizde köylüyii hakkiyle sayı· 
lerind~n. iatifade ettirmek için köy· 
ı~rde ıatıhsal ve satıt kooperatiflerı
nin inki,afına ~on derecede çalııacak 
tır. 

Bir seneden beri çalışan otuz dört 
Halkevimizin bir kaçı müateana ol
mak fartiyle bu şubeye de büyük bir 
ehemmiyet atfettiğini gerek raporla
rından ve gerek~e çalı~ma program .. 
lannd~n anlıyoruz. Bu hususta Kas
tamoni, Eskişehir, Yozga.t, lstanbul 
lzmir, Denizli bilhassa kayda şayan: 
dır. Programla tetkikinden edindiğim 
İnt'baa göre bu ~ubenin gelecek se
ne cümlemizi memnun edeceği ati· 
kardır. 

Sergi ı.,f,,ri 

Maamafih bazı Vilayetlerde aergİ 
İşlerinde bilhassa tasarruf haftasında 
milli tasarruf cemiyetiyle teıriki me
oai ederek şimdiye kadar yapılmiyan 
bir şekilde sergiler yapmıştır. Birçok 
Halkevlerinde müzelerin ilk temelle
ri atılmıştır. Bu şubede çalışan arka
daılanınızın miktan 1169 dur. 

Hnlkevlcrinin allı ay zarfında 

Rusyaya 35 talebe 
gönderilecek 

Nazilliden yazılıyor: lktısat 
vekili Mahmut Cela.J Beyin emrile 
burada san'at mektebi mezunu 
veya oderece tahsil görmüt genç
lerden 35 efendi ıeçilmittir. Bu 
efendiler Bakırköy bez fabrika
sında altı ay staj gördükten son
ra ihtisas kesbetmek üzere Rus
yaya gönderilecek ve ondan son
ra da Nazillide tesis edilecek bo
yalı mensucat fabrikasında usta
b8'ılık yapacaklardır. -

Kız için cinayet 
Düzceden bildiriliyor: Burada 

bir cinayet olmuf, Hacı Atıf kö
yünden Ali Can oğlu Abdullah 
ile Ratit oğlu Hasan, bir kız me
selesinden Dedeler köylü Tabir 
oğlu Mustafa tarafından ağır su
rette yaralanmı~lardır. Yaralı
lardan Ali Can oğlu Abdullah 
ölmüttür. Katil Tahir oğlu Mus
tafa kaçmıt, takip ve derdesti için 
jandarmalar çıkarılrnıttır. 

Yine düzce köylülerinden Sa
lih oğlu Mehmet Balcı Ali oğlu 
mustafayı bir alacak yüzünden a· 
ğır surette yaralamıştır. Carih 
yakalanmıt ve Adliyeye teslim e
dilmiştir. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Börekçi fınnı sırasında 34. 
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lat. Mr. Kumand,.nlığı 1 
Satınalma kom. ila:ıı1arı 

Kuleli askeri lisesi ihtiyacı 
için 75 dolap aleni münakasa 
suretile sabn alınacaktır. 28 
Şubat 933 salı giinü saat on 
dörtte Tophanede Merkez K. . 
satmalma komisyonunda ıc
ra kılınacaktır. İsteklilerin 
şartname ve örneğini gör-· 
mek için sabah 3aat 9 dan 
1 O a kadar her gün ve müna
kasasma girişeceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu 
lunmaları. (485) (542) 

(<!4) 

* * * Kuleli askeri li~esi için 160 
adet alemin yon aş kabı 27 -2-
933 pazartesi günü saat 14 te 
pazarlıkla satın alınacaktır. · 
İsteklilerin şartname ve örne
ğini görmek için her gÜn ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (511) (825) 

287 

Harbiye mektebi için yedi 
kalem kışlık sebze 28-2-933 sa 
lı günü saat 1 O da pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnameaffii gönnek için bel 
li vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (516) (884) 

* .,,. * 
Hava Birlikleri için 8960 a 

det kemik diiğn"e 23-2-933 sa 
lı gÜnÜ saat 14 te pazarlıkla 
satın almarakt.ır. İsteklilerin 
şartname ve örneğini gönnek 
için her gün ve pazarlığa giri
şeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bu!unmaları. 

(515) (883) 

memleketin muhtelif kıymetlerinde 
elde ettiği neticeler ba,ka reJtm ~e 
bllska devirlerde olmuş olaaydi her 
halde çok büyiik bir rnuvaffakiyet 
tarzında kaydedilirdi. Biz Halkevle
rinin maksatlarıyle buııün elJe edile· 
bilen neticeyi mukayeae ederek Diye 
biliriz ki, yaptığımız İ§ler henüz yüz
de bir dereceıi,.de bile değildir. Fa
ka! bundan sonra her aene gittikçe 
artan bir heyecan ve iman kuvvetiyle 
insan takatinin Üstünde çalışarak bu 
azami niıbeti çok kısa bir zaman ve 
mesafe içinde müıaviye irca edeceği
mizi yükaek huzurunuzda vadediyo-
rum. 

Sözlerime nihayet verirken her ta
rafta Halkevinin inkifaf ve faaliyeti
ne en yükaek bir iman bağliliğyle it· 
tirak eden kadm ve erkek muallim 
valandaılara inkilabm bu mefkureci 
ve kahraman çocuklanna ve bütün 
Halkevi menıuplanna yüksek huzu· 
runda tetekkür etmeyi borç bilirim. 

Halkevlerine gönlünü bağlıyan ve 
bu yüksek ve aaıl ülkü uğurunda ça
lıtan arkadaılammzın mecmu 18 bin 
dir. 1392 si kadındır. Halkevlerinde 
şimdiye kadar muhtelif mevzulardan 
299 konferana verilmiıtir. Ve muhte
lif veıilelerle 868 toplantı olmut ve 
227,292 kiai toDlantıva ittirak etmit· 
tir. 

--~if:j 

MiLLiYET PAZARTESi 27 ŞUBAT 1933 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
1 - 1-3-933 tarihinden itibaren Ankara - Konya kısmın

da iki İstasyon arasında seyahat edecek yolculardan, nakliye 
vergisi dahil, azami: 

1 nci il nci 111 ncü için 
1939 1404 893 kuruş bilet ücreti alınacaktır. 

2 - Ankara - Konya kısmı haricinde bulunan bir İstasyon 
dan bu kısım dahilindeki bir İstasyona ve bilmukabele veya
hut Ankara - Konya kısmından geçmek üzere mezkUr kısmın 
haricinde kalan iki istasyon arasında yapılacak seyahatlerde 
de Ankara - Konya için bu azami ücretler alınacaktır. 

3 - Çocuklardan azami ücretlerin yarısı alınır. (877) 

1 
İstanbul Belediye•l İIAnları 1 _____ , 

Eminönü Kaymakamlığından: Sahipsiz olarak bulunan bir 
av köpeğinin sahibi bir hafta zarfında gelip almadığı takdir
de alelusul satılacağı ilan olunur. (882) 

Hali Tasfiyede Duban 
Türk Anonim 
Şirketinden: 

Hali tasfiyede bulunan DUHAN 

Türk Anonim Şirketi hissedarlarını Şir

ketin Galatada Asiküraz.ioni Genrrali 

hanının ı inci katında 2 Numaralı oda

ya kain merkezinde 28 Mart ı933 tari-

hine müsadif Salı günü saat ı ı de sure-

ti adiyede içtimaa davet ediyoruz. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Tasfiye memurlarının raporu, 

2 - Şirket Murakıbırun Raporu 

3 - 3ı kanunuevvel ı932 tarihind1>-
• 

ki Bilanço ve Kir ve Zarar hesabmm 

tasvibi ve zamanı idareleri için Tasfiye 

Memurlarının ibruı, 

Uakal on hisseye malik olan hisse

darlar, heyeti Umumiye içtimaınslan 
bir hafta evvel, hisse senetlerini Şirket 
veznesine veya rr..aruf bir Bar.kaya tev .. 

di etmeleri ve ;ıt-a mı;1',)i1 bir duhuHyc 

varaka!lı alm.::ılnn ic.::ıb.der. 

Tasfiye f,,emurlan 

1ST ANBUL TORK EMLAK 
ŞİRKETi 

lstanbul T;irk Emlak Şirketi hisse· 

daram 29 Mart 1933 tarihine ,;-üııa, 
dif çarşamba günü aaat ı 1 (onbir)dc 
şirketi m"zkiırenin Takaim'de Valide 
Çeşme wkağmda kiıin Merkezi idare 
sinde alelnde inikat edecek olan he· 
ye.ti umumiyesine davet olunurlar. 

RUZNAME! MOZAKERA T 

1 - Meclisi idare ve murakıpler . 
raporu. 

2 - Hesabatın tasdikı, 31-12-932 
de tahak:.uk eden temettüat hakkın· 
da Meclisi idarenin teklifi, ve meclisi 

idareni:ı hesnhatı mezküreden tebri· 

yess, 
3 _ Meclisi idare azasının tayini, 
4 - Mecliıi idare azasının hakkı 

huzurlannm takdir ve teıbiti ve tir
kct umur ve muamelibnın tedviri va 

zife•İle mükellef Meclisi idare azaailc 
m:ldiirJ~ri tahıiaabnın takdir ve tes
hiti ha~kında Meclisi idareye veri· 
len selô.hivt"tin teyidi, 

S - Şir1<etten bazı işler iltizamı i
çin Mecli!\İ idare az11:s1na mezuniyet 
it~~ı. <Ticaret kanunun 325 inci 
madd .. si) 

6 - 1933 seneai için mürakipler 
tayini ve tahsisatının takdiri. 

Şirl:e-t esas muke-.·elesinin 25 inci 

maddesi hükmüne nazaran li.akal 

ıoo hi"'eye malik olan ve hioaeleri 
22 Mart ı 933 tarihinden evvel latan 
bulda Osmanlı Bıınl<uına veya Seli· 
n;k Bankaama veyahut Şirket Merke 
zi idaresine ve Paristc Parla ve Fele· 
menk Bankasına veya Osmanlı Ban .. 

kasına depozito eylemiş o!duklanııı 
ispat eden hi,!-edaran itl>u heyete 
bizzat iştirak veya yine heyeti me2-

kıire azasından birini tevkil hakkını 
haizdirler. 

içtim~" bizzat i'tirak edecek hisae 
darana mahıua duhu)iye varakaları 
ile bizzat İftİrake manii bulunan hia.
sedarana mahsus vekiletname nümu 

neleri Şirket Merkezi idaresinde ali 
kadaranın emrine amadedir. 

Meclisi idare 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Bir deyinden dolayı mahcuz ve para· 
ya çevrilmeai mukarrer bulunan 9 

parça oda takımı, bir etajer, iki siğa 
ra iskemlesi ve 8 seccadenin ı .3.933 
Çar9amba gÜnÜ saat 10 dan 11 e ka 
dar Erenköy Sabrayi Cedit Orta ao
kakta 96 No.lı Mehmet Nuri Beyin 
hanesi önünde satılacağından talip
lerin mahallinde hazır bulunacak me
murina müracaat evJemeleri ilin o-

l lunur. 

iKTiSADi ve SINAI TESiSAT ve 
iŞLETME TORK ANONiM 

ŞiRKETiNDEN: 
lktısadi ve Sınai Tesisat ve lıletme 

Türk Anonim Şirketinin 1932 ıeneai 
muamelatı heaabiye ve ldariyeai hak 
kında tetkikat ve müzakeratta bulun 
mak üzere nizamnamei dahilinin 23 
üncü ve Ticaret kanununun 261 ncİ ınad 
delerine tevfik ... n hiaaedaramn içti
maa davetine Meclisi idarece karar 
verilmit olduğundan yevm ve vakb 
içtima olarak kararlaıtınlan 1933 se 
nesi martınm 28 inci Salı gÜnÜ öğle· 

den evvel aaa' ıo da hiaaedaran he
yeti umumiyeııi Şirketin Merkezi lda 
resi olan Galatada Topçular Cadde· 
sinde ı ı8 • 120 numaralı dairei mah
ausaamda iç.tim.aa davet olunur. 

RUZNAME! MOZAKERA T 
1 - Meclisi idare ve mürakip ra
porlarının kıraatı, 

2 - Heaab11 tın taatiki ve M~liıi 

"tdare zimmetinin ibrası ve heaabat 
neticeıi hakkında Meclisi idarenin 
teklifi, 

3 - Mecliıi idare azasından müd
deti hitam bulan iki azanın yerle 
rine aza intihabı, 

4 - 1933 senesi için bir mürakip 
tayini ile tahaiaatının teıbiti ve bir 

muavin murakjbin tayini. 
5 - Meclisi idare azasının hakkı 

huzuru ile umuru Şirketi idareye 
memur edilen azasının üçreti mik 

tar1annın tayini, 
6 - Ticaret kanununun 323 CÜ 

maddeaine tevfikan Şirketle mua· 

melatı ticariyede bulunmak üzere 
Mecliai idare a7alanna mezuniyet 
i>.ıaı. 

Esale!en ve gerek vekaleten laka! 
50 hİs•e senedini hamil olan biueda
ran içtimaı mezkıirde hazır buluna
bileceklerdir. Mezkür içtimada hzır 
bulunmağı arzu eden hissedaran hi.· 
mil olduklan hisse senedatını ve ya· 
i ıt mez~Ur sencdatrn Bankalara 
mevdu bulunduğuna mütedair olarak 
Cıınkalar tarafından ita olunacl\k il
ınuha.' erleri vevmi içtimadan liakal 
bir h,fta evvel yani 2ı Mart 933 ta
rit-.ı ı~ mGKadif Salı gÜnÜ aktl't.mına 

kad,:ıır Sirketİn Mer•ı:::ezi ldareıİ?"le e· 
maneten ve makbuz mukabilinde tev 
dj ebneğe mecburdut"lar. 

MECLiSi iDARE 

BAZ..'.R DO LEVAN 
ANONiM ŞiRKETi 

Tico.ret k:ınununun 361 nci mad, 
,!e:;:yle şirket mu!<avelenameıi ahka
rnına tevfikan Bazar dü Levan şirke .. 

ti hisaedaranı 1933 aenesi m~tının 
29 ncü Çarf"D'ba günü saat 17 de 
şirketin Beyoğlundn istiklal cadde
sinde 314 numaralı mağazasındaki 

01erkezi idareainde aleli.de surette 
iniltat edecelc olan heyeti umwniye 

içtimaına davet olunurlar. 

RUZNAME! MOZAKERAT 
ı - Medist idare ile murakip ra
porlarının h:rr<"ati, 

2 - 1932 acnesi muamelitına ait 
hc.,,batın kabulü ve meclisi idare a
zaıtrun ibraaı ve ıenei mezkU.re neta .. 

yici muamelitına dair meclisi ida .. 
renin teklifi. 

3 - Umuru §İrketin idaresine me· 
n::ur f'dilen murahhas iiza aidatı· 

nın tayini. 

4 - Müddetleri hitam bulan mec· 
lisi idare Bzatının yerlerine intiha· 
bat icraıı, 

5 - ı 933 seneai için bir murakip 
intihabı ile aidatının te&biti ve mu· 
rakibin mazereti halinde ifayı va· 
zife etmek Üzere diğer bir zatın in 
tihabı. 

Liıakal 20 hisse senedine malik O· 

lup ta içtimaı mezkıirde hazır bulu
nacak hissedaran ticaret kanununun 
371 nci maddesine tevfikan yevmi iç
timadan bir hafta evvel hisse ıenet

lerini §İrketin merkezi idaresine teY• 
di ebnelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse ae
nedatı makpuzları şirket merkezine 
tevdiat mahiyetinde olarak k"bul o-
lunaoaktır. 

Meclisi idare 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Benzine Aittir 
1--Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı emrindeki de

niz vesaiti için (30) tondan az ve (100) tondan çok olma
mak üzere satın alınacak benzkapah zarfla kırdınnağa ko· 
nulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan ka ğıdmm tasdikli suretleri İstan· 
bulda Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden Ankarada 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığından alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdür
lüğünde kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

4- Kırdırma 7 / 3/933 tarihine raslıyan salı giinü 
saat 15 tedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün 
ve saatinden evvel bu ilanın 3üncü maddeshıdeki komisyo
na verilecet~. 

6 - Her İstekli, biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan 2025 li
ra muvakkat güvenmelerile "teminat" belli saatten evvel ko
misyona gelmeleri. 

7 - Alm.acak benzinin evsafını gösteren kağıt esas 
şartnameye ilişiktir. 

8 - Belli olan saatte tutu iması adet olan zabıt kağıdı 
doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. 
(643) 65 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cinsi ve miktarları ya
zılı (Dört) kalem malzemenin ayrı ayrı kapalı zarf münaka
saları isimleri hizalarında ?."Öı> terilen tarih ve saatlerde yar,ı
lacağmdan isteklilerin ş11-rtnı>. melerle nümuneleri görmek ü
zere her gün ve münakasaiiU'a girmek için talip olacakları ka
leme ait ilk teminat ve tekiifn amelerile beraber mezkii.r gÜn
de muayyen saatlere kadar komisyonumuza müracaatları. 

Malzemenin cinsi ve miktan 
1206 çifte çizme 
500 ila 600 altlı üstlü de

mir karyola 
500 Portatif çadır 
150 Tevhit semeri 

Münakasa tarihi 

14-3-933 

14-3-933 
14-3-933 
14-3-933 

Günü 

Salı 

Salı 
Salı 
Salı 

(797) 
Saati 

lOda 

11 de 
14 t' 
15 te 
252 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer iki bin hayvan çulu ve iki bin yüz 
velense ve dört bin keçeli belleme ve on iki bin sekiz yüz elli 
gebre ve on yedi bin seksen kaşağı ve sekiz bin beş yüz kırk 
sünger ve dört bin iki yüz yetmiş bez su kovası ve yedi bini
ki yüz yetmiş ip kolan ve dört bin yedi yüz kıl kolan ve bin 
zincirli yular ve sekiz bin dokuz yüz kırk yem torbasının kapa 
lı zarf münakasaaı - hepsi bird en bir talibe veya kalem kalem 
ayrı ayn taliplere de ihale olunabilir - kaydile 19 Mart 933 
pazar günü saat on dörtte yapı lacağmdan taliplerin şartname 
yİ gönnek üzere her gün ve münakasaya girme kiçin talip ola
cakların kalemlere ait ilk temin at ve teklifnamelerile mezkilr 
günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 

(804) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan~ 

Mübayaası mukarrer aüngül ük ve omuz kayışları beraber 
olmak üzere "bin ila bin beş yüz" takım altı kütüklü palaska 
nın kapalı zarf münakasası 19 Mart 933 pazar gÜnÜ saat on
da yapılacağından taliplerin şartname ve nümuneyi görmek Ü 

zere her gÜn ve münakasaya girmek için mezkiir giind.:. ' mu
ayyen saate kadar ilk teminat ve teklifnamelerile beraber ko-· 
misyonumuza müracaatları. (868) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Seksen kaşık, seksen bıçak v e seksen çatal 1 Mart 933 çar
şamba günü saat on beşten on altıya kadar pazarlıkla satın a
lınacağından taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak için mezkilr günün muayyen saat 
lerinde komisyonumuza müracaatlan. (869) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Nevresim palaska takımına ait "beş yüz" adet yalnız kü
tük 1 Mart 933 çarşamba gÜnÜ saat ondan on bire kadar pa
zarlıkla satın alınacağından taliplerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gÜn ve pazar lığa iştirak için mezkur günde 
muayyen saatlerde komisyonu muza müracaatları. (867) 

Kiralık Dükkan 
Eminönü Malmüdürlüğünden: Divanyolu caddesinde Sıh -

hiye müzesi altındaki 146 numaralı dükkan senevi 146 lira ki 
ra üzerinden açık arttırma usulile 13 Mart 933 pazartesi gü
nü saat on dörtte kiraya verilecektir. Taliplerin yüzde yedi bu 
çuk n!sbetinde pey akçelerile komisyona müracaatları. (756) 


