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L Sehir ve memleket haberleri
Fırtına

((Ne Şam'm şekeri, ne Arab'm yüzü. Kîr-| Karadeniz'de pek

lenmesin dersen, elîni Türk'e uzat))

raaarif müdürünün bir «t v« bir altın
savatlı kama ağırlığile yalvara yal -
vara alabildiği Çerkes kızı, başta ol -
mak üzere bütün memur aileleri, yerli
hanımJar onu sıksık ziyaret ediyorlar,
eğ!«ndiriyorlardı. O şehre ayak bastı-
ğmın üçüncü günü davetler ve ziyafet-
ler d« yiiz göstermisti. Eşraftan filân
beyin hanımı civardaki çiftliğinde, di-
ğer bir hanım, yakın bir bahçede, ü -
çOncütu kaplıcada; dördüncüsü ha -
mamda, beşincisi evinde eğlenceler
tertip ederek valiçeyi baş köşeye çe -
çiriyorlar, ikramın birini bırak'p bi -
rini yapıyorlard*. Her gün, bir düçün
yapılıyor gibiydi v« her gece ahenk i-
çinde geçiyordu.

Fahire, hakikaten yeni bir âlemde
yaşıyordu ve bu âlem, onun gururunu
kamçıladığı gibi fikrinde de genis ta
bavvüller ve engin inkisaflar uyandırı-
yordu. Tasra hayatı, hiç te tstanbul
bayatına benzemiyordu. Burada iti -
barî ve İ7afî yüksekliklerin basdön -
dürücü, hakikat öldürücü bir ehem -
miyeti vardı. Valiler, sövle böyle ilâ -
hileştirüiyordu ve büvük raemurlar,
mertebelerine gore, o fani ilâh'.n me-
lâikesi menzilesînde tutuluyorlardı.
Salih Pasanm rVvkalbe«er mevkii ya-
nmda Cebrail, M'kâU, tsrafil ve Az -
rail gibi kadı, defterdar, mektuocu ve
maarif müdürü de birer meleklik pa-
yeai tasıyorlardı.

Fakat bu hakî meleklerin karilan
hic te hemahenk değülerdi. fırsat bu!-
dukça birbirlerini çekî'tiriyorlardı.
Defterdann reMkası, dedikoducuların
melikeM îdi. Sözden zivade isaretle
biitun bnnımlarm köf*t huylannı, çîr-
kin bar^ketlerini tah'H ve te^rih edi-
vordu. K«ıe kereler Fabire'nin kula -
Jtı»% i*î!erek:

— Sitti, Habibeti! • demisti - el -
hayez, itimat lâyecuz. Küllühünı mek-
»of, ktillübüm terelli!

Lâkin, kadı efendinin baremi, - ya-
rım metre boyundaki boyalı mendi -
lile burnunu siidikten sonra • bir fır •
»a.t bulup Arap dilbazmm da içyüzü •
nu göotermekte kusur etmemişti:

— B-n va'an b'İTnenı, iki yiizlülük
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bilmem, gördüğümü söylerim, fki elim
yarın yanıtna düsecek, doğrudan ay -
rılmam!

Mv'-^ddemesile ve ayni şîve ile an-
latmıştı: Defterdarpn karısı da, kızı
da, baldızı da, bacısı da bo •
zuktur. Bu ailenin erkeğî, di -
-isi, küçüğü, biiyüğü tesbihsiz
•»ezmezler, becmelesiz yere basmaz -
lar, aptessiz su içmezler. Fakat ev •
lerinde de zina eksik olmaz. Efendî,
fiört kaftlı d<*Iikanlılarla hamamlarda
külhan kebabı sefası sürerken hanım

-,,.....'• »-Afn'Sini >V<»ri alır, kapıyı ar-
dından sürmeler, evin girdisini, çıktı-
•unı yazdırır. O sırada küçük hanım,
'»•ırlarda ovna* arar, name al'D ve~ir.
Baldız hanım, komşu delikanlıyı
ahıra sokarak inek sağma dersi alır,
hemşiresi de kendi yatak odasmda
bir dul kadınla sessiz sessiz ut çalar!

Ve sonra ilâve etmiştî:
— Ne Şam'ın şekeri, ne Arab'ın yü-

zü. Kîrlenmesin dersen, elini Türk'e
uzat. Ben bu kadar bilirim!

VaHçeye, bu vadide tam haber ge -
tiren ve getirdiği haberi ballandıra
balland'ra anlatan mektupçu beyin re-
fikası idi. Bu kadın, müstesna bir şah-
-iyetti, ve herkes öyle telâkki ediyor -
du. Çok zekiyidi, zarifti, dilbazdı ve o
vakte kadar gb'rülmemiş bir şey olmak
üzere serbestti. Alafranga giyinîrdi,
pecesiz gezerdi, kocasını ismile çağı -
rırdı. Kadınların kocalarmı, nihayet
«bizimki», yahut ta «çocuğıın babası!»
diye yadettikleri bir devirde bu hanı-
mın «tsmail'e söyledim, İsmail'i azar -
ladım, îsmail'i yalvarttım» şeklinde
oervasız bir lisan kullanması bütün
kasaba kadmlannın ağızlarını bir ka-
rıs açık bıraktırıyordu. Ona, gıyabın -
da «mektupçu bey!» derlerdi ve mek-
tupçuya tesadüf olundukça da: «Ka -
lem hanım geçiyor!» diyip eğlenirler-
di.

tşte bu zeki kadın, Fahire'yi tenvir
ediyordu.

• Mabari var -

siddetli oldu
Velfilt vaparu efradt tahlisiye ida-
resinden şükranla hahsediyorlar

Evvelki günlttl fırtma Karadeniz'de
bilhassa pek siddetli olmuştur. Zorsçul-
dak'tan verilen habere göre şiddetli kar
tipisinden liman haricinde bulunan va-
nûrl?r uzi.klasma^a mecbur olmuslarriır
Fırtma anc?k sükûr>et bulmustur. Son
haberi^re gröre Anadolu'nun her tarafı-
na VP Trakya'ya mebzul surette kar yağ-
mıstır.

Geoenkl f'rtmada Karadfnte'de Kun-
f'dp karava oturan İn<*iMz ban -
Velfilt vanuru m'iret+ebatı dün

Tdina vann^if Lopdra'va eîtm'slerd'r.
îreii'7 eemicilerl dün kenriüerile ko-

bir muharrlrimize sunlan söyle-
mişlerdîr:

«_ i-imi7de çok eski eemicüer var
Ffl*-"t biz simdive k"d"r bn kfd^r sid-
detli ftrtma nek az enrdıik Türk t^hlisi-
veciiori bi^ k ı ı r t ^ r ^ ^ 1^'n «*?nla h^^la
"a '^t ıİT Burada sördn^nnüz eseri 1n-
««n'vetl M" ımnt"rnwf»^s-^ »fernleke-
f i m , 7 e fiör(n«SMm"7 vnklt TiirVl»rin mi-
,-ofîr^pT^priiğini bütün tanıdıklarımıza
inlat«>cağız.

Serez vaouru kurtarılamıyor
Karadeniz'de Domuzdere'de karaya o-

turan Alman bandıralı Seres vapuru
evvelki pünkü fırtmanın te^irile büsbü-
tün kuml^ra sanlanmıstır. Den'z de ol-
dukoa dal^alı oldu&undan fhHslve ge-
mileri l'mana dönme^e mecbur olmuş-
lardır. Hava sükfmet bnlduktan sonra
Seres vani'rımun kurtanlmasma tekrar

Başmuharririmizin Ankara telefonu
[Ba$ makaleüen mabait]

raillet hakikati halde efkârım tam
- bir hürriyet dahilinde izhara davet
olunuyor demektir.

Millet bu intihabatta kanun dahi-
linde olmak şartile istediği şekil ve
»urette hareket edebilir ve etmesi
gayet tabiidir. Zaten yeni intihaba-
tın maksadı bundan başka bir şey
değildir.

Her halde bu iş şimdiden muhak-
kaktır ki millet büyük hürriyetle ü-
zerinde yürüyecektir. Yeni vaziyet-
te belki yalnız rejim mes'elesinin
münkaşaya mütehammil olmadığı
hakikattir. Ve kezalik evvel ve a-
hır vaziyete hâkim olmaktadır. Biz
hürriyeti kabul ediyoruz ama reji-
min münakaşaya tahammülünü ka-
bul etmemiş ve hatta bunu hassa-
ten bir kanunla teyit dahi etmiş bu-
lunuyoruz. Binaenaleyh bu mes'ele
mevzuu bahis değildir. Onun hari-
cinde Cumhuriyet rejiminin bütün
hürriyetlerle millete nâfi olacak eş-
kâl ve aksamının bu yeni intihabat
münasebetile dahi bütün hayırlan-
nı memlekete getireceğine şüphe
yoktur. Intihabatın vaktinden evvel
icrasının bilhassa bu noktai nazar-
dan büyük bir ehemmiyeti vardır.
tsteniliyor ki intihabatta seçilecek
meb'uslar ve onlara istinaden bü-
tün millet mevcut ihtiyaç ve zaru-
reti sarahaten ifade"etmis olsunlar.
Ve buna nihayet devletin siyasî
prensiplerinde bir madde hükmünü
iktisan etmiş bulunsun.

Vatanperver Gazi'nin
düşünceleri...

Işte vatanperver Gazi'nin vatanî
dösfincelerle nihayet vasıl oldusrv
hedef bundan ibarettir. Müsarürr-
leyhin tetkiklerinin tebarüz ettirdi-
5i vasivet bt'dnr. Y«*nŞ i H ^ ^

— Yeni Meclis kaç meb'ıutan tnü -
rekkep olacaktır?

— Mevcut olan intihap kanunu ah-
kâmı tadil olunmadı^ma göre yeni
Meclisin pene simdiki kadar a7«^an
mürekkeo olacapı tahmin olunabüir.

— Yeni intıhabatm bir dereceli ol-
masi ve kad'nların da intîhabata iş -
tîraki hakkında bir tasavvur var mı -
dır?

—• Merent httîhKbat kanununua ta-
<Jüi mevsirabaJıU degildir.»

C. H. Fırkasmın memnuniyetle te-
lâkki ettiğini görmekle bilhassa
mes'ut olduğumuzu ilâve etmeğe
mecburuz.

Gazi'nin teklif şekline göre C. H.
Fırkası mes'eleyi büyük bir itimat
ve emniyetle telâkki etmiştir. Bu
hareket tarzımn hakikî manası bi-
zim nazanmızda şudur:

C. H. Fırkası zaten vaziyetin ve
milletin âli menfaatlerine hâdim ol-
maktan fifayri bir pro^ram takip e-
demez. O yoldaki tahkikat ve teca»
rüp daima hazırdır.

Hulâsa olarak Meclisteki C. H.
Fırkasına vaktinden evvel intihaba-
tın tecdidi teklifi yapılmış ve fırka
da bu teklifi vatanperverane bir
hüsnü niyetle oldu^u kadar hakikî
kanaate müstenit bir samimiyeile
bilâtereddüt kabule müsaraat eyle-
miştir. C. H. Fırkasmın bu hareke-
tine göre yeni intihabatın neticesi

.üzerinde şimdiden fikr beyan et-
| meğe mahal yoktur. Şimdiden bili-

nen hakikatler şunlardır.
1 — tntihabat müstakil, serbest ve

memleketin yüksek menfaatlerini
temine matuftur.

2 — C. H. Fırkası înkılâpçı fırka
olarak memlekete yapacağı vazi-
feler bulunduğuna ve bu anlayışlar
da milletin kendisile beraber oldu-
ğuna ait kuvvetli bir kanaate ma-
İiktir.

3 — Umumun reyine müracaat
etmek için vakit geçmeden işe baş-
lamakta faide vardır. Bence aleyhi-
mizde dahi olsa?

Her halde şimdiden şurasmı sa-
rahatle ifade edebiliriz ki fırkanın
fazla takyitlerinin neticesi şüuhe-
siz ve mutlaka vatanın âli menfaat-
lerine tevafuk eder. Bu neticevi ga-
vet tabiî görmelidir. Çünkü C. H.
Fırkasmın memlekette müteveccih
hareketinde baska türlü düsünme-
sine ve görmesine imkân yoktur.

Vaziyeti biraz daha tebarüz et-
tirmek için Gazi tarafından ve fır-
kaca kabul olunan intihabatın
memlekete büvük saadetler eöster-
mek istidadmda bir mes'ele ol -
dımunu cok acık, cok kanaatU ve
nek ivi bir iş olarak arz ve ifade
etmeliyiz.

YUNUS NADI

Vilâyet- Belediye
Muhasebeler tevhit

edildi

Cuma ruhsafiyesi
Berberler dün de

toplandılar
Belediye fırın ve eczaneler cuma

günii kapalı bulunamaz diyor

Berberler cemiyeti heyeti idaresi ev-
velki günkü heyeti umumiye içtimamı
müteakıp bir içtima daha aktetmiştir.
Bu içtimada cuma tatili hakkındaki mu-
karrerattan haberdar olmıyan berber -
lere malûmat verilmesine karar verilmis

j ve bu karara riayet etmiyecek esn^fa
hide dün bilfiil başlanmış ve memurla- tatbik edilecek müevvid°ier tp«=bit edü-

150 memur açıkta kaldı, bir kısmı
tekaüde sevkedilecek

Vilâyetle Beledlyenin 930 senesine ait
beş aylık muşterek bütçelerinin tasdik
edilerek gönderıldığinl yazmıştık. Büt -
çenin dünden itibaren tatbikına baş -
lanmıştır.Yeni bütçenin tatbikatında Vi-
lâyet muhasebei hususiyesi ile Belediye
muhasebesl tevhit olunmaktadır. Tev -

Yerli oyuncakçılar bir fabrika
açacaklar

Eyüp oyuncakçüarı aralannda biı ce-
miyet yapmıslardır. Bu cemiyet yerli o -
yuncak sanayiini inkişaf ettirmek gaytsinl
takip etmektedir. Cemiyet büyuk bir lergl
acacak ve bu sergide yerli oyuncakları teş-
hir edecektir. Bu sergi daimi olacaktır Di-
ğcr taraftan cemiyet büyuk bir cyuıcak
fabrikası tesisine de karar vermiştir
Budapeşte panayınnda sabanUrı-

mız teşhir edilecek
Budapeşte'de açılacak ve 20 marttan 25

marta kadar devam edecek beynelmilel zi-
raat panayınnda bazı Türk firmalan da.
iştirake karar vermişti. sergide bilhassa
sapanlaımız teşhir edilecektir.

Ticaret Odasmda kayit ücreti
vermiyenler

Ticare Odası heyeti idaresi son içtima -
ında Oda kayıt ücretlerini peşinen ve U -
mamen tesviye etmiyen tuccarlarm mua -
melâtım tetkik ve ruyet etmemeğe karar
vermiştir.
Alpullu Şeker Şirketi tstanbul'da

bir depo inşa ettirecek
İstanbul ve Trakya şeker fabrikalan

Turk Anonim şirketi heyeti umum'yesi bir
içtima aktetmiştir. Bu içtimada 930 sene-
sl temettuünün tevziatına ve kesme şeker
yapılmasmı temin için fabrika alât ve ma-
kinelerinin tevsiine ve Istanbul'da şeker-
ler için bir depo inşasına karar verilmiştir.

Dığer taraftan şeker fiatlarınm toptan
ucuz clduğu halde perakende flatının yük-
sek olmasına Alpullu şeker şirketinin da -
hil olduğu bir tröstun âmil olduğu söylen-
nilmektedir. Bu hususta Alpullu şeker şir-
keti müdür muavini Haydar B. şu izahatı
vermiştir:

— Tröst mes'elesi tamamile yalandır.
Bundan tüccarlar arasına mutat olan bir
ticarî anlaşma olabilir. Fakat Alpullu şe-
ker şirketinin fıatların tereffüüne sebep
olduğu dcğru değildir.

Muamele vergisi esas fiat üzerin -
den alınacak

Toptan ve peşin muamele yapan tüccar-
lara Avrupa fabrikaları faturalarında is-
konto yapmakta ve tüccarlar da muamele
vergisini bu iskontc yekûnundan vermek-
te idiler. Ahiren gumrük idaresine mua -
mele vergisinin esas fiat üzerinden alm -
misı lüzumu bildirilmiştir. Bu suretle me-
selâ fabrıkaya yüz liralık mala iskonto
ile 95 hra veren bir tüccar 100 lira üzerin-
den muamele vergisi vermek mecburiye -
tinde kalaeaktır. Tüccarlar Ticaret Odası
nezdinde bu hususta şıkâyet etmişlerdir.

Amerika'dan gönderilen şeker
kamışları

Türkiye'nin Vasıngton sefiri tarafından
ticaret müdiriyetine bir miktar şeker ka-
mışı fidanı gönderılmiştir. Bu kamışlar
Adana, mersin ve havalisinde tecrübe için
zeredilecektir. Ticaret müdiriyeti bu fi -
danları ziraat odasma gönderilmiştlr.

İznik gölünde balıkcıhk tesisatı
yapılacak

İznik gölünde balıkcıhk tesisatı vücude
;etirilecektir. Bu hususta tetkikatta bu -

lunmak üzere balıkcıhk mütehassısı M.
Vebermen İzniğ'e gidecektir.

Sigortacılar itfaiye resmini halka
yükletmekte ısrar ediyorlar

İtfaiye teşkılâtnvn muntazam olduğu
yerlerde sigorta şirketlerinden almmakta
olan rüsumun halktan alınmaması ticaret
müdiriyetine bildirilmişti- Müdiriyet bu
karardan sigortacıları haberdar etmiş ve
rüsumun doğrudan doğruya taraflarından
verilmesini bildirmişti. Slçortacüar bu ka-
raruı kaldırılması için İktisat Vekâletine
müracaat etmişlerdir.

ra lâzım gelen tebligatta bulunulmuş -
tur. Muhasebe müdlriyetinin yüz kâtip
ve tahsildan Belediyeye aynlmıştır.
Hangi müdirlyetin ipka edileceği malûm
olmamakla beraber şimdilik Belediye
muhasebecisi Nuri B. ifayi vazife ede-
cektir. Tevhit yüzünden tahminen 150
memur açıkta kalmaktadır. Fakat bun-
ların isimleri henüz tamamile tesbit e-
dilmemiştir. Açıkta kalan memurların
kısmı azamı müddeti nizamiyelerini ik-
mal ettiklerinden tekaüde sevkedilecek-
lerdir. Diğerleri de yeni ihdas edilen me-
muriyetlere tayin edileceklerdir.

Bu suretle açıkta memur bırakılma -
masına çalışılacaktır.

Dahlliye Vekâleti yeni bütçede bil -
hassa müşterek masraflan, yanl mu -
hasebe ile meclisl umuml masraflarını
tezyit etmiştir. Di^er vilâvet ve belediye
bütrelerinde de cüz'l tadilât yapılmıştır.

Yeni bütçenin umuml yekûnu 4,5 mil-
yon liradır. Bunun 2.280,000 lirası Bele-
diyenin ve 1,800,000 lirası da Vilâyetin-
dir.

Beledivede
102,500 lira. imar, tezyin ve tenvirat fas-
lma 221,275 lira, Itfaiyeye 06 bin Ura,
temlzlik lşlerine 232 bln lira, lmalâta -
neler masrafına 20 bin Hra, borçlar fas-
lına 288,000 lira, tezahürat faslına 4 bin
lira ve vilâyette de maarif işlerine 86,540
Hra, ziraat lşlerine 1750, baytarlık isle-

mistir. Hpveti idare bütun berberlere bir
tezkere pöndererek berber'er heveti u-
mumiyesinin 6 mart cuma eürün^on iti-
baren tatil k?rar vprdiklerin'

sıhhlye masraflanna

ve binaenaleyh dükk?nl-nn kan?nrm-
sını bildirmis ve bu karara ri»vet etmi-
yenlerin berberler cemîveti dahilî ni -
zamnamesine ri^vet etmemiş nazarile
bakılacaklarını ilâve etm'Ftir.

Diğer taraftan ikmci bir mueyyide ol-
mak üzere Ticaret Odası nizamnamesl-
nin bir maddesinden istifad» edilecektir
Bu maddeye göre cemiyet'er mukarre-
ratına riayet etmiyen esnaf llk defa 3
gün ticaretinden menedilmektedir.

Berberler cemiyeti heveti idaresi cu-
ma tatili hakkındaki mukprrerrtı Tica-
ret Müdiriyetine bildirmistir. Müdiriyet
mes'eleyi tetkik edecek ve iktisat Vekâ-
letine bildirecektir.

Cuma ruhsatiyesi almamak için ber-
ber, fırın ve eczacı gibi dukkânlann cu-
maları acmıyacakları hakkındaki iddia-
ları Belediyece kat'iven varit görülme-
mektedir. Beledive bilhassa fırınlar hnk-
kında kat'l tertibat alacaktır. Belediye
reis muavini Hâmit B. dün bir muharri-
rimlze bu hususta demistir k:

c— Berberler isterlerse cuma pünleri
açmasmlar. Biz onlan icbar etmeyiz. Fa-
kat fınnlarla ecznne'prin cuma pi'mleri
acılması mecburid'r Fınnlar hic Wr su-

bet'M
rine 4700 Hra. san'?t islerine 12 000 Hra, | «t le kaoıvamazlir. Ec^n^lerden de nö-
"ihhat işlerlne 16150 Hra tefrik edllmlş-
tlr.

Beledivede ve Vllây^te de memur ve
müstshdemin arasmda bazı küçük te-
beddfllât yao'lm^tır. Beledivede evve'.ce
58, 37. 31, 24 ve 20 Hra olan hademe üc-
retlerl 55, 50. 45, 40 ve 35 llra olarak
tesbit edilmiştir.

Bazı fen memurlan Belediyeye alm -
mıstır.

Taksilerin nrihürlcri kontrol
edfiyor

Seyrüsefer memuüan taksilertn mü-
hürlerini kontrol etıreğe başlamışlardır.
Memurlar otomobilleri dar yollarda dur-
durarak kaçmalanna neydan vermeden
mühürlerini muayene e^.mektedir. Bu
kontrol neticeslnde mühtu-leri kopuk bir
çok taksilere tesadüf edilniştlr.

Esnaf soyulmuş yemlşlere el
sürmiyecek!

Sokaklarda kestane, badem vt fmdık gi-
bi soyulmuş yemişlerin el ile tutularak sa-
tıldığı görülmüş, bunun muzır olduğu sıh-
hiyece nazari itibara aluıarak menedil -
miştir. Yemişçiler bunları küçük kürekler-
le kâğıtlara koyacaklar ve ellerini sürmi -
yeceklerdlr.
Çocukları sinemaya kabul edenler

6 yaşmdan aşağı çocukların bazı sine -
malara girmelerine müsaade edildiği ha -
ber alınmış ve bü gibller hakkında siddet-
li cezalar tatbik olunması emredilmiştir.

IM! a h *%. <B OTT <& ı
Sabıkah Cemal'i Slduren polisler-

den biri vefat etti
Üsküdar'da sabıkalı Cemal'i öldür -

mekle maznun ve mevkııf komispr mua-
vini Bican ve Sülevman Ef ler A5-ırce-
zada muhakeme ediimekte id'ler. Ahi -
ren Bican Ef. einnet asirı eöstermiş VP
berayl tedavi tımarhaneye eönıVr'lmis-
ti. Bican Ef. tedavi edilm»kte oldv.Şu tı-
marhanede evvelki gün vçfat etmiştir
Binaenaleyh muhakemenin ük celsesin-
de hakkındaki hukuku ıımumiye davası-
nın sukutuna karar veriîecektir.

Edirnekpnı cinavetinin
muhakemesi

Edlrnekapı'da Kerim'in kahvesinde
Lâz Muharrem isminde birini öldürmek
ve ölümle neticelenen kavganın hudu-
suna sebebiyet vprmekle m^znun olan
kömürcü Hasan, Osman. Mehmet, Yu -
suf'un muhakemelerme dün Ağırcezada
başlanmıştır.

Osman, Mehmet, Yusuf, kavgaya se-
bebiyet vermekten m?znun
tadırlar. Dinleren sahitler
latmışlard'r. Di^er ba7i sahiflerin celbi
İçin muhakeme talik edilmiştir.

?n-

Tütün lnhisan binası Devlet Ban-
kasına tahsis edilecek

Tütün İnhisarı idarel umumlyesi bina-
sının Devlet Bankasına tahsis edileceği
söylenilmektedir. Bu takdirde Tütün İnhi-
sar idaresi münasip bir bin a bulursa ha-
ziranda Ankara'ya, aksi takdirde mülga
Düyunu umumiye binasına nakledilecektir.

Yunan güreşçileri dün geldiler. llk

müsabaka bugün yapılacak!

Siyasî icmal
Makdonald kabinesi

Makdonald kabinesinln yeni bahrt
masarife kapı açılarak mevkiinin büa-
binun sarsılacağından korktuğundan
dolayı Fransa ile İtalya*yı uzlaştırmaga
'•alıstığrma şüphe yoktur. Bu mes'elede
İnpiliz kabinesl İçin siyasî düşünceler
ihtlmal ikinci derecede kalmıştır. Lâ -
kin sosyalist kabinesi bu harict teşeb-
büsünde ehemmiyetli bir muvaffakiyet
temin ettiği halde mevkii gün gectikçe
zavıflıvor. Hükûmetin istinat ettiği a-
mele fırkası arasmda inhilâl başlamış
ve sol cenahı müstakil bir fırka teşkll
etmiştir. Lideri Sir John Mosley bulu-
nan yeni fırka gelecek umuml intiha-
batta 400 dairei intihablyeden her bl-
Hnde müstakil namzet çıkaracaktır.
Yani her dairei intihabiyede iki amele
fırkası ayn avrı namzet çıkaracaklar.
Ve bu suretle Burjuva fırkalanna karşı
kuvvetlerinl dağıtacaklardır. Gariptlr
ki veni amele fırkası İneiliz împarator -
lııfu eczası arasmda ticarettn serbest
olması ve harice karşı lthalâtın mura-
^abe altına konularak tngiliz sanaylinln
himave edilmesi gibi mes'elelerde mu -
^afa7akârlar ile ayni maksadı takip e-
iivorlar. Şimdi yeni amele fırkası asıl
fırkanın onda birini teskil ediyor lse de
bu iftirakm manevl tesiri pek büytlk o-
lac^ktır.

Di"-er taraftan Makdonald kabinesinln
• âbiri ol?n Liberal fırkası birdenbire
mııhalif bir vaziyete gesmiş bulunuvor.
1926 senesinde vuku bulan umuml terkl
''^alden sonra muhafazakâr hükûmeti
«iyasî maksatla terki esçal yamlmasinı
ve amele sindikaîanmn siva«l gayeler
'f*in psra tonîamasım meneden bir ka-
nunu ekseriveti haiz olduıŞu parlâmen-

kabul ettirmi^ İdi. Bunun lein Mr.
^d son int'habatı umumivede bu

'canunu iKa etme^i ve amel° s'rdikala -
nna eski hukukunu lade edece<Hnl valt
ve taahhüt e^mistl. Bu maksatla son
-nlnlerde narPmentova bir kanun 13vi-
hası vermisti. Kanun l*vih«»sı Avam Ka-

müzakere edil-
zaman I i^er^l f!rk3«\ karnnu ta e-

"'»sınc'pn t^d'l pf'erek bir tekllfte bu-
'unmu'tur. Bu te'''Hf muciMnce halinn
Tinvpvi'-i z^rurive«!ine ve nakHyata t»sir
"de!re terk! e^^al'pr mpmnudur. Mu^a-

l.iber?llere müzaheret ett'k-
t^klif enc^men^e kabul

"d'lm's ve h'ikimet aVpıiivette kalmıs -
tır. Amele sindikalan kanunun derhal
-re'*i pl'nmasım ta'ep ediyor.

Kabinenin kendi ifinde dahi tefrika
b^slamıstır. Maarif Nazın olup kabine-

en maruf erkânmdan bulunan Mr.
Trev'lvan istifa etti. Mumaileyh mecburî
t-<hsii pînr'nln on bese ibl*Çma ait ka-
nunun Lordlar kamirrsındâ

«ınsııın meccanıtin mtlsafo etmenı VP nsııın me
mali vaziyetin mtlsaaffo

'stif"^ına sebeo pöstermist^r. Yani Mia-
rif Na'irı Basvekilin maarif sivasetlni a-
melp fırk?«ının amal ve lhtlva«*?tına
^?vrik*fi adder'prek protesto etmekbir surette kabineden
"e'-Umistir.

Bu v?Hyet karsısinda Makdonald hü-
'-<>ım«»ti"in daha zivade yasaması güç -
fttr. Ru kad?r r r kl mubpfazakSrlfir fır-
'sası amfliırta dshl (nimrük ve rHnfil^tan
mor-vieiar'^don dolpvı s'ddetH lhtM f̂ ve

bıılnndr^ımdan bu mn^alif f'rka
vaziyetten pek istifade edeml-

yor.

Dün gelen Yunan güreşçileri
Güreşçflerimizle müsabaka yapmak. Misafirler, Galata rıht'mında kala-

' _ m * m • _• I .
üzere şehrimize geleceklerini yazdı •
ğımız Yunan güreşçileri dün tnuva -
salat etmişlerdir. Yunan güreşçileri
dört pehlivan ve bir idareciden mü -
rekkeptir. Kafile reisi M. Vekos'tur.
Güreşçiler de şunlardır: 59 kilodan
Zerovenis, 67 kilodan Papadakis, 72
kilodan Stiringodu, 79 kilodan Za -
mot.

balık bir sporcu kütlesi tarafından ha-
raretle karşıIanmiKİardır. Misafirlere
buketler takdim edilmiş ve Bristol o-
telîne misafir edilmişlerdir.

Müsabakaiar bugün saat altı bu -
çukta Aristik sinemada yapılacak -
tır. Yunan güreşçilerile bizden kim -
lerin güreşeceği bugün anlaşılacaktu*.

Travers fabrikası ikmal edildi
Devlet Demiryollan idaresinin Derince'de

yaptırm^kta olduğu büyük Travers fabri-
kasınm insaatı bitmiştir. Bu fabrika 15
martta faaliyete geçerek ahşap travers ta-
şasıra başlıyacaktır.

Bitaraf mıntaka komiserliği

muamelâtı tasfiye ediliyor
Türk ve Yunan hükûmetlerinln'mOş-

terek kararlan üzerine lâğvedilen Ka -
raağaç'taki bitaraf mıntaka komiserli-
ğine ait muamelât tasfiye edilmektedlr.

Celepîer cemiyeti lâğvedildi
Esnaf cemiyetleri hakkında etrafll

tetkikat icra edilmekte idi. Bu tetklka-
tın ilk tezahürü olmak üzere celepîer
cemiyetinin lâgvı takarrür etmiştir. Ti-
caret Müdiriyeti mezkûr cemiyet hak-
kında yaptığı tetkikatta azasının kısnu
azammın Anadolu'da olduğunu ve hatta
bu yüzden muntazaman heyeti İdare iç-
Mmalsnnın bile akti mümkün olmadıŞı-
nı tesbit etmiştir. Faaliyet gösteremiven
celenler cemivetinln bu noktadan lâğvi
varit görülmektedir.
Bayramiç halkı hakkında bir tavzih

Bayramiç'te avukat Osman B. tara -
fmdan matbaamıza gönderilen bir va-
rakada hâkimi münferit hakkında baa
"'ikâvetler dermeyan edilmlştl. Bayramlç
C. H. F. heyeti idare azasmdan Ahmet
Cevdet, beİPdive reisi Yahva Sezal, H. F.
azasmdan Halil ve belediye azasmdan
Mustafa Beylerin imzalannı havl alınan
bir telgrafnamede hâkim Tevfik Beyin
dört seneden ziyade Bayramiçte bulu-
nup uhte?ine mevdu vazifeyl bihakkın
ifa eylediği ve iktidar ve istikametl İle bü
tün halkı memnun eylediği ve mumai-
leyh hakkındaki ihbaratm tamamile ga-
rezk^rane ve hilâfı hakikat olduğu bil-
diriliyor.

Hazin bir irtihal
H. Fırkasmın Beyoğlu İstiklâl nahiye-

si Hüseyinağa ocağı reisi genç münev-
verlerimizden Belediye oktruva mura-
kıbı Suat B. kısa bir hastahk neticesinde
dün sabah irtihal etmiştir. Cenazesl,
bu^ün, İn<îiltere sefaretane«îi arkasır>da-
'ci Kamerhatun camiinden 12 de kaldın-
]arak Maçka kabristanına defnedilecek-
tir. Genç ve çalıskan bir ocak relsinl
kayheden fırka, bu zlyadan pek mütees-
slrdür. Allesine beyanı taziyet ederlı.

Orijinal Boyut : 6 * 8 cm


