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•• u 
Cemiyet radyolara, ajansa, gazetelereiCondilisdiyor ki •• J 

l•ık 16 kelimeyi bugu••D bı•ldirecek M. Venizelos suç!u ise taayyiin etmelıdir 

Dil inkılabında 
fık hedef 
Dilimizi türkçelqtinnek aavafln 

da. yeni bir merhaleye geldik: 
l'ürk Dili Tetkik Cemiyeti evvelki 
Riin Büyük Gazinin Reisliği altın
dıı. yapbğı bir içtimada ehemmi
~etli kararlar verdi. Cemiyet U
llıumi Katipliği tarafından netre
dilen bir tebliğ ile osmanhcadan 
lürkçeye geçi9te yapılacak yeni 
l.ir hamle için bütün millet vazi
feye davet ediliyor.Türk Dili Tet
kik Cemiyetinin bu tebliği ayrıca 
'1ırka Umumi Katibi Recep Bey 
la.rafından Fırka idare heyeti ve 
lialkevi reiıliklerine •e Maarif 
Vekili Refit Galip Bey tarafından 
da gazelere bildirilmittir. 
, Bugün en ııkı ve en yakın dil 
ilık tiyacı osmanlıcadan tilrkçeye bir 
a~ıhk kılavuzudur. Türk Dili 

'tetkik Cemiyeti lstanbulda topla
ilan kongreden beri Ankarada ça
lı,ınaktadır. Cemiyetin bu ciddi 
'te metod dairesinde çalıtmaaı çok 
faydalı neticeler verecefine 9üpbe 
'tokbır. Ancak yapılan i,ler uzun 
ilim ifleridir. Ve kısa bir zaman 
içinde ortaya tam eserler çıkarma
llın imkanı yoktur. Diğer taraftan 
bir inkılap yapılmlftrr. Ve bu in
kılabın heyecanını hepimiz duy
lııaktayız. ÖZ dilimizle yazmak i1-
tivnruz. Halbuki bergün berke.in 
kullandı~ kaleme do18'&D arapça, 
farsça sözler vardır. Bu .azlerin 
kal"'lılıklannı bulmak için ilim tet
kiklPrini beklemek uzun zamana 
t~vakktıf eder. Bunun iclndir ki 
Siiyiik Reisin i aretile lo~ bir za
ına?da kar,ıhk kılavuzu meydana 
g ırmek için bir anket açmağa ka 
rar verıni,tir. Bunun, oamanlıca
dan türkçeye geçi,te çok pratik 
Ve kestirme bir yol olduituna fÜp
he yoktur. Cemiyet hergün radyo 
'te gazeteler vasıtasile vereceği 
on veya yirmi sözün karfılıklarım 
bulmalarını bütün okur yazarlar-

k
da.n istiyecektir. Gazetelerde çı
an bu sözlere bulunacak karfılık 

lıır önce gazete sütunlarında basıl 
~ıktan sonra toplanacak ve osman 
ıcadan türkçeye .az ka~ılık kıla

'tuzu meydana gelecektir. 
Anketin ilç ay devam edeceğine 

'l>e hergün de cemiyet tarafından 
kar.ılıkları bulunmak üzere on
dan yirmiye kadar söz verileceği
ne göre, bu sözler bin ile bin be' 
Yüz arasında demektir. Okur ya
ıarlar çok iyi bilirler ki, hergün 
Yabancılıkları sırıtan ve kalemle
rimize takılıp kalan arapça ve 
farsça sözlerin büyük kısmı da 
bunlardan ibarettir. Dil inkılabı
nın gayesi ve hedefi bundan daha 
Jiimullii oldu~na tüphe edilemez. 
Tiirk Dili Tetkik Cemiyeti gene 
bu yoldaki semereli mesaisine de
'l>am edecek. Oç ay zarfında ba,a
tılacak olan ı,, bin, bin bet yüz 
kadar yabancı &Öziln ka~ıhklan
ııı bularak hunlan tamim etmek 
'Ve okur yazarlanmızın ya J 
d h • til k zı arını 
~ a temız ~ çe yapmaktır. Bu, 

d l savasında ılk hedeftir. Büyük 
~"-zi milli mücadelede ordularına 
!lk hedefiniz Akdenizdir" dedi

~' ı?ibi , simdi de bu kültür aava•ın 
da ilk hedefimize evvelki günkü 
t"bli~ ile \•arp• etmittir. Bu sefer
berlik Türk diline kutlu olsun. 

AhmetŞOKRO 

Piyango bugün 
14 üncü tertip Taytare piyan-

110•unun ikinci ketideıi bugün 
ltıutat veçhile Darülfünun konfe
l'aııa salonunda yapılacaktır. 
,. ke9idenin en büyük ikramiye
l~ ~ bin liradır. Ayrıca 15 bin, 
y I hın, 5000 liralık büyük ikrami
" e erle 20 bin liralık bir mükafat 
ltdır. 

r
11 
~u keşidede 1020 numara ik

d lrııye ve mükafat, 3000 numara 
a.\ilrııorti kazanacaktır. 

lı. nıortiler dolaba atılacak 94 
.~~radan 6 tanesinin çekilmesi 

tetıle tesbit edilecektir. 

Türk Jili tetkik cemi)'dinüa .an içtimalannJan alrnmlf ruimlerJen 

Herkes vazife başında! 
Bütün yurttaşlar açılan büyük 

ankete iştirak etmelidirler 
ANKARA, 10. A. A. - T. D. 

T. Cemiyetinin ıııçbğı anket yarın 
batlıyor. Cemiyet, yarm radyola
ra, Ajansa, gazetelere birinci li .. 
te olarak 16 söz bildirecektir. Bu 
aözler kamuau Türkiden aeçilmit
tir. Gazetelerin birinci dil anketi 
listesinin çıkb~ birinci aayfal~ 
nnda kalın harflere göstermeleri 
ve listeyi de göze çarpar bir yolda 
basmalalan rica olunur. 

Birinci listede yazılı sözlerin İl
ter birine, yahut bir kaçma, is
ter hepsine kartılık bulan yurtlaf
lar, bu kar,ılıklan eazetelere ve 
Cemiyete bildireceklerdir. Kartı
lık gönderenlerin listeleri birbiri
ne karıthrmıyarak. her kelime i
çin ayrı birer ki.ğada yazmaları, 
gelen kartılıkları dizilmekte çok 
ife yarıyacaktır. Gazetelerin de 
gelen karşılıklan liste sayılanna 
göre ayrı ayrı yazmalan kolay
lık verici bir etydir. 

Listedeki sözlere kartılık arar
ken her söziln anlattığı düşünce
ye yakın b8'ka dilfünceleri de 
göz önilnde bulundurmak, doğru 
ve uygun kar,ılık bulmaya yarar. 
Birinci listede çıkacak sözlerden 
biri de - ati - dir. Buna kar9ı-

bk ararken buna çok yakın olan 
- latikbal - , - Mibtakbel -
aözleriyle aradaki ince ayrılığı da 
düf6nmelidir. 

Bir aözün anlatbğı türlil diltün· 
celere ayrı ayrı kartılıklar göıte
rilebilir. - Ati - sözünün gele
cek ııaman, - &f&ğıda - düfÜD
celerine uyan iki manaunı birden 
türkçe karşılıkla anlatamazsak i
kisine ayrı ayrı karşılık ileri süre
biliri:ıı. - istikbal - ıözünlln -
zaman - n - kar9tlama - ma 
nalan da böyledir. 

Liateler ıira sayırlariyle çıkarı
lacaktır. Her listeye karfdık ve
renler cevaplannda liıte aayısını 
anarak kartıhk bulduklan sözleri 
ııralamalı ve ka~ılarına da bul
duklan kartılıkları yazmalıdırlar. 

Cemiyete gelen cevaplar ve ea
zetelerde yazılacak karşılıklar, ıı
ralanarak, ileri ıürillen tilrlil kar
tdıklar araaında en uygun görü
len bir, yahut bir kaç k~lık ba
sılacak olan ~ılık klavuzuna 
konulacaktır. 

Bu anket, her gün konufap yaz 
dığımız dilin içinde duran Arap
ça ve Farsça sözler yerine öz 

(Devamı 6 mcı sahifeda) 

Kazanç layihası mecliste 
Bugün başlıyacak müzakerelerin 

hararetli olacağı anlaşılıyor 
Eşref 8. in Tiirkçeye çevirdiği ya•a 

ANKARA, 10 (Telefonla) _ y .. 
nn Bü~ . Millet Meclisinde yeni lr.a,. 
zanç verırııı kanun layiha.urun müzak ... 
resine !ıaılanacaktır. Müzakeratın çok 
hararetli olacağı, bir çok hatiplerin bu 
mevzu etrafında aö.ı. alacakJan anl"fıL. 
maktadır. 

Kuvvetli ?h: tahmône ııöre, heyeti 
wnumiyede liyıhantn bazı eaalan tadil 
olunacaktır. Bütçe ':"Ciİmeninde layi
hanın aldığı ve h~etı umwniyede mü
zakereye esas tetlri! edecek tekil, hü
kumetin teklifina nııbetle mükellefler 
aleyhine farklar arzetmektedir. Bütçe 
•nciimeni tarafından yapılan bazı tadi
lata hükilmetin taraftar olmadığı anla
ıdmaktadır. Li.yihacla mütekaitler , ye
timler ve dullar lehine tadilat yaptlması 
muhakkak addolunabilir. 

1 
. Şirketler için mevcut ağır hükiim

erın de tadili teklif olunacaktır. Dok-

bea
torlar, avukatlar, mühendisler gibi ser

• t n>ealel< erbabı hakkındaki bükfun.. 
lenn münakata mevzuu kil edeceği 
•nlatılmaktadır lef 

-~üt~e enc~enj mazbata muharriri 
degıı~t .bulunduğundan, ençümen na· 
mına .liiyibayı. encümen reisi Hasan 
Fehmı Bey mıidafaa edecektir 

b"ld~~\~~ mebh,~lsu Şeref Be; ele dün 
ı ır....,.~ veç ı e tiirkçeye çevirdiği 

Y aaayı ve buna merbut takririni meclis 
riyasetine takdim etıni~ bulunuyor. 

Yaaa hakkında verdiği takriri ehemr 
miyetine binaen aynen bildiriyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Kuanç vergisinin öz dilimize "~ 

rilmi~ bir örneğini yüce katınıza sunu
yorum. Bu yasanın buyurduklannı, 

Layihayı müdafaa edecek olan encü-
men rei.ai Haaan Bey 

göstermek istediklerini olduiu gibi oö
zü aözüne aldım ve dütüncelerine de>o 
kunmadım. Ben bunun dediklerinin bi
ze uymadığım veya yanlq olduğunu· 
göstermek yolunu gütmedim. Burası fU 
maya görüıülürken aöylenebilir. Ben 
an<ak bunu fU aşağıdaki düşünce ôizo
rine böyle yaptım. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ATIN,<\, 10. A. A. - Atina A
janıı bildiriyor: Ceneral Kondi
lis gazetecilerin .ardukları bazı 
suallere •erdiği cevapta, diktatör
lük ilinı ıuçunu itleyenlerin affı
nı isteyen bir programla iktidar 
mevkiine gelecek herhangi bir hü 
kuııietin birkaç saat içinde devri
lip düşeceğini söylemi.tir. 

Kondilisin dü,üncesine göre M. 
Venizelos ceneral Plaıtiraa'ın dik
tatörlük ilan etmesine göz yum
duğundan dolay) fevkalade bir 
mahkemeye verilmelidir. 

Çaldaris kabinesinin listesi bu 
ak,am reisicümhur M. Zaimiı'e ve 
rllecektir. 

Kabine yarın yemin edecektir. 
Othoneos kabinesine bahriye 

nazırı olarak giren ve dün istifa 
eden Demeıticu ile tersane ku
mandanı T eocariı •e Atina sabık 
merkez kumandanı miralay Kava
kakiı hakkında Plaatiraı'm emir
lerini dinleyip yerine getirdikle
rinden dolayı tevkif müzekkerele
ri çıkanlmıftrr. 

M. Çaldariı memlekette ıükOn 
•e rahabn bozulmamıuıı bakımm
dan kalplere emniyet verecek söz. 
ler Mlylemiftir. 

M. Çaldariı ordunun yalnız 
mealefine ait itlerle ufratac:ak 
bir hale getirilecetinl aağlam ola
rak bildirmiftir· 

Hacı Kiriakoı ile Kondiliı'in &
yan mecliıinin kaldmlmaaım i1-
teyecekleri söylenmektedir. 

Ceneral Kondilis, yeniden bazı 
beyanatta bulunmut ve demittir 
ki : 

" Bundan evelki alSzlerimde bi
taraflıkla yapılacak tahkikat M. 
Venizek s'un mesut olduğunu 
meydan çıkaracak olursa ne 
kendıaının ne de ba,ka hiçbir 
kimsenin bu işte bir istisna tetkil 
etmemesi lazım geleceğini anlat
mak istedim." 

Talebe birliği 
Dün de toplandı ve 

heyetler intihap edildi 
Milli Türk Talebe Blrlifinin sene

lik kongresinin dün dördüncü içtimaı 
yapılmıfbr. KOllgre reisliğinde Mü
hendis mektebinden Terlik Bey var
dı. Geçen cuma günkü toplantlda T ıb
biye ve Mülkiye mekteplerinin murah 
haalan birlik kongresinde hazır ol
madığı için, kongrede bu mektepler
deki talebeler arasında da intihap ya
pılank murahhas seçilmesine karar 
verilnıiıti. Bu it Üzerinde çahfJllak 1-
çln de beı kiıilik bir intihap encüme
ni seçildi. Dünkü içtimada intihap en
ciimenlnin raporu okunınuftur. Bu ra
pora göre, Tıbbiyede intihap yapıldı
ğı, murahhaslann seçildiği n kongre 
ye iftirak ettikleri bildiriliyordu. Mül 

(DevBJru 6 mcı sahil ede) 

Hikmet Bey - Kadriye 
H. tekrar mahkemede 

Eski müstantik Hikmet Beyle 
Kadriye Hanım arasında açılan 
davada Kadriye Hanım dava
ıından feragat ettiği için, ağır 
ceza mahkemeıi muhakemeye de
vam edilemiyeceğine karar ver
mi,ti. Temyiz mahkemesi Hikmet 
Bey memur olduğu ve suç memu
riyetin ifası esnasında itlendiği 
için davaya devam edilmesini lü
zumlu görmüt ve ağırcezanın ka
rarını nakzetmiqir. 

Ağırceza mahkemesi bu nakza 
uymamı,, eaki karannda ısrar et
miftir. Fakat temyiz heyeti umu
miyesi bu ısrar karannı tekrar 
nakzetmiştir. 

Ağırceza bu sefer nakza biz
zarure uyacaktır. Davanın rüyeti
ne 29 martta yeni ba•tan batlana
cakbr. 

Ali Rana 8. buakpm 
Ankaraya gitti 

GümrükleT ve inhisarlar Veki
li Ali Rana B. dün akf&ID Ankara
ya gitmi,tir. 

Baıvekllet milateıan 
Şehrimize gelmit olan Batveka

let müsteprı Kemal B. yarın tay
yare ile Ankaraya gidecektir. 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'uau MAHMUT 

Umumt Nqriyat ve Yazı MüdürU 
ETEM iZZET 

1 
Rus devlet adamları 
Ankaraya gelecekler 

Bu seyahatle başvekilimizin Mos. 
kova ziyareti iade edilecektir 

IZMlR, 10 (Milliyet) - Se
yahati esnasında ütüdüğü için nez 
leden biraz rahat11z bulunan ha
riciye Vekili Tevfik Rüttü Beyi 
Naim Pala.ta ziyaret ettim. Tev- , 
fik Rüttü B. Milliyet için sordu
ğum süallere cevaben dedi ki: 

- Cenevrede iken orada mev
cut olan heyetlerin çoğu ile müte
addit temaslarda bulundum.Seya
hatimin bu safhaıma ait tafsilat 
ve teferrüab pek tabiidir ki evet 
emirde Ankarada büyük Cümhur 
Reisimiz Gazi Hazretlerine ve 
Batvekilim ismet Pap Hazretleri
ne, hükOmet ve fırkamıza arzet. 
mek vazifem iktizasıdır. Şimdi
den size söyleyebileceğim tudur 
ki, yeni Türkiyemizin aamiml •e 
açık sulh ıiyaıeti ve memleketi
mizin her sahada inkitaf faaliyeti 
bütün dünya devletleri tarafın
dan muhabbet ve takdirle muka
bele görmektedir. 

Bilyük kolDfUlllU& n doıtammı 
Sovyet Ruıyanm kıymetli harici
ye komiaeri M. Litvinof, ben Ce 
nevreden aynlırken •eda ziya
retindeki görütmelerimizde, Cüm 
huriyetimizin onuncu bayramın-

M. Molotoll (•ağda) rıe 

M. Litrıinoll 

da, yani 29 tqrinievelde muhte
rem Sovyet batvekili M. Molotof' 
un 'f'e harbiye komiaeri M. Voro
tilofun •e kendisinin ismet Pa
ta Hazretlerinin ve benim Mosko
.,. aiyaretimize mukabele olarak 
Ankarayı lefril edecekleri teyit 
etmİftİr." 

T nfik R6'til Bey :rvm Afyon 
tarikiyle Ankaraya hareket ede
cektir. 

Mussolini '' Harici siyasette 
sulhu bozmayacağız ,, diyor 

ROMA, 10. A A. - Büyiilı: Fap.t 
meclisi mart içtima devreainia birinci 
loplantlsını dün yapmıfbr. 

Ruznamenin birinci luunında beyne! 
milel vaziyetin tetkiki vardır. Bu müna
sebetle M . Musaolini iki saat aüren bir 
beyanatta buluDIDUf ve bu beyanattan 
aonra uzun münaJmıalar olmUflul\ Bu 
münakaşaların verdığı netice baklanda 
Matbuata ıu beyanname verilmiıtir: 

Büyük Fqist meclisi, ilkbahar içtima 
devre.inin baılanğıcında, nziyeti aon 
bi&iselerin tespit ettiği td<iJde tetkik 
etmiıtir. Büyük fqiat meclisi, 1 tal yan 
milletine TI! diğer memleketler-e açlkça 
bir def• daha oöyler ki, faşist tlalyanm 
harici siyasette , sulhu bozmnmak ve 
Avrupanm siyast, iktisadi ve ahlaki ten 
aikıne el birliği ile çalıımak azmiyle 
aevkedilmektedi1'. Fqut meclisi, ııiWı 

l:ımJmnı konleraaamm İtalyanın müs
bet tekliflerini kabul etmezse miisbet 
neticelere vanımıyaca§ma kanidir. Mec 
lis, ltalyan hudutları ortasında inkipf 
eden faıist hareketinde yeni fikrin t<>
yidi görmektedir. Bu yeni fikir gerek 
dotrudan doğruya gerekse bilvasıta gı
daslDI, tlalyaıım kurduğu modern dev
lete esas olan aailam d iifilııce ve müea
aeoelerin heyeti umwniyeainclen almak
tadır. Büyiilı: fqist mecful, mücadde 
tetkililtmm on dördüncü kurtuhıt yıl 
dönümünün arefesinde blltlhı siyah ıröm 
lddileri bu aaatm gurur Ye 'l'llhlm meau
liyetini daJ'1111lfa, fttanm ku~etlenme 
si için yorulmadan çalıımağa TI! fqist 
fikrinin bütün dünyaya ,_yı)muı için 
ufratmafa daYet eder. 

Büyük fqiıt meclisi ııelecelı topW.. 
tu1D1 6 Haziranda yapacaktır. 

Tahviller hazırlandı 
Dahili istikraz için nisanda kayıt 

muamelesine başlanıyor 

. . ... 
T°CHIK• YE c:C'.l'•&lll Jı:"Sc'ET• 

MAL.iVE VEKALETi 
'M ~~f'J> ..,. .. 20N ................................................ t2jp0000 .. 

.......... "' .... t•U ......_... .1 
4.l)X).cxıC> nr&1ı1< •A• tattlbtne ..ıt 

•o llJi AL:l:K 
Hemi ine lluhan• •weldref llai,_ 
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•4 ......... .....,,._ .................................. ~ 
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TOflrty9 C~ M~ ...._,,... OOtOtmOtlQır 

T0rtlty9- Cll1nl'n.I,...._. ~ .......... 

1 
Ta6'ı bitirimi tahoillndm biri.. 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Şefa- ı 
katli - Ergani demiryolunun inta maa 
rafına kartıhk olmak üzere hazinece 
aenevi yüzde yedi faiz Ye ikramiyeli 
olmak üzere hükınete Terilen on iki 
milyon Türk liralık dahili istikru sa
lahiyeti üzerine Maliye vekalet ile 
Cümhuriyet Merkez Bankası araam· 
da mukavele akit ve imza edilmit ol· 
duğundan Maliye vekaleti, halka tev· 
1:i edilmek üzere bir izah broıürü ta
bettirmek üzeredir. Elye'l'ID tertibini 
teıkil eden dört milyon liralık kmnı
nm muvakkacl aenetlerinin de tab'ı il<
mal edİlmiftir. Bunlar yirmiter bin 

liralık il<i yÜ2: bin adet aenettir. Kay. 
da nisanın birinde baılanacak ve on 
bet ırün devam edecektr. Vekii.letin 
neıredeceği broıürde tahvilin aebebi 
ihracı, kıymeti, ihraç fiyatlan, ikra· 
miyeler., itfa ve faiz ve muafiyetlerle 
kanun mucibince haiz olduğu imtiyaz 
lar tafıilen izah edilecektir. { A) ter· 
tibine alt olmak Üzere fiyat yüzde 
doksan betşir. Yani yirmi lirahk bir 
tahvil on dokuz liraya satılacaktlr. 
Bu tahvillerin faizi senede bir defa, 
ikramiyesi alb ayda bir defa verile
cek ve ikramiyelerle faizler kanun 

(Devamı 6 mcı sahil ede) 



Tarihi tefrika: 122 

93felaketleri velgnatief 
Mitat Paşa: ''Yazık devlete, mil 

lete,, diyerek yürüdü 
lngili~ Sait Pata, yüreği çarpa çaT- tat PllJ&nın fenalığını yazarak, padi-

pa bunları a.ö!lerkeıı, Milat P_~t~ ,._ pba tükranla arzediyorl~dı: Abdül-
deta hayret ıçınde kalmqtı. Yuzu ıa- hamil Mitat Patanın eaki muhiirdan 
rardı. Kendisine bu sözleri aöyliyeıı, olan Terlik Beyle kiı.hyaamm oğlu 
söylerken gözlerine bakmağa cesaret olan Ahmet Mitat Efendinin (4) jur-
edemiyen lngiliz Sait Paşaya baka- naJlanm gazetelerle netrettirdl. San-
kaldı. ki onlann da almlanna birer ıiyah 

Sait Pata. mührü almak için, elini damga VUl"Uyordu ..• 
uzatınıftı. Mitat P.,., biraz kendini 
topladı. Çantasmdan padiphm müh
rünü çıkardı. Bir yandan da: 

- Ben tevketıneap efendimizin 
sadık bendeleriyim. Cünham neyse 
aabit olmak için beni muhakeme et• 
tirıinler. Bu ıuretle teb'it buyunna-
11nlar. Çünkü pek ouiteairi mucip o
lur. 

DiyordQ. 
lngiliz Sait PAta. ııürültüye mey• 

dan vermemek iatedi. Elini uzabp 
mührü aldı. 

- Gidip IÖyledikleriııizi efendimi-
ze arzedey~t 

Diyereol« odadan çıktı. 
l'c';,.,,t Pap, yalnı:ı: kalmca, etrafı-

11& bakmıb. Bütün oda, ıeHiz .. da
sız batı üzerinde dönüyor gibiydi. 
Abdülhamidin göze aldıl!ı tedbire 
göre etrafının karakolla anlmq ol
dul!una fÜphe yoktu. Bununla bera• 
ber pencereden bir baktı. Bahçede, 
pencere altları ıüngiilü, tüfekli ne
ferlerle aanlmıştı. Gafil avlanpığmı 
anlıyan aadrazam, kendiai Türkiye
den çıktıktan sonra, neler olab!lece
ğini düşününce, gÖzyaılannı zaptede
medi. Mitat Paıa, İstanbul konferan• 
11 kararlannı reddederken, bunun i
tin aon merhaleoi olmadığmı biliyor• 
du. lngilterenin öne düımeaile en aon 
bir teklif daha geleceğini hesaba koy
mUflu. Fak at bunlan kimseye söyle
miyordu. En son te.Jdifi kabul ederek 
muharebeye imkan bırakmamak, yü
reğinin içinde aakJadıfı siyasi bir sır· 
dı. Kendisi böyle birdenbire hudut 
haricine atılmca, artık meşrutiyet, 
tneb•usan, kanuni i.dare hülyalarına. 
veda etmek, muharebenin ônüne ge
çilemiyeceğine, Ruı aaldmşlannın da 
Türk vatanını yakıp yıkacağına •İm· 
diden inanmak li.zımgelirdi. 

Bunlan diiJünen vatanperver oad-
razam, kafeae tıkılmıt aslan gibi, 
odanın içinde dolafıp duruyordu. 

İngiliz Saiı Pata, tekrar odaya ıir· 
di. Mitat Paşa, aon umudunun da ta
hakkuk edemediğini Mabeyin Feriği
nin yü:ı:üne bakar bakmaz anladı: 

- Mırnfakat bururmadılar de-
mek? 

- Vallahi, P&f& hazretleri, bende
niz niyaz mızı hikipaya anıettİDl. F •· 
kat fevkalade cazaptalar. "Olamaz. 
Kanunu E ... inin bendi meydaııdadD'. 
Hemen timdi •apura bindirip mmna
liki ecnebiyeye ıönderilmeai lazım
dır." diye haykımıafa batladılar. Ne 
kadar rica ve niyaz ettimae bir fay
da11 olmadı. 

Mitat P&fanın gözlerinden yaşlar 
akıyordu: 

- Yazık devlete, yauk millete! 
İnnilltıatıi ve innaileyh • ir • raciunl 
(1) Diye aöylendi. 

İngiliz Sait Pap, Milat 
koluna girdi: 

- Buyurun, gidelim, P"4Altll 
Diye mırıldandı. 
iki paf&Dm çıktıfuu gören tiifekliler, 

emi<- mucibince, hemen etraflannı al
dılar. Bu aıkı muhafaza altında aad. 
nzam deniz kenanna kadar getiril
di. Orada bekliyen sandala gene ln
giliz Sait Paşa ve ailihlı muhafızlar
la birlikte binildi. Vapura varılınca 
lnğiliz Sait Pata kaptana sıkı emirler 
verdi. Hemen hareket edilecek, ne 
bura~a, ne de Çanakalede, yahut baş
ka bır yerde kara ile münaıebette 
bulunulmıyacak, doğruca ltalyaya 
ıidilecekti. ltalyada Mitaı PAflllllB 
arzuouna göre ya Napoli, 7ahut Brin. 
dizi limanlanndan birinde Mitat Pa. 
48 bırakılacaktı. 

lıte bo7lece, Abdülhamit, en çok 
korktuğu adamdan da kurtulmut olu
yordu. Erteai cünü Et .. m P""" c;~.ı. 
razam oldutu, Mitat P......., -
leketten çıkarıldıiı haberi duyuL ... "" 
lstanbul halkı korku içinde ıinmiıti. 
Jhtilal çıkarabilecek ateıli adamlar, 
zaptiye tarafmdlln hemen tnkif ed.il
nıi,lerdi. Kimaede kımıldanmı7a me
cal yoktu. Kemal Be7 hapiahaneye 
trkılmtt. muhakeme altına almmaam.a 
irade çıkmıştı (2). 

Halkın gözüıoü boyamalr. 
- Mitat Pap aradan çıktıktan 

sonra Kanwıu Eıaai, Millet Mecliıi, 
lnllfruliyet ha7alden ibaret kalaeak! 

Yolundaki propaıandalara meydan 

1 
vermemek için, Etem Papnm sada
ret hattında meb'uan intihabatmdan, 
mllJrutİyetin bakaamclan bahsedilmif, 
~a.tt~ Ahmet Vefik Efendi (3) Mec
lıaı Meb'uan Reialiğine tayin olun· 
mutlu. Yeniden Dahiliye Nezareti 
t~•!• •.dilerek. ~vdet PA§a buraya ge
çırılml§, hancıyede Saffet Paşa ipka 
edilmitti. Cevdet PA§adan açılan Ad
liye Nezaretine Edirne V aliai Asım 
Pata, Etem Papdan boşkıı.lan ŞGrayi 
Devlet Reisliğine de Kadri Pa~ ge
tirilmqti. Calip P..., Şelır.nini ol
mu,ıu. 

Memlekette aklı erenlerin bepsi 
de Mitat Pa,anm böyle birdenbire 
hudut haricine çıkanlması devlet ve 
millet için bir büyiik felaket olduğu
nu taatik ediyorlardı. Buna mukabil 
Rus aefaretine Nelidof ile Onu bay
ram eder gibiydiler. 

Saray dalkavukluğu iliklerine itli
yen takım da bu "'9İle ile hünkara 
çatmak için jurnallar veriyorlar, Mi-

Mithat Pı. dan liahralar 
Ali Haydar Mtthat Beyin 

geni bir mektupu 
AÜ Haydar Mitat Beyden ba defa 

da ıa mektuba aldık: · 

"Milliyet gazeteaiııde 7azm•kta ol
duğunuz "93 felaketleri" ünvanı al· 
tındaki mekalatınız için bazı evrakı 
tarihiye gönderecektim. Fakat meıı
guliyeti busuıiyem buna mini oluyor. 
Bugün okuduğum fıkralar araamda 
mazinin en mühim hi.disatı hariciye
ıinden bahaolunduğu cihetle bazı ma-
1\ımat arzetmek istedim: 

"Lord Salabury bir kaç deta Milat 
Paşayı konağmda ziyaret etmiıtir. Fa· 
kat Mitat PAta. Lordun İgnatief tara
fından kandmlmıt olduğunu anlamıt 
olduğundan doğrudan doğruya Hari
ciye Nazm Lord Derby'y0 telgrafla 
müracaat etınittir. Bu telgraf fran• 
sızca olarak Milat Paşanm kendi ya
zısile yazılmıt ve çekilmittir. Bir ıu
retini takdim ediyonım. Cevabı ben
de yoktur. Peder aaraya gÖndenniş
:ir. Türkçe neşrettiğim Mitat Paşa 
hatıratındaki mabeyin tezkerelerinde 
buna dair malumat vardır. Lord Der· 
by'nin bu telgrafını Avrupada ne,. 
rettim. Fakat Türkiyede ne Mitat 
PaJa hatıratında, ne de bqka bir 
yerde n"J1"0lunmamqtır. 

"fngiliz eiyaseti o vakit Türlriyenin 
pek lehindeydi hatta Lord Beacona
field'in Mitat Pa,aya karşı biiyük bir 
muhabbeti ve hürmeti vardı. Bunu 
Lord Beaconsfield'in netrettiği hatı
ratında ve kitaplarmda görüyorum. 

"Bundan batka Mitat Patanın ken
di yazısile yazılmıı, gazetede bahio 
buyurdui[unuz konferana teklifah 
vardır. Takdim ediyorum. Netrinden 
sonra kaybetmeyiniz ve lutfen ben
denize iade buyurunuz. 

"Bir de Milat Patanın dikte ettiği 
Kanunu Eaaıi vardır ki Abdülhamit 
bunu kabul etmedi. Evrak arasından 
çıkardım. Onu da takdim ediyorum. 

"Şurada §Unu da arzetınek İsterim 
ki Abdülhamit bir taraftan Dam.at 
Mahmut ve Redif Patalarla entrika 
çevirirken, diğer taraftan Mitat Pa
tanın imhasına çalışıyordu. Bunlara 
artık tahammül ede,,iyen peder, ma
ruf mektubunu padişaha göndennİf
tir ki bu mektuptan yedi gÜn sonra 
Türkiye hududundan dıtan çıkanl
mıştır. Mektubun bir sureti sizde 
yok fikrile diğer bir ıuret takdim edi
yorum. 

"Mitat Pata Sultan Muradı cülu
ıundan ıonra hastalığına rağmen 
tahtta muhafazaya çok çalıttı. Fa
kat Mütercim Rüıtü Paşa lıorkuıun• 
dan Mitat Paşııyı takip etmek İste
medi. Bu bapta Mösyö Cambeta ile 
muhabereleri pek şayanı dikkattir. 
Abdülhamit bu mektuplan elde et
meğe çok çalışmııtır. Acele olarak 
bu kadar malümat verebildim. Mü· 
.. it bir zamanda daha ziyade malu
mat takdim ederim." 

Ali Haydar MITAT 

(Devamı var) 

(1) Cenazeler hakkında ıöylenir 
bir sözdüı·. 

(2) Kemal Bey pkli lıiikiimeti 
tafyire tqe66üs cürmüyle Suphi Be
yin riyaseti altındaki cinayet mahke· 
me.inde muhakeme edilmipe de be· 
raat kararı alnu.f1 aonra bilahüküm 
~idilliye •Ürülmüıtür. 

(3) Metlıur Ahmet Vefilı Pfqadır. 
BilGlıare iki #tere de bClfockil olmUf
tur. Ebülg<ai Balıadir Hanuo "Şece
re( Türkiye'' sini lıtanbal fİruiıre çe· 
llİttn, "Lehçei Onruıni" ;yi yazan 
MoUiire'in «erlerini fet"ccime e"en' 
bu aa ttır. 

(4) Mefhur romana Ahmet Mitat 
Efendidir. 

!'sir11eme derneğinin 
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HARİCİ HABERLER ı/al'ON DAkfiK 

Yeni fabrikalar 
İtalyaya hücum 
Franıada aıabiyet 

hükiim sürüyor 
PARlS 10. A. A. - Hükı'.ımetin ha

rici oiyas;ti haldmıda mebusan meclisin 
de verilen iıtizah takrirlerinin müza. 
k...-e edileceği tarihin kararlattınlmaaı 
konuıulduğu ıırada Marin srupuna da. 
bil mebuslardan M. Ybarnegaray kür. 
siye gelerek aon günlerde bazı memle
ketlere silih gönderilmesi ve tayyare 
verilmit olmaaı meaelelerini hatırlat
mıı 'e demiıtir ki: 

"ftalya Saint • Germain n Tria
non muWıedelerinin akaine olarak Ma
caristam kunetli surette oiljhlandın. 
yor.'' 

M. Ybarnagary ltalyanm ınr.cut 
muahedeleri yerine getinneğe ve bunla 
ra eJ uzatınamağa Cen.,.....de davet e-
dilmeaini tavııiye ebnittir. li 

M. Ybaranagary, M. ~~~~-~ni il• 
M. Hitler araaındaki sıkı y........,gın ve 
birliiiin de kendisini endiıeye düıürdü
ğiinü söylemiftir. 

Hariciye nazırının cevabı 
P ARiS, 10 .A. A. - Havaa ajan11 bil 

diriyor: Hariciye nazın M. Paul Bon
cour, mebuaan meclioinde ,Öz aidığı il• 

rada demiştir ki: 
" 1 tal yanın Macariıtana. tayyare ;'er

mesi ve AJmanyada Hitlenn bafvekil o
larak idare ba.§ına geçmesi mese~e!eri 
bakında düfiindüklerimi evelce hancıye 
encümeninde açıktan açığa_ an!-ttun. 
Bununla beraber hariciye butçeaı mec
liste müzakere edilecffi vakit bu itler 
hakkında umumi bir ,;üzakere açılabi
lir. M. Paul Boncour halkın fikrin.i Ya
ndtmağa uğraşan ve panik çı~k i: 
çin girişilen proapgancladan .. da ~ıddetlı 
bir lisanla behsetmit ve fU aozlerı sfyt.,. 
mittir: 

Bulgarlar tekzip ediyor 
SOFY A, 10. A A. Stefani ~iansın-

cian: Gazeteler, ltalyanm Bulsıanslanda 
bombardıman tayyaresi fabrikalan açtı. 
ğma dair Echo de Pariı gaze_tesinin 
v~rdiği habeTlerin doğru ohnadıgını yaz 
maktadır. . 

Bu gazeteler Fransanın küçük ıtilaE 
hükumetlerine harp levaznnı vercliğini 
bilmiyor ır\bi f'°ÖrÜDen Fransız matbua
tmın böyle a•ılaız ve telllş uyandıncı 
haberler yapmak suretile bir takım ka
nşıklıklar çıkarmak maksad'Uu ı;ıözeıti
ğini ehemmiyetle kaydetmektedir. 

l'of,.':arlar da 
BUDAPEŞTE, 10. A. A. - Macar 

a_İılnsı tarahndan bildirildiğine g~re Ma 
caıistanın güya silllhlandınldıgına ve 
BuJ,,.ariıtana tayyare ..., boiucv ııazler 
vaildifine dair Franıız l'azetderinde 
uörülen haberler tamamile hayal mahsu
lüdür ve hususi mak•atlarla ortaya çı
karılm1flır. 

Seddi geçtiler mi 
Jeholde ıiddetli bir 

muharebe daha oldu 
ÇINÇOV, 10. A. A. - Japon baı· 

kumanoanlığı Jehol eyaletinde büyük 
Çin •eddi boyunca ~il_• mukavemet 
gÖ•leren Çin askerlenoın uzalda§tınl
mdOI için bugiln umumi bir taarruz ya· 
pılmaamı emretıni~tir. 

TOKIO, 10. A. A. - Hükiımet Ku 
V ei Kov geçi ti etrafında bala tutunan 
Çin "'!vvetl~ _ha!'kmda Pekin biikiune
tin" tıddetlı bır ihtarda bulunmuıtur. 

Pekindeki Japon orta elçisi bu Çin 
kuvvetlerin.in geri alınına11 hakkında 
miızakereye girİtmel!e çalıt-S. için 
talimat almııtır. 

Bu kuvvetler ıeri çekilmiyecelı; olur
larsa, Jaopnlann Ku Pei Kov geçidini 
arkadan ele geçirmek için Şan Hay 
Kuan'dan aıker göndermeııe ıneclıur ka 
lacakları söylenmektedir. 

ÇINÇOV, 10 .A. A - Kqif uçutfart 
yapanJapon tayyarecilerinin söyledikler İ 
ne göre Japon aakerleri bu sabah Ku 
Pei Kov geçİtİDe gİrmiflerdir. 

Çcın Kay Şek İfİ ele aldı 
PEKiN, 10 • .A. A. - Maret.1 Çanıı 

Sue Liang bafkumandanlıldaıı iatifa et
mİftİr • 

Çinin timal kumındaki kuvvetlerin 
kumandanlığını ınareıal Çan Kai Şelı: e
le alm~ftır. Çan .Kai Şek ilk q olarak 
Ku Peı Kov'daki muharebe cebpesine 
l>ir nrka asker gôndermiftiı·. 

foto: Etem 

evv.dki pece verdiği balo 

Dostluk tamdır 
Yunanistan doıtluğu 

bozmak istemez 
ATINA, 111. A. A. - Yunan matbua

tı Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüt
tü Beyin Atinadan geçitini hararetle se
limlamaktadır. 

Measager el' Atheneı bqmakalesinıle 
diyor ki: 

· Türkiye Cüınburiyeti Hariciye Vı>
kili Tevfik Rüttü Beyin Atinadan geç· 
meai Yunan hükumetinin deyiımeaine 
, ... tlamııtır. Bu Tevfik Rüttü Beyin 
bununla yerinde de görmek fıraatını 
bulmuıtur ki, hiikf·metler deyitae bile 
bugiln Y unaniıtanııa d&J'itıniyen bir 
fey vardır o da Iİyaai hrkaların el bir
l.iiiyle çizdiği harici aiyueL Bu aiya
seti, tatbika memur. in'!:"1ar .~.'nda 
millet reyinin yapabilecegı deyifildikler 
her ne oluraa olsun, bu &İyasete kat'i 
bir tekilde devam olunacaktır .. ~iı;nıliye 
kadar resmi Türkiye, Ankara ıtılaflan
nı imzalamıt olan ~vekil ve hariciy~ 
nazıriyle, Balkan anlatmaaıru!.' ~tli 
mlirettiplerinden amele ve köylu fırka. 
il reisiyle teınaata bulunmuttu. Tevfik 
Riııtü Bey, Yunan Hali< fırkasmın li
deri ve t"§ekkül etmekte bulunan bükü
metin intihap eclilmit ~ıiyle . yap_tı~ı 
konutmada, birinci Çaldari• kabineaırun 
iktidarda bulunduğu kı.. müddet i~ 
de verilen kati teminattan ıonra yem 
dellilere ihtiyacı var idiyse, yeni Yunan 
bükıimetlerinin duygulannda harici mü 
na•cbetler hakkında seleflerininkindcn 
hi~bir fark olmadıl!ına kanaat getirmek 
frrsatıru buJmuş tur. tehlikeli sarsıntı~ 
lar geçirmekte olan A-:rupada bu, ~mal 
edilecek bir vakıa deyıldır. Y unanıstan 
kendi batma hiç fÜphesiz harp fikirleri 
denizinde bir suJb damlasından ba~ka 
bir ~Y değildir. Fakat Yunaniatanın ya 
runda Avrupa ile Asyanm birleftiği nok 
tada, culbu son haddine kadar kendisi 
ı;ibi müdafaaya azmetınİf diğer bir dev 
lct da ha vardi'". 

M. Mihalako;plos'un da ıöyleı!iği gi 
bi bu iki devlet bir arada 20 milyonluk 
bır halk kitlesi tO§kil etmetkedir. Bu, 
sulh ordusunda batın sayılır bir var
hlrtır. 

Halkçı "Proia'' terakkici .:Politea> 
liberal "Elefteron Vima ' ve diğer ga
z<teler de böyle yazmaktadırlar. 

''Elefteroo Vima" bilhassa diyor iri: 
" Türkiye ile Yunanistan arasında

ki yapılan seyahat hareketlerin.in mak-
sadı ıeyalıat fikrini kuvvetlendinnek 
değil, bilhassa iki milletin daha ziyade 
birbirini tanımasıdır. 

Bulgarların Sırplara 
cevabı 

SOFYA, 10 (A.A.) - 8ulgariatan 
hükıimeti, 27 !Ubatta Garna'da topla 
nan Makedonya konferanama dair Yu 
goslavyanın notaamm dün cevabını 
venniıtir. Bu cevapta, mezkilr kon
grenin, Bulgaristanda kanun daire· 
ainde çalıtan Makedonya milliyetçile 
rinin iştiraki niabetinde bir Makedon 
ya kongreıi olduğunu kaydeyledikten 
ıonra mezkur kongrede Makedonya 
ihtilal tetkilat merkezi raporunun o
kunmaamın hiç bir veçhile renin bir 
ihtil&J programı kabul etmİ§ olduğu
nu ve kanun dairesinde teessüs etmit 
oian cemiyetlerin ihlal tetkili.tmın i
daresi altına gİTlllİf olduğunu tazam• 
mun edemiyeceği bildirilmektedir. 
Kongrenin Makedonya meııeleai hak· 
kmdaki noktai nazar netrettiği be
yannamede görülmektedir. Bu beyan 
namede müaellatı mücadele kaydı 
yoktur. Bulgar hükumeti, reami ma
kamların bu l:,?ngreye i§tirak etmiı ol 
duğu hakkındaki ittihaınlan reddede
rek N evrokop metrepolidinin konırre• 
den aonra dini ayin yapmak ve Gar
na belediye reiainin de kongrecilere 
ziyafet vermiş olmasının resmi m"' .. 
kamlann kongreye qtiraki auretlnde 
telô.kki edilemiyeceğini . çünkü bu i
ki zatın da icraatında tamamen hür 
müntehipler heyetinin müm~..silleri ol 
duklarmı ebemmi7etle kaydeylemek
tedir. Binaenaleyh Bulgar makamatı
nın ayni kanuni bir te..,kküle kartı 
cemilekarlık göıtermit olduğunu iddi 
aya imkan yoktur. Bulgar bükümeıi, 
kendisinin aulha ve Yugoalavyanın 
toprak temamldıfma kal"fl dÜfmanca 
propaganda yapılmaama ve bir hare
ket hazırlaDD1&ama ittirıJ< ettiği bak 
kındaki iddialan reddettikten aonra, 
Bulgar hükümetinin komtU memle· 
ketlerle doıtluk ve iyi lı:omııuluk ıiya
aetine Ya§llladan devam ettiğini ve 
gerek Yugoılavya ve cerekae difer 
komıulariyle aulhün ve iyi anlatma· 
nm idameai huauaunda vazifeaini ya
pacağını bildirmektedir. 

Tunadaki gemi 
seferleri 

BERLlN, 10 (A.A.) - "Wolff 
Ajansı bildiriyor" Tunadaki ge
mi ifleten vapur kumpanyalan 
federasyonu tarifede gösterilen 
bütün limanlar için ticaret e'ya.sı 
kabulüne başladığmı bildirmittir. 

Nakliyat artık tarife mucibin
ce bütün limanlara fiimullendiril
mittir. 

. Kahirede bir bomba 
KAHiRE, 10 (A.A.) - lngi

liz askerlerinin barındığı kı9lanrn 
avlusuna ablan bir bomba patla· 
mıttır. 

ölerı ve yaralanan yoktur. 

---
Eskitehir teker f abri· 

Almanlar imparatorluk kası yakında b"tirilecek 

Eski bayrak ---
bayrağını kullanacak ESKIŞE!flR, _ıo (Milliyet) -: 

Şeker fabrıkarn ınşaatı sür'atle ı· BERLlN, 10. A. A - Vollf ajaosm
clan : Bayrak meıelesi hakkında reisi
ciimhur Hindenbourg ile anlaşan dahi
liye nazın M. Frick bu itin pek yakın
da halledileceğini bildinniştir. 

Gelecek apzar günü büyük harpte si
yah • beyaz • kırmızı bayrak altında 
ölen 11•kerlerin hatıraaını anlamağa tah
aiı edilecel!inden o gÜn Almanyada res
mi dairelere bu bayrak çekilecektir. 

Komünütlere nefes ;yok! 
BERLIN, 10 .A .A. - Volff -.jan-

11 bildiriyor: Dahiliye nazın M. Frick 
milliyetçi -yaliıtlerin yaptıklan bir nü 
tna}'İtte tu sözleri ıöylemittir: 

u Yeni Rayiftag mecliai 21 Martta a
çıldığı vakit bu mecliste komüniatler i
çin yer bulunmayacaktır. Bu efendileri 
yeni hqtan faydalı itler gönneğe alıt· 
bnnalıdır. Osera garnizonlannda ken
dilerine bu fıraat verilecektir. Bunlar 
tekrar millete faydalı unsurlar haline ge 
tirildikleri t:ııman yurltat ismini la§ıma
ğa hak kazanacaklar ve o aıfatla iyi ka
bul görecelderı:lir. 

" Yalnız komünistlerin yok olması ka 
fi d~ğilılir. Onlann kızıl menfeetleri -
yal - demokratların da ortadan kalk
ması lhmı gelir. Çünkü sosyal demokra 
ıi komünizme vücut veren, onu yetiı
tiren kök mesabeıindedir, 

''Bitlerin gözettiği gaye itte budur, 
Hitleri tanıyan herhangi bir kimse o
nun bu gayeye birişeceğini herhalde bi
lir.'' , 

Bitler ve Mussolini 
BERLIN, 10 (A.A.) - Ba~vekil 

Hitler geçenlerde yapılan intihabatıa 
kazandığmdan dolayı kendiıini tebri
ke M. Muosolini tarafından memur e
dilen lıalyan büyük elçisi M. Cerrut• 
ti'yi huausi surette kabul etmi~tir. 

Fas'ta muharebeler 
PARlS, 10 (A.A.) - Har ive ne-

7aretinin bir tebliğine göre Fasla Çe .. 
bel Sogho'da aülrn ve rahatı ~ki lla· 
!ine getirmek için yapılan askeri bir 
hareket esnasında Fransız kuvvetle
ri tiddetli bir mukavemetle kartılaf· 
mıtlardır. Fraıuıı2Iardan 6 zabit ve 12 
küçük zabit ölmüştür. 

ltalya kralı fsken
deriyede 

ISKENDERIYE, 10 (A.A.) - lıal
yan kralı ve kraliçeei lakenderiyecle
ki i.bideleri ve müeaaeaeleri gezip gör 
dükten sonra tehirde çalıııan hayir ce 
miyetleri için •aliye 7S'bin liret ıön• 
dermitlerdir. 

Harp levazımı 
Cenevredeki müzakere 
lerde de asabiyet var 

CENEVRE, 10. A. A. - Harp leva
z.mımın kifıhp azaltılmaaı iıinin müza
keresi aırasmda Alınan bat nwrahhaoı 
M. Nadolny kl>otirme olarak ıa oözltti 
!Öylemiıtir: 

• Memleketim, sili.blarm keyfiyetçe 
azaltılma11 İfİ ordu mevcutlannm akibe
ıine yahut yeni emniyet hazırlıkları ya
pdmaıma bağlı tutulmakımn harp le
yazunmın azaltılmasını ayak direyerek 
utemek hakkını kendinde gönnektedir. 

. " Biz .b'.''11da artık top çaplannın mİ· 
lımetre11nı, ıtoklan, tankları görüıme
yorıız. Siliilılann keyfiyetçe azaltdINSı 
yoluna giriyoruz." 

Fransız murahhası M. MaHigli karıı
Wc olarak fU cevabı ftnnİttİr• 

" Konferanı Avrupa sulhun un 7eni 
tA!mdler üatüne kurulması ve AY1"1tpa 
ordulannm bir tek tekle aokulma11 qle
ri lehinde bir karar vennedikçe Frıuıaa 
tı.rp levazmunm azaltdnıaaı hakkında 
alacal!ı tedlıirleri açıktan açığa bildire-.,__,. 

Pari• görüımelerl 
PARlS, 10 (A.A.) - M. Mac O'; 

nald ve Sir John Simon öğle 7eDleifı· 
ni Harbiye nez.aretinde M. Dalad~ 
ve M. Paul Boneour'la birlikte yemıf 
!erdir. Batlana• görütmelere öileden 
sonra devam olunacaktır. 

Beynelmilel pker 
meclisi 

BERLlN lO (A.A.) Volff Aj
dan: ~hnilel şeker mecliai 14 
Martta Pa..Ute toplanacktır. Bu top. 
lanmada konuıulacak itler araımda 
Cbadbourne itilafına Yuııa.lavyanın 
da iftirakiniıı taadikı -1eei var
dır •• 

Bir ınaden ka2aıı 
LONDRA, 10 (A.A.) -York

tayir'de Roterham'a yakın bir yer 
deki kömür madenlerinden birini 
yarı yarıya su basmıfhr. Madenin 
su baskınına uğrayan kıımmda 

100 İfçİ çalıtmakta idi. Bunlar
dan dördünün cesetleri bulunınut
tur. Diğer İtçilerden bir çoğu kur
tarılmıftır. Bir kaç taneai de or
tadan kaybolmuftur. 

lerlemektedir. Havaların infaata 
müsait gitmesi çalışma faaliyeti· 
ni arttımıaktadır. l'tfaat saha11n· 
da yüzlerce amele çalışmaktadır. 

Pancar ziraati sahasında da 
ayni faaliyet görülmektedir. Daha 
fimdiden 40 bin dönümlük saha 
ekilmiye hazırlanmıştır. Gelecek 
ırene bu mikdar 4 misline çıkarı· 
lacaktır. Burada kurulacak şeker 
fabrikan hesabına çalışacak olan 
15 bin aile vardır. 

Eski lktl$al vekili ve Edirn11 
meb'ıısu Şakir, Sürt meb'uıru Mah
mut, Sinop meb'usu Recep Zühtii 
Beyler Ankaradan gelerek fabri
ka in.,,at mahallini gezmifler ve 
labrika umum müdürü Kiizım B. 
den izahat almıflardır. Uşak şe
ker fabrikası müdürü Remzi Bey 
de Eski.şehire gelmiş ve her iki 
fabrikayı alakadar eden işler üze· 
rinde görü,ülmüştür. Bu görüşme
ler neticeırinde esaslı kararlar ve
rilmiştir. 

Mahalli hükiimet erkô.nı bara• 
da bir şeker fabrikası kurulmakla 
halka temin edilen iş ve kazanç 
yüzünden hasıl olacak faideli neti· 
celeri memnuniyetle ifade etmek· 
tedirler. 

Biniciliğe r *bet 
ANKARA, 10 (Telefonla) -

Muhafız alayı tarafından tertip e
dilen av koşulannın dördüncüıii 
bugün kamandan lsmail Hakkı 
Beyin idaresinde yapılmıştır. Ko
şuya otuz kadar zabit ve Atlı 
Spor klübünden beş binici işti
rak etmiştir. 

Atlı Spor klübü de büyük rağ
bet görmektedir. Manejde talebe
nin sayısı kadın ve e•kek elliye 
varmıJtır. Bilhassa hanımların 

gösterdiği alaka kayda fayandır. 
Bugün maneji meclis reiıi ve Baf
uekil paşalarla refikaları hanune· 
lendiler f"JrİI etmişle.-dir. Kaum 
Pa,a mü,aheJelerinden ve binici
liğe karfı göırterilen umumi ala
kadan mütehasıris olduğunu ifade 
etmittir. 

Yunan kabinesi 
M. Çaldaris yemin etti 

ATINA, 10 ( A.A.) - Çaldariır 
kabinen ;yemin etmİftİr. 

ATINA, 10 - Kabine su se· 
kilde lıuhılm~tur: · · 

Ba,vekil M. Çaldaris, Harbiye 
nazın Jeneral Kondilis, Dahiliye 
nazın M. Metakıras, Bahriye nazı 
rı Amiral Hacikiriyakoıı, Hariciy 
nazın M. Maksimos, Maliye nı;ı· 
.zuı M. leverdos, Münakalat na
zın Jean Rallü, Milli iktısat nazı· 
rı M. Georgeır Pesmazoğlu, Ziraat 
nazırı M. Teotokis. 

Zangara idama 
Mahkftm oldu 

MIAMI, 10 ( A.A.) - Zanga
ra idam cezcuına mahkum edil
mı,tir. 

Zangara'nm ölümü 
MIAMI, 10 ( A.A.) - idam ce

%&11ıııa ~arpttrdan Zangara elek· 
trik cereyanlle öldürülecektir. 

Macarlarla mücrimleri 
iade mukavelesi 
PEŞTE, 10 (A.A.) - Meb'u

san meclisi, Ankaratla imzalanan 
cezcı cıe mücrimlerin iadesi ifle
rimle karfılıklı yardım halıkınJa· 
ki Türk - Macar mukavelesini 
münakafasız kabul etmiftir. 

Meb'uaan mecliıinin Hariciye 
encümeni raportörü, iki memle
ket ara.ırında mevcut dostluk mü
na.ırebetlerini ehemmiyetle ltay-

detmİf ve bu münaırebetlerin b~ 
mukavele ile hiç füphaiz daha zı· 
yade inkif'J/ edeceğini söyletrıif· 
tir. 

Fransız • İngiliz 
görü,meleri 

PARIS, 10 ( A.A.) - Frarrırı: 
ve lngiliz nazırları arasındaki go
rüfmelere öğleden sonra da de
vam edilmİftİT'. 
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Ecnebi Küçük Esnaf Memleketten Çıkıyor 
Ekonomi 

• 
lngiltere bankaları 

Yükselmeğe temayül eden sterlinin 
vaziyeti muhafaza edilecektir 

İngiltere, 1924 senesindenberi 
harice, bilhassa merkezi Avrupa 
memleketlerine iktidarından fazla 
ikrazatta bulunmuf, ve bu vaziye
ti idame edebilmek için memleke
te kısa vadeli ecnebi sermayesi 
celbini temin edecek bir çok teda
bir ittihaz cıtmittir. 1931 senesin
de Alman Bankacılığının büyük 
bir buhran geçirmesi üzerine,ecne 
bi mevduatçılar,Almanyadan mü
him miktarda alacaklı olan İngil. 
tere bankalarının vaziyetinden de 
fÜphe ederek paralarını istirdada 
başladılar. Bu hadisat, lngiltere
nin 21 eylGlde altm esasını terket. 
mesile neticelendi, fakat İngiltere 
bankalan sarsılmadı. Bunun bat' 
irca dört sebebi vardır: 

A - İngiltere Bankalan, uzun 
zamandanberi, külliyetli ihtiyat 
akçeleri tesis etmişlerdi. 

B - lngilizler, bankalanna bü
yük bir itimat göstererek, mevdu. 
atlarını istirdada çalıtmamıt ve 
bu suretle harice karşı taahhlida
datm ifasını zorlattırmamıtlardır. 

C - İngiltere HükUmeti buh
ran esnasında aktettiği istikrazla
n az zamanda ödemek suretile 
hariçte memleketin itibarını yeni
den arttırmıttır. 

D - Bankalar, biribirlerine 
büyük yardımlarda bulunınutlar
dır. 

E - İngiltere Bankaaı, çok he
saplı bir tedavül ve kredi siyıuıeti 
takip etmiştir. 

Bugünkü vaziyete gelince; ~n
giltere Hükilmeti eskisi gibi mem· 
lekele kısa vadeli ecnebi sermaye
si celbine değil, bunlan kaçırma
ğa çalıtmaktadır. Yükaelmeğe te
mayül eden lsterlini bugünkü sevi 
yeıinde tutmak için yüz milyon
larca lsterlinlik bir "Kambiyo ta
adül akçesi" tesis etmiştir. 

lngilterede bankalar ise, hali
hazırda, buhrandan hiç müteessir 
olmıyan memleketlerinki kadar 
sağlamdır. Aşağıda, Clearina'a 
dahil bankaların 1928 ve 1932 se

·Deleri tqrinisanl ayı mütterek va
siyetlerini gösteriyoruz: 

Milyon l•terlin 
1928 1932 

rrmaye 73.5 74.3 

M
htiyat 60.2 51.0 
evduat t.788.6 1.89S.4 

Akseptasyon 200.5 83.3 
· Kasa 254.2 239.0 

Cl'\11 Money 146.4 116.3 
Iskonto 250.6 391.1 
İstismar 256.0 425.0 
Avanslar 956.6 785.1 

Görülüyor ki, İngiltere 1931 se-

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetvelclir) 

9 MART 1933 
Alqam Fiatlan 

_ ,ıtikrazlar S Tahvilit 
lıtılı.razı dabili 96,- Elektrik 
Şark d. 1olları 8.50 Tram••T 
O.Muvahhid• 80.SO T·· el 
Gi.imrükler 5,75 \la. 

Saydi mabi 7,- Rıhtım 
Bai dal 11.75 Anadolu l 
T. aıkerİJ• 7,75 •• 111 
lıımir Belecfi,.• 
lıtilıı:l'ASI 99 

ESHAM 

1,. Sa. Nama 10,15 $ Bomonti 
u " Hamllin• 1 ı.- T erkoı 
*' " Müeııi.a l 19.- Çimento Ar. 
Anadolu 23,50 ittihat de7. 
Re;; 4,25 Şark d07. 
Şir. bari7a 15.- Bal7a 

Tram••J' 54,- Şark m. ea.a 
Umumi Siıorta 11.- Telefon 

ÇEK FIATLARI 

18.-
43,40 
4.2,40 

sı,20 

2-t. -
37,SO 
11.-

27,-
1,70 
2.50 
2.85 

14.-

Pftr-İI 
Loudr• 

12,04 İ Pro j ı6,0l,ll6 

7~7 • Viyana 4,22,80 
48•1~ • Madrit 5,63,32 ··k 

Milano 
Brülıı;ıel 
Atina 
Ceııcvre 
SofiA 
Amıtcrdam 

9,30,s75 ı Berlin ı 99 62 ı.2 
J,.38,9l Var9ova ' .f,ı.İ,so 

Sl.SJ,3·4 Pett• 3,91,1175 
245 BükrP. t 81,125 

6&,&8,?S f Bel1rra t 34,925 
1,17,83 J Moıkova 10,i9,75 

NUKUT (SabJ) 

20 L F,.ansn: 
1 lsterlın 
1 DoJar 

20 Liret 
20 f. Belçika 
20 Drahmi 
20 i. ı.viçr• 
20 Lftwa 

1 FloTİn 
•ı Kur. Cek 

Kurut ı 

169,_: ı 1 ŞiJin, Aw. 
732 : 1 Pezeta 

- .- İ ı Muk 
210,- J: 1 Zeloti 
117.- t 1 Pen•a 
23,- • 20 Ley 

820.-- ı 10 Dinar 
26.- • 1 t•rno•eç 
85,- j 1 Alt1a. 

122.- • 1 Mecidiye 
\ Banknot 

Kuruı 

27,-
17,-
50,-
24,-
33,--
23,-
55,-

9,34 
35,-

2,39.-

nesi sonbaharındanberi takip etti· 
ği ihtiyatkar siyasetinin ve soğuk
kanlılığının, bankacılık noktai na· 
zarından büyük faydalarını gör· 
müttür. Diğer bir yazımızda, la
terlinin bu memleketin harici ti
careti ve tediyat bilançosu üzeri
ne yapbğı tesirlerden bahsedece
ğiz. 

Necati ÇAKIROCLU 

Trabzondan fındık ihracab 
TRABZON, 9 - Geçen ıene

nin ağustosundan bu ıene mart 
başlangıcına kadar Trabzondan 
237,035 kantar fındık ihraç edil. 
mittir. Burada elde 113 bin kan
tar stok fındık vardır. Şubat ayı 
içinde 160,370 liralık 6371 çuval 
fındık ihraç edilmi9tir. 

Berlinde bir bulgar ıigara 
fabrikaıı 

Bir Bulgar sermayedan tara
fmdan Berlinde bir sigara fabri
kası açılmıtlır· Bu fabrikada Bul
gar tütünleri itlenmektedir. 
lıkenderiyede Türk ıergİIİ 

lktısat vekaleti lskenderiyede 
daimi bir Türk sergiıi açmak ta
aavvurundadır. lıtanbul, lzmir, 
ticaret odaları bu sergiye nümu
neler gönderecektir. 

lranda tütün inhiıan 
lranda tütün inhiıarı tesisine 

dair iıdar edilen bir kanundan 
bahsetmittik. Verilen haberlere 
nazaran tütün inhisarmın müm
kün olabildiği kadar seri bir müd
dette işe batlayabilınesi için İran 
maliye nezareti icap eden tedabiri 
ittihaz eylemektedir. Bu münase
betle beş milyon riyallık bir tahsi
sat ita edilmi, tir. Bunun iki milyo 
nile memleketin muhtelif yerlerin 
de tütün depoları tesis edilecek ve 
tütüne muktazi ali.t ve edevat mü
bayaa olunacaktır. Geri kalan üç 
milyon ile de tütün sabn alınacak
tır. 

İzmir ticaret odaamm bir 
raporu 

IZMIR., 10 (A.A.) - Şehrimiz Ti
•ret odaımm tanzim ettiği bir rapo
ra göre ihracat mecaimi batlangıcı o
lan bir temmuz 932 tarihinden 3-1. 
933 tarihine kadar lzmir limanından 
yabancı memleketlere yapılan ihracat 
ıudur: 16 milyon 211 bin 796 kilo tü
tün, 18 bin 472 kilo afyon, 18 milyon 
425 bin 33 kilo palamut, 3 milyon 138 
bin 481 kilo palamut hülaaası, 3 mil
yon 904 bin 482 kilo meyankökü, 444 
bin 366 kilo zeytinyağı, 6 milyon 409 
bin 450 kilo arpa, 7 milyon 816 bin 
107 kilo bakladır. 

Erzurumlular - -Dün kurtu!ut gününün 
yıldönümünü kutluladı 

Erzurumun kurtulu,unun bu 
g~cc; d15 inci yıl dönümüdür. Şeh
rımız eki Erzurumlular dün bu 
mes'ut yıl dön.. ·· ·· ·· ·· 'f . umu gununun arı e-
sı olmak dolayısile Alay kötkün
de bir toplantı yapmıtlardır. 

Bu top.lantıda merasime istik
lal marşı ıle_ ?a•lanmıt, ayakta 
dinlenen lstıklal mar,ından son
ra, hukuk talebesinden Naim Ha
fİm Bey tar~f~ndan ~ir açma nut
ku söylenmıttır. Naıın Hatim B. 
açmasında bu toplantı İçin kendi
lerine te,hilat gösteren Halkevi
ne tetekkür etmi,, gelenleri ae
lamlamıt, bundan sonra avukat 
Celal Feyyaz Bey Erzurum kur
tulutunun tarihçesini yapmıttır. 
Celal Feyyaz Beyden sonra mü. 
hendia mektebinden Şevki lbra
~im Beyle Tıbbiyeden Burhanet
tı.n .N~ri Beyler kurtulut hakkında 
kı ıhtısaslardan bahsebnitlerdir. 

Sonra "Bar" denilen muhtelif 
Erzurum oyunları oynamış ve bar 
h.~ vaları çalınını,, Erzuruın marşı 
soylenerek merasime nihayet veril 
mittir. 

Toplantıya ittirak edenlere 
incir ikram edilmi~ ve üzerinde 
"Erzurum 11-3-1918" yazılı kur
tulut rozetleri dağıtılmıştır. 

Seyyah geldi 
Dün Auguatua vapuru ile ,eh

rimize 425 seyyah gelmittir. 

Belediyede 

Şoförlük 

Hazırlanan layihada 
yeni kayıtlar var 

Dahiliye vekaleti tarafından 
nakliye vasıtalan ve toförler hak· 
kında bir kanun layihası hazırlan· 
dığı yazılmıttı. Layihada şoförle
rin hukuk ve vazifeleri, lazım ge
len şartlar ve sair bir çok ahkam 
bulunacaktır. Vekalet bu müna
sebetle Avrupanm muhtelif tehir 
!erinden nizamname ve talimatna 
meler getirtmif, bunlan tetkik et· 
meğe batlamı,tır. Vekalet ayni za 
manda bunların İstanbul, lzmir gi 
bi nakliye vasıtaları çok olan şe· 
hirler belediyeleri tarafından da 
tetkik edilmesini muvafık görmüf 
ve birer nüsha J?Öndermittir. Tali
matnameler hakkında birer rapor 
hazırlanarak vekalete gönderile
cektir. Vekalet bu raporlarla tali· 
matnameleri tetkik ettikten sonra 
kanun lavihaımı ve kanunun tal· 
biki için lazım gelen nizamnameyi 
hazırlıvacaktır. Kanun çıktıktan 
sonra lazım ııelen evsafı haiz ol
mryanlar toförlük yapamıyacak
lardır. 

HamaUar İçin yapılan 
• 

nızamname 

Hamalların idareai için hazır· 
lanmıt olan proje tehir meclisi da· 
imi encümeni tarafından müzake
re ve tetkik edilınek üzere encüme 
ne verilmi,tir. Encümen yakında 
bu nizamname projesini müzake
re edecek ve tehir meclisine tevdi 
edecetkir. Nizamnamenin meclis 
heyeti umumiyesi tarafından mü
zakeresi meclisin nisan içtima dev 
resinde mümkün olacaktır. Meclis 
nizamnameyi müzakere ettikten 
sonra vilayet projeyi hükumete 
takdim edecektir. Bu nizamname 
hükOmetce de tasdik edildikten 
sonra tatbik sahasına girecektir. 
Nizamname hamal itleri, tahmil, 
tablive vazivetlerini yeni hat tan 
tensik edecektir. 

Beyoğlu lağımları 
Beyoğlu kanaliza•yonu twaatı hak

kında Almanyada yapılan pli.nlardan 
bir kısmırun şehrimize geldiğini yaz.. 
mqtrk. Belediye bu aene evveli. Kurtu
lu,, Kasnnpaşa kanalizasyonunu ta... 
zim edecek, Beyoğlunun yüluek ıırtla
rmdan Halice akım lağımlarm ağızLın
mn mühim bir laımı Galata, T opane ta
raflarında görüldüğü için belediye bura
lar da da kanalizaıyon taiaatı vücuda 
getirecektir. 

Maarifte 

Kıbrıslı talebe 
Aralarında bir cemiyet 

vücude getiriyorlar 
Fakültelerde ve yüksek mek

teplerde tahsil gören Kıbrıslı 

gençler aralarında bir cemiyet te· 
sisi maksadile dün Halkevinde 
toplanmı,lardır. 

Gençler toplantıda cemiyetin 
esas itibarile letkilini kabul et. 
mitler ve cemiyetleri için "Kıb

rıs Türk talebeleri birliği" ismini 
tensip etmitlerdir. 

"Cmiyet tetkili takarrür ettik
. ten sonra, Celal, Feyzi Rıza, Ek
rem Tahsin, Mehmet Ali, Refik 
Beylerden mürekkep bir encümen 
seçilmiştir. Bu encümen timdiye 
kadar tetekkül etmiş olan muh
telif talebe cemiyetlerinin nizam· 
namelerini tetkik ederek, cemiyet 
için bir nizamname vücude aeti
recektir. Umumi heyet 15 gün 
sonra tekrar toplanarak nizamna· 
meyi müzakere edecektir. 

Fen fakülteai talebe kongresi 
Fen fakültesi talebe cemiyeti 

senelik kongresini dün Halkevin
de yapacaktı. Ekseriyet olınadığı 
için içtima tehir edildi. 

Mürettiplerin kazancı 
Türk mürettipler ve matbaa it· 

çileri cemiyeti dün içtima etmit 
kazanç vergisi hakkında bazı mU
zakerelerde bulunmuftur. 
Müzakereler neticesinde kazanç 
vergisi hakkında tetebbüsatta bu
lunmak üzere Ankaraya heyet 
gönderilmeıine karar verilmittir. 

Heyet bu akşam Ankaraya ha
reket edecektir 

Kocakarı soğuğu! 
Çınaraltı diplomatlarının tavla ha .. 
şında çeneleri mi tralyoz gibi işliyor 

Kıt, a~ son günlerini ve hele 1 kapıyı suratlarına kapamaktır a
muhkkak ki _son ~aftalannı yaşı: ma, o da benim elimden gelmiyor. 
?'~l'll'-'• Takvıml~rın martın (11) ı Zarzor, ister istemez dinliyorum. 
ıçı1! haber. verdikleri k~arı ao- Kahve politikası, bugünler ge
~gu vaktınden evvel erdı, yetit- ne aldı yürüdü. Artık her kafa
lı. Kar~ _bir çalı gibi ~ar ha- dan bir ses. • . Japonyanın nere
nımla bızım aramıza gıren bu mü- de olduğunu bilıniyenler Rus or
nasebetsiz kocakarı bir kaç gün dusunun kuvveti hakkında tah
~aha b~t1?"za ekfiyecek olursa minler yürütüyorlar. Harp pat-

ay balımıze. • • larsa, tU devletin bu veya bu 
• 1,;>ün bir. arkadaşla kocakarı ao- falanca devletle ' boğu~cağmı, 
guguna daır konufuyorduk. Arka- tu devletle elele verip filanca ve 
datnn, hemen sözümü kesti: falanca devletle boğuşacağını 

- Aman hızlı söyleme, kayna- ayını, haftasını, gününü haber ve-
nam duyar. . . rerek söyliyenler var!. 

Güldüm: Anadolu köylüsünün ince zeka· 
- Hiç merak etme. • Bu zaman amı tebarüz ettirmek için onlara 

da kocakarılığı üstüne konduran "çanklı erkanıharp" iunini ve-
kocakan kalmadı!. renler vardır. Bunlar, aelsinler 

• . • • • . de lstanbulun ça,nklı erkinıbarp-
Uzak Şarkta kan gövdeyi götü- !erini görsünler. Sinirleri ne kadar 

rüyor, ortalıkta muharebe laflan sağlam olursa olsun, bu çarıklı 
dolaşıyor. Cenevredeki cemiyet· erkaniharplerin verdikleri izahat, 
ten perişanlık haberleri geliyor. insana bütün sağuklanlılığını 
Yunanistanda Venizelos yuvarla- kavbettirir. 
myor, diktatörlüğe özenen Plasti- lki nargile tokurduau arasın
raı borusunu yirmi dört saat öt- da Avrupa haritasını altilst eden
türemeden, " Allahmı ıeven beni !erin kibrit çöplerini kartı karşıya 
tutmasın!" diyor ve ortadan sıvı· dizip taarruz ve müdafaa planları 
fıyor. Zehirli gazlara, tanklara, tertibine kalkrşanlarm, acaba met 
tayyarelere dair tümen tümen ha- gul olacak başka itleri yok mu? 
herler intitar ediyor. İngiliz ve Avrupa, hakikaten, tehlike için-
Fransız Başvekilleri Cenevrede deyse, bu tehlikenin Edimekapı· 
batmak üzere bulunan sulh aemi- daki sütçü Mehmet Ağa mı önü
•İni kurtarmağa kotuyorlar. Av- nü alacak? Hangi devletin hangi 
rupa efkarı umumiyeai fU nokta- devletle ittifak edeceğini, Salıpa-
da müttefik: zarmdaki manavdan mı sorarlar? 

- Dünya bir çıkmaza doğru Ben artık kanaat ettim: 
'd' ı K b k gı ıyor ... an ve arut okulu haberlerin 
Sağdan soldan telqlı sesler ardı kesilip dünya yuvarlağının 

duyuluyor: tepesinde dolaşan karabulutlar 
- Harp yakındır!. • . sıyrılmadıkça, Çınaraltı diplomat-
- Harp, patlak vermek üzere· larının tavla batında çeneleri mil-

dir!.. ralyöz gibi itlemekte devam ede. 
Gazete sütunlarında deh,etvtı- cek .•• 

rici izahat var: M. SALAHADDiN 

- Bu seferki harp, o kadar müt 
bit olacakınış ki sekiz milyon in-
aanr bir kaç daki.kanm içinde mah
vetmek itten sayılmıyacakmı9! .. 

- Tuhaflardan biri, geçen gün 
bu yazıyı okumuf. Elimi sıkarak:: 

- Allahaısmarladık, dedi, ben 
gidiyorum! 

- Nereye? 
- Azrail Aleybissellmdan 

müstacel bir davet mektubu al
dun. 

- Aman deme. . basta filan 
mısın yoksa. •. 

- Hayır canım. • Müprünileyb 
beni yardıma çağırıyor. Malfun 
ya, büyük harp kopunca milyon· 
larca insanın bir kaç dakika için
de hesabını temizlemek icap ede
cek. Eh. . insaf et. . Tek başına 
bir Azraj}., hangi birine yetişsin ... 

Şakayı bir tarafa bırakalım a
ma, bugünler nereye gitseniz, ki
minle iki laf etseniz, hemen bu 
soğuk bahis ortaya atılıyor. Mese
li ağıztadile bir parça eğlenme
yi kurarken, tepeden inme bir söz: 

- Yahu .. Ne dersin fU Dolara? 
T ekermeker yuvarlanılı ! .. 

- Evet, öyle ... 
- Peki ama, Dolar, dünyanın 

en sağlam parası değil miydi? 
- Evet, öyleydi!. 
- Neden birdenbire düttü? • 
- Bilmem .. 
Siz bilmezseniz de bilenler var: 
- Efendim, İngiltere, Ameri

kanın bütün altınlarını kendi müs· 
teınlekelerine toplamıf. . Ameri
kalılar, bir de bakmı,Iar ki, mem
lekette doların yansı kadar altın 
kalmamı,. . . -

Yahut, evinizde oturmuş, batı· 
nızı dinliyeceksiniz. Gevezenin 
biri sökünc-der: 

- Mayısta, Avrupa, biribirine 
girecekmif, diyorlar! 

- Bunu diyenler kim? 
- Şu bu ..• 
- Şunun bunun lafına kulak" 

verme ... 
- Canım, gazeteler yazıyor! 
- Yazsın!. Sen onu bilmezsin? 

Bizde bir darbımesel vardır: "ho
canın dediğini tut, &ittiği yola 
gibne !" derler. Gazeteler de 
hocaya benzerler. Aklın varsa 
yazdıklarını okuJ .. Fakat yazılan
lara İnanma!. 

O, hali, ısrar eder: 
- itler, senin dediğin gibi de

ğil. Avrupa karmakarıtık. Nasıl 
olsa, bir harp patlak verecek!. 

Böylelerine en kestirme cevap, 

Fırbna 

Karadenizdeki vapurlar 
Umanlara girdiler 

Karadenizde tiddetli bir fır· 
tına hüküm sürmektedir. 

Yolda bulunan gemiler li
manlara iltica etmitlerdir. Bu yüz. 
den diin Karadenizden gelmesi 
beklenen İnönü vapuru gelmemit' 
tir. 

lzmirden gelecek olan Seyrise
fainin İzmir vapuru da dün ak
şam saat 20 de gelmitşir. Bu te
ahhür fırtınaya hamledilmitse de 
öyle değildir. Vapur lzmirden geç 
kalktığı için geç gelmittir. ---

Posta tayyareal 
Ankara • lstanbul hava servisi

ni yapan tayyarelerden biri dün 
sabah Y etilköyden hareketle An
karaya gitmiş ve ak9am Yetil
köye dönmüftür. 

Tayyarede balayı 
Alman tayyarecilerinden Aus

hele ve refikası dün tayyare ile 
Halepten Y eşilköy tayyare istas
yonuna gelmi,lerdir. Tayyareci 
Aushele, bir kaç gün eve! evlen
mit ve refikası ile balayı seyahatı 
yapmak için bir tayyare ile Al
manyadan hareket etmitlerdir. 
Yeni evliler, Fransa, ispanya, Şi
mali Afrikada, Tunus, Trablus
garp ve Mısıra uğradıktan son
ra Gazve, Şam, Halep yolu ile la 
tanbul'a gelmitler ve bu ıeyahat
ta 10 bin kilometre mesafe katet
mi9lerdir. Burada bir iki gün kal
dıktan sonra Bükret yolu ile At. 
manyaya döneceklerdir. 

Oç aylıklar 
Emlak bankaundan evYelce mart, 

nisan, mayıs üç aylıklannı almıt ve 
halen yoklamaımı yaptınruı olanlara 
haziran, temmuz, ağustoı üç aylıkla· 
rmm tenüne buaünden itibaren bat
lanacaktır. 

Yunan vi• konaülü 
Yunan ıiv konsülü M. Roma. 

noı, mezunen Atinaya gitmittir. 

Yeni Bulgar sefiri 
Sof!adan verilen habere göre, 

Bulgarıstanın Ankara sefirliğine 
"La Bulgarie" gazetesi müdürü 
M. N. Antonof'un tayinine Türki
ye bükUmeti tarafnıdan muvafa
kat cevabı verilmitlir. 
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l-1 ı. •pan"I 
Bir ilmf inkar 

lstanbulun imarı çarelerini dü
fÜnmek için belediyenin her mes
lekten bir kaç zatı davet edeceği 
".e bunların fikirlerini rapor ha
l'inde toplayıp bir imar projesi ha
zırlıyacağı söyleniyor. Bu komis
yona, mimarlardan, doktorlar
dan, güzel sanat mensuplarından 
ve daha bazı serbest meslek erba
bından hatırısayılır zevat davet 
edilecekmit. 

Allah selamet versin eski Bele
diye Reislerinden oper~tör Emin 
Bey de lstanbulun İman hakkında 
ne dütündüklerini bir çok kimse
lerden, hatta müesseselerden S<'.,.· 
mu,tu. İyi hatırlıyorum, belediy. ,_ 
den bu mealde bir tezkere ala l 
Osmanlı Bankası şu tek satırlı] : 
cevabı vermitti: 

- Biz banka i9lerile alakada
nz. Batka itlerden anlamayız! 

Anlatılıyor ki bu no.zaket koku
su altındaki yüzburufturucu cevap 
belediyemize ders olmamıf. Halı\ 
şehir İtini bir hediyeli, ikramiyeli 
eğlenceli müsabaka teklinde te-' 
lakki ediyor ve bu ihtısas mesele
sine herkesi ittirak ettirmeğe ça
blıyoruz. 

Avrupanm büyük şehirlerini 
ne komisyonlar, ne heyetler, ne 
güzel sanatçılar, ne hekimler yap
mamıtlardır. Şehircilik; mimar
lık, doktorluk, askerlik ve saire 
gibi bir (ilim) dir. Ve bunun bel
libaşlı ilimleri vardır. 

Bu adamların itleri tehir pli\nı 
yapmak, yeni şehir tesis etmektir. 
Ve bu ilim son zamanlarda yeni 
ihtiyaçlara göre bir kat daha ehem 
miyet keapelmittir. 

Şimdi artık müstakbel muhare
belere, müstakbel hava nakliyatı
na ve saireye göre tehir planları 
çiziliyor. 

Şu halde bizim kırk yıldanberi 
belediyeci geçinenlerimizin bece
remedikleri bir i'i hekime, hoca
ya, avukata, gazeteciye havale et
mekten ne bekliyebiliriz? 

Eğer ciddi it yapmak istiyor
sak Avrupadan bu itin bir ehlini 
getirir, dediklerini kabul eder, şu 
her gün kazılmaktan köstebek yu. 
vasına, her gün zevksiz bir bina 
yapmaktan biçimsiz bir taş yığı· 
nına dönen İstanbulu Avrupai bir 
tehir haline sokarız. Yoksa dev
tirme usulü toplanacak heyetler 
komisyonlar, hekimler, hocalaı'., 
bacılarla bu iş yürümez. 

Darülfünun müderrisi kaldırım 
dan ne anlar, 

Mide mütehassısı ıtadyoma ne 
kantır. 

Güzel sanatçı kanalizasyÔnla 
nasıl metgul olur. 

Ve nihayet medeni bir ~ehir 
bütün ihtiyaçlarını tam bir ahenk 
dahilinde hudutlarmda toplıva· 
caktır. Bu ilmin de kendine P'Öre 
Technique ve Esthetique tarafları 
vardır. Bunlan hekim, hoca ne 
bilir? 

Burhan CAHIT 

Yunanlı esnaf 
8-10 bin kişi oldukJarı 

tahmin ediliyo · 
Küçük sanatların Türk tebeası

na hasrı hakkındaki kanun şehri
mizdeki Yunan tebeasmı telıita 
dütürmü,tür. lstanbulda 25 . 30 
bin kadar Yunan tebeası vardır. 
Bunlardan ecnebilerin yapmasl 
menedilmiş olan sanatları yapan
lar 8 - 10 bin kiti kadardır. Mulı
telif sanat erbabı birkaç günden 
beri Yunan konsoloshanesinc gi
derek isimlerini kaydettirmekte· 
dirler. Müracaatçılar o kadar çok
tur ki alakadarlar birkaç günden 
beri konsoloshaneye müracaat et
mekte oldukları halde elan önü a
lmamamıftır· Dün de birçok kim
seler konsoloshaneye müracaat e
derek isimlerini yazdırmıtlardır. 
Bunların içinde kadınlar da var· 
dır. Ecnebilerin küçük sanatlan 
yapmasını meneden kanunun ha
ziran 1932 tarihinde tatbikına bat 
lanmıştır. Bu sanatları yapanların 
i•lerini bırakmaları ic;in verilen 
mühlet 16 haziran 1933 le bitecek 
tir. 

lngiliz sefiri mezu
n~n gidiyor 

İngiliz sefiri Sir Georaes Clark 
bu hafta 14 mart salı günü me· 
zunen Paris ve Londraya gidecek, 
bir av sonra şehrimize dönecek· 
tir 
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~il[iyct 
Konferans 

Aınn umdeıi " M l L L l Y E. T " tir. 

11 MART 1933 
idarehane : Aakara cadd•ai, 100 No. 

Telsraf adreıi : İat. Milli.yet 
Otomobil gezintisi 

Türk Kadın Birliği aym 19 un
cu pazar günü aktam üstü Halke
vinde bir konferans ve konser ter· 
tip etmektedir. Müderris Reşit B. 
tarafından kadınlığa ait verilecek 
bir konferanstan sonra sanatkar 
Şehip B. tarafından güzel bir kon 
ser verilecektir. Telefon Numaralan: 

Batmuharrir •• Müdür : 24318 
Yazı itleri Midürlüiü : 24319 
lda.re •• Matha.a : 24310 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Tii:rkire için Hari, i~in 

L. K. L. K. 
3 a7llfı 4- 8-
6 • 7 50 ı4-
ız • 14 - 28-

Gelen eTn.lr: seri ••rilmu.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtar.- Gazete •• 
matbaaya ait i1ler için müdiriyet. mü
racaat edilir. Cuetemia ili..aların ınea'u
liyetlni kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Bu,.ün L.a•a lu•men bulutlu •• ıima1 

İstikamf'tinden hafif rüzıi.r dnam ed .. 
cektir. 

10-3-933 tarihinde ha•a tazyiki 766 mi
lımetre, en faı:la aıcalır.llk 7, en az 2 de
rtte idi. 

....... ıa:m:ı .. -=ı .. ıııİıııll .. ı ... 
Hattanın yazısı 

ı _ok·yaşamak 
• 
~ın 
Kimse erken ölmek istemez. 

Hele intihar yazıları gazetelerden 
çekileli hayatından bezenler d"e 
ortadan kalktı. Lakin herkes te i
~ini gücünü bırakıp çok y~ma
mn yolunu aramaz ya! .. 

.. Eskil~rde bu huy varmıf. Ben 
boylelerınden bir ikisini tanırım. 
İfin tuhafı bu gibiler hakikaten 
çok yatarlar ... 

Dostlarımdan Hüseyin Bey is
mi~de ~ir zat vardır. Her yaptığı 
şeyın manası çok ya'8Dlakhr. Size 
bu. ~~tın ço~ Y8famak için tavsiye 
ettıgı feylerı sayar dökersem tatar 
ıınız: 

İşte ba,Iıyorum; 
- Sabahlarn aç kamına bir 

bardak su içen çok Yatar 
- Yemeklere az tuz koyan çok 

yaşar (aşçı fazla koyana demek 
efendinin canına kıymak iıtiyor) 

. - Her yemekte bir bat soğan 
yıyen çok Y&far (bereket versin 
h;ırkes bu fikirde değil. Yoksa 
kımde burun kalırdı?) 

- Her aabah aç karnına bir dit 
sarmısak yutan ... 

-, Saçlarını kısa kestiren ... (ka 
dın rın saçlarını neden kısa kes
tirdiklerini ,imdi anlıyorum) 

. - Pastırma çimeni yiyen (bu 
bır Kayserili rivayetidir) 

- Y ~lnız yoğurtla geçinen ... 
- Hıç et yemiyen.. (bu doğru 

olsa yüz yaşındakiler bizde ek 
· k'l d se-rıyet teş ı e erdi) 

-. - Lahna ~ökünü çiy yiyen .. 
(bıze ~uk ıken yedirmezlerdi. 
Karın agnsı yapar diye) 

- Hergün iki b~ turp yiyen 
(dikkat ediyor musunuz hep koku 
lu şeyler) 

- Yemekten sonra tarçın çiğ
neyen .. 

- Hindiba salatasını yemekten 
1!.ksik etmiyen ..• 

- Zencefil reçeli yiyen... (be
nim de hoşuma giderdi. Galiba 
kontenjan harici kaldı) 

Daha var amma aklıma gelme
di .. Şimdi şu listeyi gördünüz .. Bu. 
nun içinde bir ikisi müstesna. Ost 
tarafı tatbik edilir teY değil.. Dü
şünün bir kere pastırma çimenini. 
Evet. İnsan bunu yedi mi, ne sine
maya, ne tiyatroya, ne baloya gi
debilir. Evinde uzanıp yatınıya 
mecbur olur. Ve bu suretle de VÜ· 
cudü yıpranmaz .• 
Sannısak gibi, aofan gibi bazı 

,eylerdeki ceYherlerin vücudün 
bazı guddeleri üzerine iyi tesir e_t
tiği ma!Qmdur. Amma çok Y&fA· 
maya tesir eder mi bilmem. 

Bana sorarsanız, çok yatamak 

Milligel'ln edebi romanı: 45 

Mirlicat dedi ki: 
- Dostumsun ve severim de o

nun için sana bu hikayeyi anlatı
yorum. Çünkü senin de otomo
bilin var. Eh, ne olur, ne olmaz, 
belki benim batımdan geçen, se
nin de batından geçer. Benim ye
ni aldığım on sekiz beygirlik mü
kellef otomobili görınüftün. Gü
zel bir havada fÖyle gezmek iste
dim. Maksadım şehir dıtında açık 
bir lokantanın önünde, orada ye
mek yemek, biraz da yetillik gö
rüp hava almaktı. Tam caddeyi 
tutmuttum ki, ileriden başka bir 
otomobilin gitiğini gördüm. Gi
der a, diyeceksin. Arkasını dinle .. 
Bu otomobil eski markalardan· 
dı. Tabii kolayca yetittim ve hat
ta geçtim. Bir aralık dönüp bak
tım. Ne göreyim? Direksiyonu bir 
kız idare ediyor. Hem de yapa
yalnız .. O zaman yavaşlattım. Ar
tık otomobilimiz yan yana gidi
yordu. Gülümıeyip aşnalık et
mek istedim. Fakat kız ne kadar 
güzelse, o kadar da ciddi idi. Ben 
de ihtiyar ve çirkin değilim. Kı
zın bu ciddiliği ve bana yüz ver
meyifi onuruma dokundu. Bir a
ralık kız otomobilini daha yavat· 
lattı ve nihayet durdu. Kız indi, 
kapağı açtı, motörü muayeneye 
batladı. Buna memnun oldum. 
Konuşmak için bundan iyi vesile 
olmazdı. Ben de hemen gerileyip 
orada durdum ve derhal otomo-

için .. llk tart: Kaygwuz, tasasız 
olmaktır. Bunun için d~ 

- Zengin olmamak. 
- Evli olmamak. 
- İddialı bir mesleğe mensup 

olmamak. 
- Gazeteci, doktor, avukat, mu 

allim olmamak. 
- Otomobil sahibi olmamak .• 
- Büyük tehirlerde Yatama-

mak. 
- Sinirlenmemek için tramva

ya, vapura binmemek. 
- Köylerden birine çekilip o

turmak .. 

Bunları yapabilirseniz .uzun bir 
ömür ümit edebilirsiniz. Yoksa: 

- Aman Dolar düttü mü) .. Ey 
vah mahvoldum. 

- Vay İngiliz lirası çıkıyor ... İt 
berbat .. 

- Ya! ! demek Anadolu tahvil
leri iniyor. Ne yaparız timdi .. 

- Neeeee?. Taktukyan iflô.a mı 
etti? .. Bittim öyle ise, 30 bin lira 
alacaf,•m vardı. 

Evli iseniz: 
- Yahu! Yeter arhk ! Bende ta 

kat kalmadı.. Şu kürk mantodan 
vazgeç .• 

. - Ayol, daha dün yedi lira ver
dım. Bu otuyu kim bozdu.. . 

- Allah cezasını versin. Bu a
cem halısına mürekkebi kim dök
müf. .. 

- .Artık bende takat kalmadı .. 
150 lıra kira Yeremem .. 

- Kafir yezit.. Roman okuya
cağına dersine çalıtaaydın da sınıf 
ta kalmasaydın olmaz mıydı?. 

- Derece koydunuz mu? .. Yav 
rucak ate,ler kinde .. 

-
1 
Kızım (Tanseli) yemek ye

sene ... 

Velhasıl havatı daima bir k 
gu yükü altında bulundurarak ;:. 
sayanların uzun müddet bu iııe mu 
kavemet etmesine imkan yoktur .. 
Cok yaşamak isteyenler her fey
den vazgeçmeli, !{iilmeli, eğlenme 
li,' alay etmeli ve hot görmelidir. 

FELEK 

MAKEDONYA 
Aşk, Hin, Politika VB Kan.. 

sermitler, uyumaia hazırlanıyonar
dı · • 
~ Haydi çocuklar! - diye bağır-

dı - Atlara! 
Jandarmalar, 'Acaba kaymakam 

delirdi ıni ?" diye bi~ an ?nu. yana.öz
le aüzdüler. Sonra ıat~.~ye ••temıye, 
belki de içlerinden kufü~l~r aavura· 
rak giyindiler. Hele zabıtı uyandır. 
mak batb baıına bir mesele oldu. Fa· 
'•at oldu. . h 11 . 

Elli yedi numaralı ıifrenın a ın· 
den ynrım aaat sonra, ;yirmi b~t atlı-
d mürekkep bir kafıle, yenı nadaa an w ~ 
yapılmıf tarlalar arasından agır agır 
geçiyordu. 

J ndarmalar eaniyor, atların ayak· 
ları a sanki geri geri gidiyor~u. F ":k~t 
Uıturumca Kaymakamı takıbe gıdı-

Müellifi : Nizamettln Nazif 
········~''''''''''''''''''' 

yordu. . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • 1 

Bir gün sonra, sabah ezanlan oku• 
nurken, "Kevgili" kqla11 önünden 
hareket eden iki piyade bölüiii de 
Balkanların yolunu tubnuftu. Kasa
badan br saat ötede baıka ba§ka pa
tikalara saparak biribirinden aynlan 
bu bölüklerden birinin bqında çevik 
yiirüyüflÜ genç bir zabit bulunuyor· 
du. ince belli vücudunun ahengini 
güzel hatlarla çizen ceketi ile buık 
ökçeli çizmeleri arasındaki tezat ilk 
bakııta belli oluyordu. 

Mavzerinin namluıu ile pımarlıkla
rı yararak, taştan taıa aekerek en ön .. 
de gidiyordu. Belliydi ki bu genç, 
yarlardan iner,,k, bayırlar çıka11ak, 

-Fransızcadan -
bilden atlayarak sordum: 

- Madam, bir şey lazım mı? 
Sert bir sesle cevap verdi: 

- Hayır, bir teY lazım değil.. 
- Yazık! Size bir faydam do-

kunsaydı, çok memnun olurdum. 

Bu esnada da daha yakından 
kendisini tetkik ediyordum. A
man yarabbi ne güzel kadındı. 
Muhavereyi kesmiyerek, daha i
leriye vardım. Genç kıza f<iyle 
birlikte bir gezinti teklif ettim. 

Bu sefer alay eder gibi güldü: 
- Y aaa ! dedi, fena fikir deeil. 

Ayrı ayrı otomobillerde mi? 

- Hayır, siz kendi otom~~i~~ni
zi bir yerde bırakınız. Donuşte 
gelir, alırsınız. 

- Siz galiba beni pek saf bir 
kadın zannediyorsunuz. Tanıma
dığım bir adamın otomobiline nac 
sıl binerim. 

Kendisine kim olduğumu söy. 
!edim: 

- Artık tanışhk zannederim, 
dedim. 

Bir müddet beni süzdü: 

- Evet ıiz direksiyonda otu. 
rup ta be~i istediğiniz yere götü
rünüz. Dünyada olmaz. 

- Canım siz de direksiyon 
kuUanıyors~uz. Beni menedersi
niz. 

- Evet, menedeyim derken bir 
ağaca çarpalım. Pek ali, sizinle 

gelirim amma, direksiyonu ben 
kullanmak şartile .. 

- Siz bu marka makineyi kul
lanmasını bilir misiniz? 

- Sayfiyedeki akrabamın da 
ayni marka otomobili var. Saatte 
yüz kilometre bile yaptım. 

- O halde buyurunuz efen
dim, buyurunuz ... 

- Fakat uslu oturmak fartile .. 

- Ona ne fÜphe .. 
Kolundan tuttum, direksiyona 

oturtacaktım. 

- Aman, durunuz, dedi, oto
mobilimi kilitleyeyim. Bugünler
de otomobil hırsızları o kadar ço· 
ğaldı ki .. 

Otomobilini her tarafından sı· 
kı sıkı kilitledikten sonra, gelip 
direksiyona oturdu. Hareket et
tik. Baktım, direksiyonu mükem· 
mel kullanıyordu. Tabii içim müs
terih oldu... lki elim de serbest 
kaldığı için, kolumu beline dola
mak istedim. Hafifçe mukavemet 
etti. 

- Ellerim serbest değil diye is
tifadeye kalkıyorsunuz. Çok fena, 
çok fena! 

lsmi Lilette imİf. Genç kız o
tomobili tehir dıtına çıkardı. Ten• 
ha ve iki tarah afaçlıklı bir yola 
sapb. Tam o sırada da kartınıt%· 
da bisikletli bir seyrüsefer memu
ru peyda oldu Ye bize elile durma• 
mızı itaret etti. 

Durduk: 
- Ne var, ne oldu? 

Seyrüsefer memunıı 
- Arkadaki lamba yanmıyor, 

dedi. 

Benim yerime Lilette cevap 
verdi: 

- Efendim, görüyorsunuz ki 
otomobil yep yeni.. Belki bir kon· 
tak falan olmuftur, düzeltiriz. 

- Vesikanızı göreyiı:ı. Otomo-

d~ibatlarında etln7a kovalanıaktan 
z.~yade, tabtalan kaba halılarla i>r· 
~.lmilt aalonlarda ••klanı ltletmek 
ıçıa yaratılmıt ve yetifmitti. buna 
rağmen o, az zaman içinde takip 
kuvvetleri arumda p•--'-1 .. ~ il k b" _.....,. a co•·~ 
r ece ır kıymet kazanını tı 

Kollarında J'Üz"·-ı ru···-~ : . 
1 ~ .....,aınmıır-

ma annı taııyan bu zabitin d K •. 
znn Bey (KöprüHI) derlerdi• /;}a ~ 

Bu elli yedi DWnaralı tifre h • ta• 
rafı allak bullak etmltti. Ka)'Jlı;'k,m
lar, lı:ume.ndanlar ne yapacaldannı 
t&Jırmıılardı. Sadrazam S .t p 

• üf. etti"·• aı aıa umumı m .., unxınıı _,,, 
lil ' l'I · """'ettlı •a-erı, va • er emırleri altında bu) 
bütün kuvvetleri muttaaıl tazyik ";,'.f1 
yorlardı. Kimbilir nasıl bir tri"kı-

. k"' en a çevırme ıçın ta Amerikadan katkı 
Rumeli Balkanlannı dolaımaia ıı! 
len bu kadını .bulmak adeta bir mem

·teket meıeleaı haline gelmitti. Ne o
luyor&& kaymakamlara oluyordu, çün
kü iJ nihayet onlara dayanıyordu. 

"Sakm haa. • Kan akıtmayın!" 
Gelen her ıifrenin sonu muhakkak 

böyle bitiyordu. Kimbilir Sadrazam 
Sait P"'8 o kıaacık boyu Ye bir arım-

Tehir edilen konferans 
Di§tabipleri cemiyetinden: Diıtabi

bi Orhan Aptuliah B. tarafından veri
leceği ilan edilen konferans bazı müc
bir sebepler dolayisile 12-3-933 pazar 
giinü saat 9 da tehir edilmiıtir. 

Kari mektupları 

Su duvarı yıkacak 
Edimekapıda Belediyenin cidden gü

zel bir balmnevi vardır. Buraıı mühim 
miktarda para sarfiyle tamir edilen gü
zel bir binadır. Fakat bu binanın du
van üzerine bir ıu deposu oturtulmak
tadır. Su deposuna terkoı auyu akar. 
Depo dolunca alikadarlar muıluğu ka
pamadıklan :çin depo taımnkta ve du
»ara akmaktadır. Bu su hiç keıilmiyor, 
duvarı harap ediyor. Duvar yıkılıroa 
1000 liradan a§ağı tamir edilemez ve 
bu ihmalin zararı pek fazla olur. Bu su
ya dikkat edilmeıi alakadarlara ihtar e
dilse çok eyi olur. 

M. SAlT 

Müseviler ve türkçe 
25-2·933 tarihli Milliyet gazeteıinde 

yaşamakta olduğumuz ana vatanımızda 
öz türk dilinin konuıulması hakkında 
Bursa Muıevi Uhuvvet klübü reı11 
Kemal Levi Beyin azami gayret ve de
Lüetlerile kabul ettikleri öz türk dilini 
tebrik eder ve diğtt Vilayetlerde de ay
ni ıekilde teşebbüsat~ . bulunularak 
bir an evvel öz türk dılinın kabulu hu
susunda mümaileyh Kemal Levi gibi 
müteşebbiı arkadqlanmızın Milletimi
ze rehber olınalannı beklet" ve karii bu
lunduğum gazetenizle t"§ekkürlerimin 
dercini rica ederim efendim. 

Boz Oyükte 
SARRAF ALBERT 

---------•wı ıa-
bil sizin mi? 

- Hayır, beyin .• 

Derhal vesikamı çıkarıp uzat
tım. Tetkik etti : 

- Pek ala, dedi, ,imdi arka 
18.ınba da yanıyor. Kontağa dik
kat ediniz. Tekerrürü halinde ce
za yazarım. 

Lilette vesikayı aldı. Yanı ba
tındaki kapının cebine attı. Tek
rar yola düzüldük. 

- Ne iyi memurmuf, dedim, 
Lilette de: 

- Fakat bilsen, öyle korktum 
ki... Aman artık Pariae dönelim, 
dedi. 

Oh, Parise dönmek ne güzel 
fey! Otomobili garaja koyduktan 
sonra, beraber lokantaya mı gi-
deriz, bara mı, dansa mı? ' 

Tam yarı yolda Lilette birden 
bire: 

- Eyvah, eldivenimin biri yok, 
dedi. Muhakkak orada dütürdük. 

Otomobili aradık, bulama-
dık. Belli ki orada dütürülmüf. 
Dedim ki: 

- Geri dlSnelim, ne zararı var? 
Tekrar seyrlisefer memurunun 

bizi durdurduitu yere vardık. Or
talık iyiden iyiye kararmıfh. 

Lilette dedi ki: 
- Siz ininiz de arayınız, ben 

de lamba tutayım. 

İndim, genç kız lambayı tutu
yordu, birden bire ne oldu biliyor 
muıun? Lilette beni yol ortaıın
da bırakip otomobili bütün hızı 
ile alıp götürmez mi? Gidit, o gi
dit ! 

Otomobil hırsızlarından o ka
dar korkan kannın marifetine 
bak. Oıtelik vesika da otomobilde 
kaldı. Tabii polise müracaat et
tim. Fakat hiç bir fey çıkmadı. 
Şimdiye kadar otomobilim kim 
bilir hangi renge gimıl,tir ve kim 
bilir kaç numaralı plaka tatıyor. 

lık aksakalı ile bu emirleri yazdırn
ken naaıl - tepinlyordn. Bu, her 
halde ııörülecek bir ıeydi ve hiç ıüı>
heıiz hazreti o heyecanlı anında ııö
rebilmek pek etlenceli olacaktı. 
"Sakın haaa.. kan akıbnayml" 
Babıalinin biribirini kovalıyan mu

karahklan üatünde bu dikilmiJ bir 
tüye benziyordu. Eier bu kadının 
muhakkak bulun-..ı arzu ediliyor idi. 
iae mutlaka kan dölmıeğe, tazyiklere 
ve müaademelere ihtiyaç vardı. Dağ 
batlannda Azrailin pasaportuyla do
la§&D ihtilll çeteleri baıka türlü na
aıl yola getirilebilirlerdi.? 

Köprülü Kiznn Bey müfrezeai, 
"Kevgili" kışlaoının önünden hareket 
ettiği aaatlerde, Manaatırdaki kuman
danlık daireainde erkanıharp binba
tısı "Hasan Tosun" Bey de iıte bun
lan düıünüyordu. 

Umumi Müfettit Hüşeyin Hilmi Pa
l& sadrazamdan gelen emirleri ıivil 
memurlara bildlrdiii ııibi, muhabere
lerini doğrudan doğruya umumi mü
fettiılikle yapan takip kuvvetleri k:u
mandanlıklanna da bildirmiJti. Fa
kat ayni zamanda bu kumandanlıkla• 

Yeni bir layiha 
Divanı muhasebata ye
ni vazifeler veriliyor 

Büyük Millet Meclisi maliye encü
meni bugünlerde divanı muhasebatın 
t"§killlt ve vazifelerine dair olan kanun 
layihasını tetkik ve müzakereye ba§b
yacakttr. 

Divanı muhasebatın t"§kilat ve vazi
felerini gösteren 1295 tarihli kararname 
hükümleri cümhuriyet hükilmetinin kur 
duğu prensipleri tatmine kafi görülme
diğinden 24 teırinisani 1339 tarihli 
kanunla devletin varidat ve masrafla
rın büyük millet meclisi namına müra
kabe edecek divan heyetinin ne suretle 
teıkil olunacağı tesbit edilmiıti. 

Muhasebei umumiye kanunu devletin 
bütçe ve hesap usullerine yeni bir isti
kamet verdiği gibi, buna mütenazır o
larak divanı muhasebat& da bazı vazi
feler vermİ§ bulunuyordu . 

Hem eski hüküml\'Tin bugünkü te
lakkilere uymıyan kısmını tadil etmek 
ve hem de yeni hesap uıullerine göre 
di•;anı muhasebatın vazifelerini bir kül 
halinde teıbit eylemek üzere hazırlanan 
yeni layihanın mecliıin bu içtimamda 
kHnuniyet kesbetınesi ve bir an evvel 
meriyete girmesi elzem görülmektedir . 

Divanı muhasebat -tarafından 926 ıe
neıinde hazırlanıp meclise takdim olu
na., bu lilyiha geçen sene divanı muha
sebat encümeninde tetkik olunmuı ve 
layihanın intişar eden memurin 
kanunile muhasebei umum.iye kanunu
nun ve maatatın tevhit ve teadülüne 
dair olan kanunun tesbit eylediği esas
lar da nazarı dikkate alınarak Iiyihada 
bazı tadiller yapılmııtı. 

Bu layihada mahalli idarelerle bele
diyeler hesaplarının divani muhasebat 
tarafından mürakabesi eıaıı vazolun
maktadll'. 

Divanı muhaoebatın projesinde aene
vi vaı-idat miktarı on bin liradan az o
lan belediyelerin bu hükümlerden ha
riç bırakılması iltizam edilmit iae de 
varidatı az olan belediyelerin muntazam 
'>ir hesap tesisi için lizım gelen t.,.kilitı 
y:ıpmağa vaziyetleri müsait olaımımıuı
na binnen şimdilik senelik varidatı elli 
bin liraya kadar olan belediyeltt he
saplamun bu hükümden hariç bırakıla
rak keııuofiuab1k muhaıebei umumİ}'9 
kanunu hükümlerine tevfikan müraka
beıine devam olunması divanı muhaıeı
bnt encümenince muvahk görülmüt
tür. - -
lST ANBUL BELEDlYESt 

Darülbedayi temsilleri 
İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bııgiln suYare 
saat 21,30 

üyük 
İkramiye 
Opereti 

Umuma 

DEMETRE SMIRNOFF'un 
gala konserleri. 

E. vvelce ilan edildiği veçhile m"§hur 
tenor Demetre Smimoff ve Nevyorkun 
Metropolitan tiyatrosunun meıhur mu
gnnniyeıi Madam Malzeva ittirakile 20 
Mart pazratesi akıamı ve diğeri 23 
Mart perıembe günü matine oaat 18 de 
olmak Ü2re iki konser verilecektir. 

Piyanoda m"'hur beıtekir ve mua}. 
lim Mösyö Fauato Maıınani tarafından 
refakat edilecektir. 

Bu konaerler için Franaız Tiyatrolu 
siteleri bugünden itibaren bilet aabfı
na ba§layacaktır, 

1 RADYO 1 
Bu günkü program 

lSTANBUL, 1200 m. 
18 - 18,45: Saz Müıerref Hm. 
18,45 • 19,30: Orkestra. 
19,35 • 20: Fransızca ders (müptedilere 
mahıuı). 
20 . 20,30: Karagöz. 
20,30 - 21,30: Hafız Ahmet B. saz. 
21,30 • 22,30: Orkestra, Ajana ve Borsa 
haberi, saat ayarı. 

ANKARA 1538 m. 
12.30 • 13.30 Ankarapalao orkestrası 
18. • 18.40 Orkeatra: Sekizinci 
senfoni, Glazeunew 
18.40 - 19.10 Alaturka saz . 
19.10 - 19.40 Gramofon. 
19.40 • 20.10 Danı musikisi. 
20.10 Ajanı haberleri ve hava 

raporu 

VARŞOVA, 1411 ın. 
17: Plak. 19,30: Hafif musiki. 21: 

Hafif musiki ( Goldmark, Meyer . Hel
mut, Alghiıi vı.). 23,10: Şopen'in eser
lerinden konser. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Sigan muıikiıi, 20: Tren ame

lesi birliğinin şarkı konseri. 20,40: Mü
oahabe. 21,25: Operetlerden mürekkep 
konser. 22,50. Haberler. 23: Plak. 23,35: 
Sigan muıikisi. 

MONIH 532 m. 
19,50: kilise koro konıeri. 20,50: 

Plak. 22: "Mozart ve Salieri" ismindeki 
musikili fantazi temsil. 23,45: Kurt Kloı 
un idaresinde konser. 

ViYANA, 517 m. 
18: Orkestra ile hafif musiki parçala

n. 19,40: Haberi...-, 20,45: Matmazel 
Anne Roıelle tarafından opera ve opo
retlerden şarkılar (piyano refakatile). 
21,15: "Deli Thereze" iıimli muıikili 
temsil. 22,20: Haberler. 23,15: Taııan· 
nili caz. 

MlLANO - TORINO - FLORENSA 
20: Plak ile orkeotra muaikiıi. 20,35: 

Haberler, Plak ve sair musiki parçalan. 
21: Haberler. Plak. 23: Radyo orkestra
ıı. 

PRAG 487 m. 
19,35: Almanca neıriyat. 20,351 "Kut 

tüccan'' isimli operet (Bratialava'dan). 
23,20: Radyo filmi, prkılar n 

BÜKREŞ, 394 m. 
21: Taganni, 21,20: Diniko orkestrası. 

22,05: Balalayka konıeri. 

BRESLAU 325 m. 
19,20: Radyo orkestra11. 21: Filhar

monik konııer. 23,35: Berlinden: Caz. 
24,20: Berlin'den: Caz. 

1 iş ve İşçi 1 
Milliyet bu aütunda İt ve İfçİ ioti
yenlere tavauut ediyor. lı ve İfçİ 
iatiyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmeliJirler, 

İt isteyenler 
Sanatım elektrikçi, müesaeıelerde ve 

mekteplerde, münasip bir İf" girmek is
tiyorum, Üsküdar Tunus bağı büyük 
Mustafa pata So. No.40 elektrikçi, .. "' 

Yüksek Ticaret mektebi 1928 mezu
nuyum. Herhangi bir müeaseaenin 
defterlerini tutar hanoı:zca ... türkçe 
muhaberabnı yaparım, bütün ticari mua 
meleleri bilirim, İngilizce de anlarmL 
Uygun teraitle it anyorum. Bon nle
ran.a .K. L rumuzuna 1•sılme•r 

Hililiahmer taraf1!t!:;erfp Konser 
MONIR NURETTiN Bey ve arkadaıları tarafından 

15 Mart 933 Çarıamba GLQRYA sinemaaında 
rtınü saat 21,30 da verilecektir· 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine •igorta muamele•i icra eyleriz 

Sigortaları halk için mti•ait ıeraltl havidir 
Merkezi idareıiı Galatada Ünyon Hanmda 

bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 
.... Tel: Beyoğlu : 4887 478 

ra fevkalade mahrem bir ikinci tifre 
d ·· d · ti' Hüse...;., Hilmi Pata· e gon enDJf . ,-. ab •1. nm imzaamı taııyan bu ııfre, B ıa .'" 
nin tavaiyelerini hiçe ıayıyor, takip 
k:u.,...etlerini elaltından harekete ~e: 
tirmek iıtiyordu. Kumandan Hadı 
Pata (2) ıifreyi bir kaç defa okumu,, 
sonra; 

- Ben bu dolmayı yutamaml 
diye baimruıtı - Herif he~ ~iz.~ e
mir veriyor, hem de ıneıubyeti uze .. 
rinden abnağa kalkıııyor. 

Hakikaten Hüseyin Hilmi Pata, ıif 
reainin içine aıkıştırdığı bir kaç IU
tikll keliı!ıe ile ııene "ihtiyatla hare
ket edilmeainden", ckan dökülme
meainden> filan deınvuruyordu. Bu
nunla beraber Hadi Paıa, umumi mü
fetti9in tavsiyelerini ceffelkalem red
dedecek cesareti kendinde bulamamıı 
ve iti erki.nıharbine havale ediver· 
mitti. 

Hasan Tosun Bey pek zeki bir za· 
bitti. O da yaııçizebilirdi; lakin o· 
norüne dokunuyordu. 

lıte iki gecedenberi yan uykuıuz, 
masaamın başmda bir taraftan hari
tayı tetkik ediyor, bir taraftan da bu 

İti diifünüyordu. Nihayetı 
- Be adamlar! - diye ll!ylendi -

Mademki kan dökülmeaini iateaıi
yonunuz, pazarlığa ciritiYerini:ıı. Ko
miteler elli bin mi iı~yort otuz biA 
verin. . Otuz bine razı olmuyorfana 
elli bini bayılınız. Y oook, ıayet elli 
bin altını elden çıkaramayız derseniz. 
bırakın, bir de biz deneyelim kendi
mizi. O zaman rahat rahat itimizi 
görürüz. 
Dağlan tararız, vururuz, vuruluruz; fa
kat kadını ölü cllri mutlaka buluruz. A• 
ma ya kadın ölürse? Ölüne ölıün be ku 
zum: Bu kadını protestanlık propapn
da11 yapmağa biz mi memur ..ttik? Hesn 
biz neye te!it ediyoruz? E.ier bu t.adı· 
nın öldürülmesinden pek büyük tehlike
ler çıkacaksa, Bulgar komitaları onu öl· 

(Devamı var) 

(1) Büyük Millet Meclisi Reiai Kli· 
um PCLfa Hazretleri. 
ki.nıharp sınıfına geçebilmek için ta• 
kip kuvvetlerinde piyade stajıni yap· 
makla men-uldü. 

(2) Tiranda ölmüftÜr. Sevr mua· 
hetlesini imz.alıyanlardan biridir. 

l 
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Yeni şeker fabrikası 
Sıvaslılar fabrikanın Sıvasta 
yapılmasını arzu ediyorlar 

Suııu kongresinin akteJilJili Sıvcu li•-' 
SIV AS (Milliyet) - Sıvaa Ti- carı zeriyab henüz iptidai bir de

caret Odası lktısat Vekili Cel&I recede olan mahalli ziraab fenni
Beye Sıvası ziyaretinde bir rapor !ettirmekle doğrudan doğruya top 
Vermittir. Raporda ezcümle fUD• rağı kuvvetlendirmek suretile de 
lar vardır: bila vaııta temin edecefi menfaat 

"Sıvaa ,ehri ayni zamanda millt servet ve tasarruf İçin de 
bir ziraat mmtakaaıdır. Son aeya- taksimi amale uyğun en muvafık 
hatınız zarfında Balıkesirde irat ,erait muktezasındandır. Şekerin 
buyurduj!unuz nutukta münavebe- maliyet fiah noktai nazarından da 
li bir aanayi programı takip zaru- iıtikbal derpit edildiği takdirde 
retine atfen, bundan böyle yapıla- pancarın en ucuz mübayaa edile
cak fabrikaların tukta yapılacak- bileceii ve amele ücretinin de a:ıı 
ları hakkında iaabetli ifUetiniz. olduğu mahal olmak itibarile her 
den mülhem olarak Sıvaa için ha- yerden daha ucuza tekeri mal ede 
Yatt bir meaele olan ,eker fahri- bilecektir. Fabrika için muktazi 
kası mevzuu hakkında zab devlet- kuvvei muharrike ve ıuyuıı meb
lerinin enzarma bazı mühim ikb- zul mevcudiyeti bu tetebbüıü kuv
&adi hakikatleri anetmeği odamız veden file getirmek için aebep ol
bir borç bildi. maıı 13.zımgelen ayrıca iki büyük 

1 _ Doğrudan doğnıya veki- unsurdur. 
leti celilenize viki müracaatları· 2 - Tren nakliye ücretlerinin 
ın1zda da beyan edildi~ veçhile mesafe uzadıkça azaltılmasını, 
Sıvaaı kurtaracak en büyük ikb- çünkü 931 senesinde Sıvastan 11-
sadi çare bir teker fabrikaamm tanbul piyasalarının cıcaklığı do
fehrimizde yapılmasıdır. Şimendi layısile gönderilen altı yüz vagon 
fer hatbnı Sıvasa ıretirtmeye veıi- buğday mukabilinde 932 senesin. 
le olmıya kafi gelebilecek olan de fiatlann dütkünlüğü haaebile 
bu gaye hattın bunca fedakarlık- yalnız 138 vağon gönderilmittir. 
la gelmit olması nimetinden hila- Ekilmek külfetine değmediği için 
teahhür istifade etmelidir. Ziraat ekilmiyen arazi nefsi Sıvas tehri 
ınıntakası olan vilayetimizin hat- içinde de boldur. Devlet demir 
irca varidatını tetkil eden buğday yollarının esas prensip ve tiarı 
Ve arpa istihlak merkezlerinin u- kendi zararına dahi olsa memle
:ıaklığı hasebile müstahıile aayi ketin umumi menfaah icabı siya
niabetinde bir semere vermemek- seti iktısadiyemize hizmet etmek 
tedir, Ziraat Bankaamm Türkiye- suretile onun ana temeli olmaaı
deki buğday mübayaatına göre dır. 
Sıvas mübayaatı (müstakil ihraca 3 - Batında bulunmanız saye
ta nisbeten) bunu ishata en büyük ainde memleket için çok büyük 
hir ölçüdür. Diğer vilayetlerimi- kıymeti haiz olan İt Bankası tara
:ıe nazaran tütün, pamuk, incir, fından Bursa İpekit tesisatının vü 
Zeytin meyve maden ve orman cude getirilmesi bize zatı aliniz-• • h" b Ve hatta aehze gibi hafka ıç ir den Sıvasta da bir Yünit eserini-
&ervet membaı olmıyan toprakla- zin mümkün olup olmıyacağı ça· 
rıınızm en iyi yetittirehileceği bit- ı relerini arattırmanızı istirhama 
tecrübe anl"'1lmıt olan ,eker pan- vesile olmuttur efendim." 

Bayburtta mahalle isimleri 
değiıtirildi · 

BAYBURT - Belediye aza· 
sı.ndan ~ngavi zade Mustafa Bey 
hır takrır vererek Bayhurttaki ma 
halle ve caddelerden Arap iımi ta 
fıyanların iııninin derhal değit
tirilmesi teklifi kabul e
dilmit ve bir .çok Yerlerin isimleri 
değiftirilmİfhr. Yeni isimler cad
delerin ve mahallelerin muhtelif 
Yerlerine asılmaktadır. 

Akıehir su tesisab 
AKŞEHİR, (Milliyet) - Bir 

•eneye yakın zamandan beri inta 
edilmekte olan ,ehrimiz su teai
•atı hitam bulmak üzeredir. Su
•ıu: kalan bazı mahallelere mu
vakkat çetmeler konulmutlur· ln
faata devam olunmaktadır. 

Eski kin 
DÖRTYOL - Kaz•mız• ınsbut 

F.
1
....;n nahiy~de vahıiyane bir cinayet 

0 ıtıuı iki kiti ağır surette yaralannııt· 
~.•r. Bu nahiye ahalisinden biribirlerine 
h!edenberi husumet besliyen Ali ve ibra 

1•
1111 İsminde iki kiti biriblrlerine rugen"•e derhal kavgaya baılamıılardır. 

ı..::,ıııardan lbrahim kavga esnasında ta
.ı\I' •asına sanlmıı ve Aliyi yaralamııtır. 

1 de can havlile lbrahimin gırtlağına 
;:ırıltnıf, bu esnada Alinin kard"fleri ye 
ı~•rek kavgaya müdahale ebnİfler ve 
I •ahiıni bıçalda tam 25 yerinden yanı
•ınışlardır. Alinin kard"§leri yakalan
~•ılardır. Mecruhlar ümitsiz bir halde 

••taneye kalclınlmıılardır. 

Gümrük istatistikleri 
Ankara 9 - Gümrük ista-

tistiklerinin bugünkü ihtiyaçlua 
cevap verecek bir sekilde tanzimi 
ni te.':11in i.çiı;ı bi; komisyon te
tekku.l etmıtfır. Komisyon, istatis
tiklerın ~untazaın olması için ne 
gibi tedbı~ler alınması lazım gel
diğin tetkık edecektir. Komis
yon dün ilk toplantısını yapmıt· 
tır. 

Aranan katiller 
ŞARKIŞ~ 7' Al~ .ay ~~el Topaç 

köyünden Alı oglu Arifı cıgerlerini çı
bnruJ. auretile öldüren Kazancık köy. 
Iü Hadis 0ğullanndan Mustafa ve Na
dir henüz yakalanmamışlardır. Jandar
malar ba iki katilin nerede olduklannı 
Aramaktadırlar. 

lzmirde Yunan emlakı 
IZMIR, 6.- Izmirde gayri mübadil

ler nanuna ziraat bankasına devri lazım 
gelen Yunanlı emlaki; lzmirde çalıımak 
ta. olan .komisyon tespit edilmiştir. 1~
mırde cıvar nahiyeler ve köyler de dahıl 
olma!< üzere Yunanlı eşhasa ait 9,000 
gayn menkuı vardır ki bunlar kamilen 
bankaya devredilip sattınlacaktır . .Şim
diye kadar bankaya devrolunan Yunan
lı malı 360 kadardır. 

Cirit oynarken 
ŞARKIŞLA, - B"fViran köyünde fe 

ci bir kaza olmuş, köy gençleri cirit oıw
namakta iken Ihsan is?'.inde bir genç eli 
ğer bir gencin Pttığı cırıtle sağ gözün
den yaralarunış ve iki aaat sonra ölmüı
tür. Kazanın tahkikatına adliye vaziyet 
etmiıtir. 
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Bebeklerin yuvası 
lzmirde mini mini yavrulara 
nasıl çefkatle bakıyorlar? 

Kasabaya temiz su getiriliyor 

IZMIR, 8 (Milliyet) - Geçen 
cuma havanın güzelliğinden isti
fade etmek istedim. Kartıyakaya 
kadar giderek belediyenin bura· 
da yeni açtığı Çocukyuvuını ziya· 
ret ettim. 

Güzel ve park denecek kadar 
büyük bir bahçenin ortaamda iki 
zarif bina, lzmirin kimsesiz yav· 
rularma açılmıt belediyemizin i • 
ki ,efekat kolu gibi duruyor. 

Bu binalardan biri bir ırünlük· 
ten 3 Yatına kadar olan yavrucuk· 
!ara ve bebeklere tahsiı edilmit
tir. Diğeri ise yedi Yatma kadar 
olan yavruların meskenidir. 

Duvarları tamamen yağlıboya 
ve ııhbt tartlara tamamen uygım 
olan dahili letkilatı ilk girince in· 
aanın gösüııe çarpmaktadır. 

Minicik karyolalar. . Ve bu kar 
yolalarda IDJfıl mıpl uyuyan yav· 
rucukJar •• 

Hepsinin de gözlerinden can ve 
yanaklarından kan fıfkırıyor. 

Her yavrucak için camekanlı 
bölmelerle aynlımf hususi oda· 
cıklar var. 

Temiz giyinmit sütnineler ana· 
lık ve tefekat vazifelerinin batın· 
dalar. Mürebbiyeler oyun odasın· 
da yürümeğe ve emeklemeğe bat
lamıf yavrucuklarla beraber oynu· 
yorlar. . . 

Çamatırları, kundakları kar gı
bi tertemiz .. 

Her gün bu ,efekat evinde 15tl0 
parça bez ve çaın&fır yıykandığını 
aöyleraem temizlijte gösterilen iti
nanın derecesi anlatılmıt olur. 

Fenni bir süthane (Yuva) nm 
en lüzumlu bir ihtiyacına mükem
mel bir surette cevap vermekte
dir. 
Yuvanın kendi ineklerinden sa

ğılan sütler burada fenni tetkilıit 
ve tesisatla sterilize ediliyor ve her 
yavrunun numarasını ta,ıyan tite
lere konuyor. Bir tarafta mahalle
hi yapılıyor .. Bir tarafta hububat 
kaynatılıyor ve her taraf gıcırgıcır 
tertemiz .. 

Genit, mıuıt•zam ve dört ban
yolu (banyo dairesi) hem hava
gaıd hem de adi teshin tekli ile 
Yuva yavruları için daima çalıt
maktadır, Burada yavrucuklara 
sabahlan süt, biskllvi, öğleleri 
mahallehi, ıehze, •kpmlan lapa 
pilav gibi güzel gıdalar verilmek· 
tedir. Tabii memedeki yavruların 
iateleri ıütninelerin ,efekatli ihti
mamlanna mevdu. • 

Müessesenin doktoru yavrucuk
ları daimi bir kontrol albnda bu
lundurmaktadır. 

Her günkü vaziyetleri gözönün
den uzak tutulmıyan yavrucukla
rın muntazam tarblmalarla da 
mes'ut inkitaflan takip olunmakta 
dır. 

Park kadar genit bahçenin cen
net gibi güzel muhiti içinde cıvıl
datarak kotan, oynayan bet ve ye
di Yatındaki miniminileri görmek 
İnsanın kalbini ne güzel hislerle 
titiriyor? Burası İzmir Belediye
sinin fakir çocuklar yuvaaı değil .• 
Sanki zengin bebekleri için açıl
mıt lüks bir çKuk aanatoryomu .. 

Belediye Reiıi Dr. Behçet Sa
lih Bey, belediye büt~eıinin darlı
ğı içinde lzmire hakıkaten teref
verecek böyle bir kret meydana 
getirmit olmakla, ne kadar iftihar 
ederse zmir halkı da Behçet Sa
lih Beyin daima artan azimli a· 
dımlarmın böyle feyizli neticele
rini görmekle o kadar derin bir 
haz duymaktadırlar. 

Belediyemiz, yuvanın genit par
kında umuma mahsus güzel bir de 
(Çocuk bahçesi) yapmak üzere
dir. 

Bugü 60 yavruyu göğsünde 
besleyeı\, büyüten Yuvanın en bü
yük yavrusu yedi yatındadır. En 
küçüğü ve en yeni misafiri de da
ha bir ırün evvel sokakta buluna
rak bugün getirilmit 36 saatlik bir 
bebektir. 

A. ABID1N 

Kcuabada Avrupa mallanna laik surette dökülen armatürlü borular 
Ortada Kaymakam HQfim, sağda belediye rei•i Zühtü Beyler .. 

KASABA, (Milliyet) - 1 -
Kazamız kaymaka\11 Ha • 
tim Şerif Bey ödemit kaymakam
lığına tayin edilmit ve ödemite 
gitmek üzere bulunmuttur. 

2 - Geçen mektubumda bildir
diğim su yolları tefritinde istimal 
edilmekte olan font boruları ile 
Kasabada dökülen ve Avrupa mal 
!arına faik bir surette yapılan ar
matörlü boruların birer resmini 
takdim ediyorum. Boruların tefri
ti günden güne ilerilemektedir. 

3 - Mutat senelik kongrelerini 
akteden Himayei etfal cemiyeti 
heyeti idare riyasetine müddeiu
mumi Nazif Bey intihap edilmit 

•• 
Uç gün, üç gece 
Novrosiskten orduya 

düıen bir motör 

1 ve on seneden beri fasılasız Hima
yeietfal cemiyeti riyasetinde bulu 
nan Hasan Şevki Beyin üç ay ev
vel istifa etmesi üzerine bu kere 
kongrede mumaileyhe heyeti umu 
miye tarafından te,ekkür edilmesi 
ne karar verilmittir. 

4 - Hilaliahmer cemiyeti sene
lik kongresi de heyeti umumiye ha 
)inde içtima etmit ve çıkan üç aza 
yerine yapılan intihabat neticesin
de gene eski azalar ipkaen intihap 
edilmitlerdir. 

5 - Yetil kasabamızın ağaçlan 
maaı hususunda İzmir nümune zi
raat mektebinden külliyetli mik
darda fidan getirtilmittir. 

Altın madeni 

Çalışkan bir nahiye 

ÖRDU, 4- Geçen hafta hü
küm süren tiddetli fırtınalar esna
sında bir motörün liman haricin
de dalgalar araunda bocaladığı 
görülmüt ve imdadına gidilmittir. 
Motörün Rusyanın Novorosiski li
manına merbut olduğu anlatılmıt
tır. Motör limana çekilmif, içinde
kiler kurtarılmıttır. On tonluk o
lan bu motör fırhnadan kaybolan 
iki balıkçı motörünü aramak üze
re Novorosiskiden denize açılmıt 
ve fırtınaya kapılarak üç gün üç 
gece çalkanmı~tır. Bu sırada sular 
motörü Ordu önlerine abnıfbr. Yi 
yecekleri biten gemiciler bitap bir 
halde idiler. Kendilerine lazım ge
len yardımda bulunulmuftur. 

Diyabekir civarında 
bir maden bulundu 
DIYARBEKIR, 9. - Bu civarda b.ı· 

lunan Derebey kazasının Derimitne kı>
yünde ve köye 600 metre mesafedeki da 
ğın tepesinde maden aramakta olan Ma
car mühendiıleri tarafından zengin bir 
altın madeni ketfedilıniıtir. Madeni kcı 
feden zat mühendislerden M. Stefan'dır. 
M. Stefan madeni bulunca Mardin Vi
layeti vuıtasile iktisat V ekiletine mü
racat etmiı ve Macaristana nümune gön 
derilmesi için müsaade iıtemiştir. lktı
sat Vekileti bu müsaadeyi vermiı, M. 
Stefan da çıkarttığı külçelerden bir mik· 
dannı Macaristandaki biraderine gönde 
rerek tshlil ettirmiıtir. Tahlilden alınan 
neticeye göre madenin (24) derece ha
lis altın olduğu anlaıılmıştır. 

M. Stefan bu madeni hükıimet hesa
bına itletmek için Vıl&yete iıtida ile 
müracaat etmittir- . 700 evli Germencik gün geç_ 

tikçe daha güzelleşiyor Vitrin müsabakası 
TRABZON 9 - Yerli mallar 

aergisinde beğenilen 12 vitrin sa
hibine madalyalar verilmittir. 

GERMENCiK (Milliyet) Ger· 
mencik Aydın demiryolu üzerinde 
çok tirin bir nahiye merkezidir. 
Aydın vilayetinin en çok ve en 
nefis incir yetittiren mmtakaaı bu 
nahiyedir. Nahiyeye bağlı köyle
rin adedi 19 olup nahiyenin umum 
nufusu 13000 den fazladır. 

Bu köylerin hepsinde köy kanu
nu tatbik edilmekte olup, kanun 
hükmünce bütün köylerde muh
tar ve ihtiyar hey' etleri intihabı 
tubat ayında hitirilınit ve martın 
birinci gününden itibaren yeni 
muhtar ve hey' etler ite batlamıt· 
!ardır. 
Nahiye merkezinde tam tetkilatlı 
ve çok mükemmel bir ilk mektep 
vardır. Bundan ba,ka nahiyenin 
sekiz köyünde üçer dershaneli 
mektepler vardır. Maarif vekale
tinin son emrine tevfikan Dere 
köy, Netetiye, Kızılcapınar ve 
Abdurrahman köyleri arasına bir 
de Üzümlü, Muralı ve Uzun kum 
köyleri arasına birer mektep ya
pılmaktadır. Bu mekteplerin inta
atı bitirilince nahiyede mektepsiz 
dört, beş köy kalacaktır ki nahiye 
müdürü Süleyman bey bu sene bu 
köylerin ortalık yerinde kÇy kanu
nuna tevfikan bir, iki mektep ya
pılmasına çalıtmaktadır. 

Millet mektepleri köylerde 
çok rağbet görmekte ve umum 
vatandatlar devam etmektedirler. 

Nahiyeye bağlı köylerin ekse
risinde yol vardır. Yolsuz köyle
rin yolları da köy kanununa tevfi
kan yaptırılmaktadır. 

Umum köylerin telefonla mer
keze bağlanması tekarrür etmit 
ve faaliyete geçilınittir. Nahiyenin 
batlıca varidatı incir ve zeytin 
ınahsulu tetkil etmekte bunlardan 

Germencik müdürü Süleyman ve bele· 
diye reui Tahir Beyler 

mada, afyon ve saire hububat ta 
istihsal olunmaktadır. 

Bursanm İman için 
BURSA, 8 - Şehrimi:ı:deki ban 

kalar emlak üzerine muamele yap 
madıklan için, imar faaliyeti çok 
durgundur. Tüccar da, emlakine 
mukabil para alamadığından yal
nız ıermayeıile itini çevirmeğe 
mecbur oluyordu. Öteden beri ti· 
ki.yet edilen hu hale bir çare bul
mak üzere letkil edilmit olan tet
kik heyeti, raporunu hazırlamıt
tır. Bu rapor üzerine, ticaret oda
sı, emlak bankasının ,ebriınizde 
bir tube açması için tefebbüate bu 
lunmağa karar vermiftir. Memle
ketin imarına taallUk ettiği için 
beledive bu te,ebbüste ticaret oda
ıile birlikte çalıtacaktır. 

İncir ağaçlarına bir kaç ıene
denberi i.riz olan kök uyuzu has
talığı bahçelerde mühim tahribat 
y:ıpnıakta ve yapılan bütün müca- ı ... -....,...,...,...,...,,...,...,... ..... ...,,...,...,...,,. 
delelere rağmen bu hastalığın tetebbüs muvaffakiyetle netice
önüne geçilememektedir. lenmİftir. Ve faaliyete batlanmak 

Bu ıene incir mahsulünün düt- üzeredir. 
tüğü vaziyet müatahaile koopera- Belediye letcire de büyük ebem
tiflerin ehemmiyetini daha ziyade miyet vermektedir. Bunun için 
hissettirmiştir. Bütün Geremcik reis Tabir hey ödemite giderek 
müstahsilleri istihsal ve satıt okaliptos ve çam ağaçlan getir
kooperatifleri tetkilini İstiyorlar mittir. 

700 evi ve 2600 nufusu olan Eski hey'etten devralınan hal 
Geremcik kasabası iktisai vaziye- ve mezbahanın intaab bıtınlınit 
ti itibarile ilarlemeğe çok müsta- ve sihhi tekillere konulmuttur. 
ittir. Bunlardan bafka kasabada bir 

Kasabaların yolları tanzim edil- hamam bir de manifaturacılar 
mif, bir park yapılmıf, istikbalde için bir hal daha yapılacaktır. 
kasabayı çok fereflendirecek bir Belediye bu sene hüdcesine bir 
meydanlık vücude getirilmek üze- doktor tahsisatı koymuftur. 
re istiınli.ke batlanılmıtlır. Bu muvaffakiyetlerin hatlıca 

Kasabanın suyu intizama so- hatarıcıları olan, Nahiye müdürü 
kulmuf, demir borular içine alın- Süleyman Şevki ve belediye reisi 
ınıştır. Yakında boruların döteme- Tahir beyleri tebrik eder, ınuvaf-
si bitirilecektir. fakiyetlerinin temadisini dileriz. 

Elektrikle tenvir için yapılan Osman HiLMİ 

Yapılan hafriyat neticesinde made
nin 300 sene evvel iıletildiğine delilet 
eden bazı eserler bulunınuıtur. Bu eser
ler meyanında eritme kazanlan, bir ta
kım aletler, kovuklar, kazma ve kürek 
yerleri vardır. Maden tetkik edilmekte
dir. 

Kız kaçırırken cinayet 
Ali.iyeden bildiriliyor: Burada 

kız kaçırmak yüzünden bir cina· 
yet olmuttur. Katil maznunu Taa
lak köyünden Latif oğlu Hasan· 
dır. Haaan, ayni köyden deveci oğ 
lu Ahmedin kızı Oınmüyü ıeviyor
muf. Birkaç gün evvel kız kayaba
tında davar otlartırken Hasan e
nittesi Ahmedi ve Mustafa iıiınli 
iki arkadatını yanına alarak kızın 
olduğu yere gibniş ve kızı bunla
rın da yardımı ile dağa kaçırınıt· 
t'ır. Ummünün kardeti Mehmet 
vak'ayı haber alınca yanına köy
den dört arkadaş alarak kızı kur
tarmak için dağa gitmif, fakat Ha
san daha uzaktan bir kalabalığın 
kendilerine doğru gelmekte oldu
ğunu görünce tabancasına sarılıp 
alet etmiye batlamışbr. Çıkan kur 
tunlar Omınünün kardeti Mehme
de rasgelmiş, Mehmet derhal öl
müf, Hasan da hunu görünce sev
diğini bırakıp kaçmıfbr .. Jandar
malar Haıanla üç arkadaşını yaka 
lamıttır ve Adliyeye teslim etmit· 
!erdir. 

Erzincanda Gazi heykeli 
Erzincanda Gazi heykeli rekzi 

için tetkikat ikmal edilmittir. 
30-35 bin liraya mal olacak hey
kel güzel aan'atlar akademisinin 
tavsiye edeceği Türk aan'atkarla
rından birisine yaptırılacaktır . 

Heykelin Sivas - Erzurum hat
tı yapılınca tiınendifer güzerga· 
hına yakın olacak yeni parkla be
lediye önündeki meydandan biri· 
sine kanolması muhtemeldir. 



• 
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Lik maçları devam ediyor 

Fener bahçe - Beykozu yendi 
Haliç idman klübü fevkalade kangresini aktetti 

• • • değişmesi kabul edi di ve ısınının 
laı-bul futbol faJDpiyonaaı maçla

nrun ikinci devreaine dün F enerbah
çe Ye T akıim ıtatlannda baılandı. 
Birinci devrenin hiç ümit edilmiyen 
bir taanife bajlanarak neticeai dünkü 
müsabakalara ciddi bir ehemmiyet 
verdiriyordu. Bu itibarla her iki aaha 
haYanm çok aoğuk olmasına rağmen 
oldukça keaif bir kalabalıkla dolmuı 
tu. 

F enttbahçe Stmlında 
Kadıköyünde Fenerbahçe ıtadmda 

sabahleyin gençler faJDpİyonaıı maç
lanna devam edildi. ilk maçı Eyüp -
Kaınnpaıa küçükleri ypatılar. Fikia
tür mucibince bugün Kaaımpaşaıım 
Galataaarayla k&rfılafmaaı İcap ~.ı· 
yordu. Fakat Galataaaray, mektepli 
gençlerin takıJnd• oynamuı menedil
diği için ,,..o\piyonadan çekilmifti. Bu 
itibarla t(aaDDpaf& Ej'\iple ekzerai:a 
-'nlyetinde bir maç yapblar ve neti
cede 3 . 1 kazandılar. 

ikinci kartılaıma Fener ve Vefa -
Kumkapı küçükleri araaıncla yapıldı. 
F ~~rliler timdiye kadar yaptıkları 
butün maçları ka:zanmq ve tampiyo
narun en kuvvetli namzedi olmuş
lardı. Fakat küçük Vefalılar kuvvet
li rakiplerini, büyük bir az;,,;le oyna
mak ıuretile 1 - O mağlüp ettiler. 

Üçüncü maçı Beykoz ve Fener B. 
taknnlan oynadılar. Fenerliler oyu
nun başlangıcından itibaren hakim 
bir vaziyet almıtlardı. Birinci devre
yi rüzgarla beraber oynayarak O - 3 
kazandılar. ikinci devreÜe Beykoz 
rüzg&n kendi tarafma almıfb. Maa
ınUih bu haftaymda da bir gol atma
ğa muvaffa kolan Fenerlilere ancak 
bir aayı ile mukabele edebildikleri i
çin 4-1 yenildiler. 

Dördüncü maç ikinci kümeye men
IUP Kaaımpaf& Ye Anadolu araımda 
oynandı. Her iki takmı seri ve aert bir 
oyun oynuyordu. Bu itibarla maç mü 
tekabil akmlarla pek heyecanlı geç
ti. Neitcede her iki takım da aayı ya· 
pamıyarak berabere kaldılar. 

Son maçı Beykoz ve Fenerbahçe 
birinci takımları oynuyorlardı. Tara
feyn kaqılathklan zaman Fenerbah· 
çenin şu kadroyu ihtiva ettiği ıörül
dü: : 

Safa 
Y &f&r Füruzan 

Cnat Fikret Eaat 
Niyazi, Reşat, Zeki, Muzaffer, Şaban 

Buna mukabil Beykozlular fU te
kilde idiler: 

Nihat 
Sedat Nebi 

Halit Mehmet Şevket 
RıdY&D, Baha, Muzaffer, Sait, Şahan 

Hakem Adil Giray Beydi. 
F enerlilenı rüzgara ka11ı oyuna 

batladılar. ilk hücum yerden pularla 
ve çok güzel oldu. Beykoz müdafile· 
ri bu akıru m~latla kestile;. ve rüz 
ıann da yanfunile topu uzaklafbrdı
lar. Oyun batlancıçta mütevazin bir 
şekil ıöateriyor, Beyko:a müdafi ve 
muavinleri arkaya yardon. etmeyi ih
mal etmiye niki iç muhacimiıı de mu 
avenetile 11la bir müdafaa yapıyor
lar. Bot bıralalan hiç bir oyuncu yok. 
Bu aıktıık vaziyete, formaların hiribi
rine benzeyİ§inden doğan kanııklık 
ta inzimam ettiği için müaabaka, tah
min edildiii kadar zevkli olmuyor. 
Dördüncü dakika. Beykozlular orta
dan baılıyan hir iniı yaptılar. Orta 
muhacim topu aaia geçirdi. Uzun bir 
vurutla Fener müdafilerini agıTaD aağ 
açık, önü bot bir halde bekliyen aol 
açığa giizel bir fınat hazırladı. aol a
çık Şahan bu fınah çok iyi kullandı 
ve vole bir ıütle topu Fenerin kale
aine yolladı .• Topu karplayan Fener 
kaleciai gene elinden kaçırdı ve Bey
kozlular dördüncü dakikada ilk aayı
yı yaphlar. Bu golden aonra Fenerli· 
lerin canlandığı n üat üste hücumlar 
yaptıklan ııörüldü. Fakat bu akınla
nn hiç biri, ilk devreyi çok müstesna 
bir enerjile çıkaran Beykoz defaıuı
nın önünde müeaair olamadı. Ele ıe
çen fıraatlan üat ü.ate kaçıran Fener 
muhacimleri, Beykoz müdafaasının 
bu muvaffakıyetli oyununu kolaylat
brmıt oluyordu. Birinci devre bu ıu· 
retle Fenerin tazyik ve hakimiyeti al
tında, fakat Beykozun 1 - O lebne bit
ti. ikinci el evrede Fenerliler rüzıan 
da arkalarına almıt bulunuyorlardı. 
Beykoz müdafaaımm, bimci haftayın 
daki ıayretle zaten yorulmut olması, 
Fenerin rü:aııarla beraber aayı çıkar -
mak ümidini çok ku,.,.etlendiriyordu. 
Netekim oyun başlar batlamaz hücu· 
ma geçen Fener mühacimleri, bu ıe
fer kartılannda falsolu vurıqlar ya
pan bir müdafaa buldular. Fakat bu 
vaziyet ıür'atle delifti: Beykozlular 
topu kendi nısıf aahalanndan çıkar
mamakla beraber, tamamen müda· 
faa çekilmek auretile Fener muhacim
lerinin arasındaki irb"bab keameğe 
muvaffak oldular. Maamafih bu tak 
tikin hatalı olduğu muhakkaktı. Ta
mamen müdafaaya çekilmek auretile 
oyunun kendi kaleıi önünde oynan
mumı kabul eden bir takımın, rüz -
garla beraber oynayan ve iyi ıüt atan 
oyunculara maJ;k bul.una_n ~ene~a~· 
çelilere kartı mağlübıyeh bır emn".a
ki haline getirdiği qikardı. Netekım 
her geçen dakika ile tazyiklerini art
tıran Fenerliler, aıkı şütler çeloneğe 
baıladılar. Altıncı dakikada Fikr!tin, 
dokuzuncu ve on üçüncü dakikalarda 
Muzafferin çok aıkı ıütleri k~l~ dire
iine çarparak veyahut kalecınm teaa 

DilnkiJ maçtan bir ıntıba 

düfen eline geçerek gol olmadılar. IS 
inci dakikada aoldan bir Fener hücu
mu eanaaında Beykozlular korner yap 
blar. Fikret ıüzel bir korner attı. Ni
yazi bu fıraatt kaçırmadı ve bir kafa 
vurutile takımına beraberlik aayıımı 
kazandırdı. Bu golden aonra Beykoz
lular maneviyetlerini büabütün kay
bettiler. Sıkqık ve ıırf müdafaaya 
müıtenit bir qrun oynamakta devam 
ediyorlardı. Arada sırada yapbklan 
münferit hücumlar Fener müdafaa
sında kesiliyordu. 25 inci dakikada 
aleyhlerine bir firikik verild. Ce·tadm 
kale önüne attığı topu Muzaffer ç.ok 
güzel br kafa vunııile ağlara taktı. 
Oyun gittikçe heyecanlı bir manzara 
kazanıyordu. Beykozlular, bir ikinci 
golle mağlUbiyetin emri vaki olduğu 
nu anladıktan aonra tamamen müda
faada kalmayı bırakmıtlar ve munta
zam bir oyun oynamaya batlamışlar
dı. Bu aralık · üstü.ate birkaç hücum 
yaparak Fenerlilere tehlikeli da.kika 
lar geçirttiler. Oyun aonlarma doiru 
gene Fenerliler hakimiyeti ellerine al 
dılar. Fakat gol çıkmadan maç bitti 
ve Fenerli.ter bu auretle 2 - 1 Beyko-. 
zu mağlüp ettiler, 

Küçük aahada Moda üçüncü takım! 
le oynayan Fenerin dördüncü takımı 
maçı S - O kaazndı. 

T akıim Stadyomunda 
Takaim aahaamda ilk kartıla§tD& 

ikinci kümeden Topkapı n Eyüp ara 
smda oldu. İkinci kümenin en kuvvet 
li f&Dlpiyon namzedi olan Eyüp bu 
maçı 2 • 1 kazandı. 

Süleymaniye ve latanbulapor B. ta
kımları araamdaki maç Süleymaniye
lilerin 2 - 1 galibiyetile bitti. 

Son maçı latanbulapor ve Süleyma
niye birinci takımları oynadılar. Ma
çı Galataaaraylı Kemal Rifat Bey ida-

re ediyordu. Müsabaka çok heyecanlı 
oldu. Geçen hafta şilt maçınd:' Fen~
re büyük bir aayı farkile yenden Su
leymaniyelilerin lstanbul•pora da da 
yanamayacağı tahmin ediliyordu. Fa 
kat bu hiç te böyle olmadı . . v._, çolı; 
güzel oynayan Süleymaniyelılerm za. 
man zaman hiıkimiyeti ele al~ak §~r . 
tile birinci devreyi aayısız bıbrmege 
muvaffRk olduklan görüldü. ikinci 
devrede maç çok sıkı bir cereyan al
mıtb· Gol çıkartamayan lstanbulı~or 
lulann gayreti, bu muvaffa~ıye~ı o
yunu mağlubiyetle bitirmek ıstemıyen 
ve ortaya heyecanlı bir maç çıkany?r 
du. Oyun 40 ıncı dakikaya ";adar boy ' 
le devam etti. Maçın bitmeaıne 4 da
kika kalmıştı ki Sal&hat~ .Ya~ın bir 
meaafeden attığı ıütle galıbıyetı ~akı
mına kazandırdı ve maç 1 • O Suley
maniyenin aleyhine bitti. 

Voleybol maçları 
lstanbul voleybol fA1Dpiyonası maç 

lanna bugün Galataaaray aalon?"da 
devam edild. Galata.araY • Betiktaş 
maçı 12 - 15, 8 • 15 Galat:-~~aym le
hine bitti. Hilal gelmediğı ıç•~" ~atan. 
bulspor hükmen galip addedıldı. 

Cross Country'ler 
Dün ıehrin muhtelif yerlerinde 

Crou'lar yapılmıştır. Bu Cro.•s'lardan 
birinciai ekalliyet kulüplen tarafın
dan Arnavutköy sahaaında 3600 met
re üzerinde yapılmıttır· Koşuya 14 
atlet girmiş ve neticede Tatyos Ef. 
rakiplerini hayli gerde bırakarak 
mevut kupayı k&%&nmıttır. B~ndan 
başka College aırtlannda ecnebı mek 
tepler Croaa'u yapılmıt ve bu ko~uya 
da muhtelif ecnebi mekteplerine men 
sup 24 ki~i girmiftir. Kotu ~kotusu 
teklinde yapılmıt ve büyük bır heye
canla takip edilmiftir. Havanı~ ao
ğuk ve rüzgi.rlı olmasına ra~e~ 
genç croaçulardan Münir Bey bırın"! 
Nedim Bey ikinci ve Salvator Menda 
üçüncü gelmittir. Tamamen onnanlık 
ve ağaçlık mevkilerde kopnak zaru
retinde olan gençler epeyce zorluk 
çelonitlerdir. 

Haliç idman klübü ismini değİf 
tirdi. 

Haliç idman kulübünün ~nelik 
konııreai bugün Fatih kazası Cumhu
riyet Halk fırkası binasında aktedil
mİJ, evveli. heyeti idare raporu oko.n. 
mut ve kulübün bir senelik faaliyeti 
tesbit edilmiıtir. Bundan sonra kulü· 
bün nizamnamesi tadil edilmiş ve ye
ni eaaılara istinaden yeni bir nizamna
me yapılıruıbr. Kulübün yeni teşek· 
kül eden Beyoğlu ,... Büyükdere tube 
!erinin tekemmül huıuaunda da müfit 
fikirler serdedildikten aonra heyeti i
dare intihabına geçilmiştir. idare h~ 
yetine Fuat, Naci, Bedri, Faik, Avnt. 
Mümtaz, lamail Hakkı Beyler aeçil
mitlerdir. Bu içtimada kulübün iaıni
nin Türk Gücüne de tahvili takarrÜr 
etmiı, ve T. G. harfleri alameti fari
ka olarak kabul olunmuştur. Kulübün 
rengi yetil, lacivert olarak kalmqtll"· 

Milli takım nasıl 
teşkil edilmeli? 

Bir okuyucumuzun tayanı 
dikkat fikirleri: 

[Bul,_. milli takımı ile yapacajı
mız milli maç tarihi Jlflklapnaktadır. 
BiJ< ve diğer relilılcrİmİJ< bu maç halı
/unda düfiindüklaimizi kınrıen ya> 

dık. Futbol ile yalımdan alakadar o
lan bir kariimiJ< kendi filıirı.rini bir 
mektup ıeklinde ya;unıı .,., bize ,...ı
lamq. Çok eaadı bir ııöriif maluulü 
olan bu ya.lllyı tamamen muııalık ııe 
doğru bulduğumıı:a için a)'llen ko)'ll
yonız. Ancak bu mektup tarihinden 
bira::ı geç elimU.. ıeçmİf olduğundan 
bu meraklı kariimi::ıden al dilui::ı.] 

M. ô. 
Bulgar Milli t•k-.- iadei ziyant 

makaadile niaanda Milli takımnnızm 
Sofyada iki maç yapacağı kararlaftı
ğı ve bunun için, Mili t•knnımızm ya
kında Ankara, lzmir oyunculannın 
ittirakile idmanlara baılayacaimo da 
gazetelerde okudum. Türk futbolile 
yakından alakadar olduğum içindir 
ki, bu buauıta bazı düıüncelerim Yar. 
Bunlar nazarı itibara almmaaa dahi 
ıporla al&kadar olanlara bildirme~ 
emelile bu aatırlan yazarak ıa_!etenı
ze ıönderdim. Her MilU maçm arifo
ainde takım idmanlara hatlar, çalıpr, 
çabalar ve aon aaate kadar kimlerin 
oynayacğı aöylenmez ve maçın. erte
ai günü gazete sütunlarında bır çok 
dedikodular batlar.. itiraf ebnek la
.ı:ımdrr ki bu hal hevesli maçta ay
nen tekerrür eder ve ihtimal ki bu \fe· 
fa da. ayni şekilde olacaktır. Halbuki 
Türk Milli takımma layik, bu takım· 
da mevki alabilecek oyuncular bu
gün için muayyendir. Mmtaka lik 
maçları ikinci defaaı cumaya batlı
yor, birinci devrede latanbul knlüple
rinin en iyi oyunculannı gördük. Bun
dan aonrası için bu gençlerin kıymet
lerinin artmaıı veyahut eluilmesi çolı: 
az bir ihtimale bailıdır, binaenaleyh, 
elimizdeki bugiinldi kıymeti i OJ'UDC11" 

lan F enerbahçenin antrenörüne ema
net etmeli , Milli takımın muayYen 
kadro.u teabit edilmeli ve önümüzde
ki kıaa bir müddet zarfmda ancak 
takımda oynayacak bu, oyuncuları 
antrene ettinnelidir. Milli takım için 
lzmir ,.. Ankaradan alınacaı. ııenÇle
"' geliııcıeı Ankara muhtelit taı.mı
geçenlerde .b~ada leJ'retmittik. Bu 
takımm en ıya oyuncusu müdafide Ha 
lit Beydi. Bu ııenç te elyevm lıtanb:ıl 
da, lıtanbulspor takımında oynamalı:
tadrr. l:mıirli orta haf lhaan Bey,İn 
Ant.arada Gençle Birlifi takımmda 
bulunduğunu biliyorum, binaenaleyh 
Ankaradan yabuz lbaan Beyin, lzınir 
den ao~ mua..U. Nunü, müdafi Llitfi. 
muhacım Vehap Beylerin celbi ile ı .. 
tanbulun en iyi oyuncularile tetkil e
dilecek bir takım bir aybk çalqmadan 
aonra Bulıar Mim talmnmı iyi bir 
farkla mağlGp etmeoi çok kuvvetle 
muhtemeldir.. 5 - 1 mailübiyetten 
aonra ıeçenlerde burada yaptığıını::ı 
~çta an~k 3 - 2 kaybetmiıtik, bir 
~ aonra ıae pek te kuvvetli olmayan 
bır lıtanbul mubteliti ayni Bulgar 
kantık takımım mağlüp otmİftİ. Bina 
enaleyh bizim için daima mağlup e
debileceğimiz bir talamı kendi hata• 
~ızdan,. kendimizi mağlüp mevkie dil 
turmemız ç.ok acı oluyor. Takımıını
zm fU oyunculardan lefkil edilmesini 
c~ .ve g?nül~~n .•~zu ediyonım, ve .. 
mınım ki bugun ıçın en kuvvetli Türk 
Milli takımı da ancak bu kadar kuv• 
vetli olabilir: 

Hüaam 
Liltfl Y aıar 

Nazmi Sal&hattin CeYat 
Fikret Muzaffer Zeki Hakkı Niyazi .. 

Maamafih bu talmna Betiktaıtan 
Hüanü ve Eıref, lstanbulapordan Re
tal, Galataaaraydan Avni, Ankara
dan lhaan Beyler ele tecrübe edilebi
lir. Y ulıarıki takDDJ tercih e-"teki 

Herkes vazife 
Başında! 

(Başı 1 inci sahifede) 
türkçe sözler konulmasını kolay
laştıracağı için yurtt~ların bu 
büyük dil işine ellerinden geldiği 
kadar yardım etmek istiyecekleri 
belli bir şeydir. 

Türk yazarları da, ortaya dökü
lecek olan bu karşılıklardan be
yendiklerini •imdiden yazılarında 
kullanarak dilimizin özle,mesin
d~ öncülük etmiş olacaklardır. 

Söz listeleri, günlerce bir harf
le ba,Iıyan '-.'>zlere bağlanarak 
bikkinlık vermemek için, her gün 
batka harfle ba,Iıyan sözlerden 
verilecek, sonra gene ba,a dönüle
rek kalanlar başka listelere konu
lacaktır. 

KaJlılıkları aranacak sözler i
çinde yabancı kökten geldiği sanı
lan her söz bulunacaktır. Bunların 
içinde çok yapılmı• herkesin söyle 
diği sözler de olabilir. O sözlere 
kar.ılık aranması, hatta bul~n~:ı
sı, onların dilden çıkarılacagı ıçın 
değildir. 

Anketin nasıl yapılacağı için üç 
günden beri yazılan teyler, bu isin 
her yanini ortaya koymuftur. Bu
nunla beraber gazetelerden, ya
hut yurttalflardan bir noktada te
reddüde düşenler olursa, T. D. T. 
C. merkezinde neşriyat kolundan 
sorabilirler. 

Samsunda bir toplantı 
Bugün Halk fırkasında mühim 

bir toplantı yapıldı. Samsunda 
mevcut ondört te;:ekkül ve cemi
yetin azası kamilen hazırdı. Fırka 
reisi Doktor Nazifi Şerif Bey !te 
ke kartı hep! ! ) birden çarlıtma 
mevzuu ile C. H. F. içinde ve et
rafında birle,ilerek çalı,ılmaaı 
hakkında konferans verdi. Vali A 
rif Bey bir hitabede bulundu. Sa
mimi haspihaller yapılarak her a
yın ilk cumasında toplanılması 
kararl-.tınldı. 

Viliyetlerin faaliyeti 
ANKARA, 10 (A.A.) - T. D. T. 

Cemiyetinden ı Vilayetlerden gelen 
derleme fiıleri martın ilk haftası ıo
nunda 9066 ya varnuıbr. llk fişi Ça
nakkale göndenniıtir. Muğla, Kay
seri. Ça.nkrn, Diyanbekir, Niğde, 
Zonguldak, Bilecik, Merain, Denizli, 
Bolu, Burdur. Yilayetleri ikiıer parti 
fit göndermişlerdir. Gelen fitlerin tim 
diye kadar fit ıönderen otuz vilayete 
düşen aayılan ıunlardır: Konya 1961, 
Muğla 750, Diyanbekir 373, Afyon 
361, Çankırı 331, Bolu 317, Niğde 
315, Denizli 258, Kırtehir 234, Zon· 
guldak 200, Eakifehir 166, Ankara 
158, Adana 138, Samsun 129, Edir
ne 126, Maraı 102, Kayseri 95, Sivaı 
85, Buna 58, Kocaeli 47, Burd J 46, 
Ordu 30, Gaziantep 11, Gireaon 8, 
Tekirdafı 8, hepıi 9068 dır. 

fikirlerimi izah edeym. Kaleci: Hiç 
fÜphesir ki memleketin en mahir ka
lecisi Hüaamettindir. Bunun için faz
la bir ıey yazmağa lüzum görmüyo
nım. Müdafaa hattı: Sol müdafi iz
mirli Lutfi Beyi evvelki Milli maçta 
gördük, bu genç te bil& tereddüt Mil
li takımın aol müdafii mevkiini iıgal 
edebilir. Saf müdafilerin içinde Be
tiktaştan Hüanü, l.tanbulıpordaiı Sa 
mih beylerle Fenerbahçeden Yaıar 
Bey var. Bu aeneki lik maçlannda 
Beıiktaşlı Hüanü Beyin hiç bir defa
ıında iyi bir oyununu göremedim. 
Samih Bey de çok afrr. Binaenaleyh 
tecrübesinin azlığına rağmen, bugün
kü müdafilerin en serii olan Yatan 
bu hatta oynatmak tehlikeli bir it de
ğildir. Muavin hatt; Sağ tarafta Ce
vat, belki Türkiyede eti bulunmayan 
bir haftır, ortada eaki Aralan Niha
dm formunu bulmaaı bir aylık bir me 
aele olmadığı için burada Ihsan ,.. 
Salahattin beylerin biriaini tercih et
mek lazım. lhaan Beyin Macar Milli 
maçında oyununu gördük. Bizim lı
tanbulhı gençlerle beraber çok çalıı
ması lazım. Oa bet yinni günlük bir 
idmand&ll aonra takıma alıtmaaı müm 
kün olamıyacağı için buraya da Sala
haddini tercihan koydum. Sol haf iz. 
mirli Nazmiyi ıörmedim. Fakat Milli 
oyuncularıınızm ekserisi, ve bazı ida
recilerimizin anlattıldanna istinaden 
bu genci de aol haf için münasip ıör
düm. Hakkında daha fazla yazmağa 
kendimde bir ku,.,.et bulamıyonım. 
M.uha?m ~~tt?'!" geli?ce: Sağ açık 
N ıyazı bugun lÇl1l rakıpaiz bir halde
dir. Sağ içeri için lzmirli Vehap ,.. 
Beıiktaılı Hakkı var .. Lakin Vehabm 
orta muhacim oynamak iatediği ve 
aai içte muvaffak olamadıfıru kendi
ıi de itiraf ettiii içindir ki buraya çok 
sıkı ıütlerile ve gergin oyunile Hak
kıyı. koyarken hiç diitünmedim bile .. 
Sol ıçte Muzafferi Zekinin ve Fikretin 
ortaımda oynabnak, ondan çok iıti
fade etmek demektir. Çünkü Fikretin 
yanında Muzaffer oluna, Fikret ol
duğundan bir kat daha fazla olur. 
Çünkü beraberce çok oynadıkları için 
biribirlerine alıfllllılardır ,.. bunların 
kendilerine mahıuı bir oyunları da 
vardır. Netice itibarile isimlerini yaz
dığım bu !alamın cidden kuvvetli bir 
takım olup olmadıfmı da muhtenmı 
gazetenizin on bet gün için yapabile
ceği bir Milli talum anketi de halle
debilir. 

Kazanç layihası 
Mecliste 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
Dütüncem şu idi: 
Tuttuğumuz ve yürüdüğümüz bü

yük ve geniı yol Türidügun gosterıt
teki yük .. ktiğini boian ve örten ne 
kadar yapmacJdar varsa güçlü gövde
sinden onlan birden aukıp atmak, 
Tiirk ve Türklüğü yakııbğı ve yaraıtı
iı yere götürmektir~ 

Bütünlenmesine çalııtığımız büyük 
İşin başına eksıksiz bir kuıtür ile geç
mek genktir. Yükselmemiz, yürüm&
miz ancak bu kültür ile olur. Kültıir 
iae düzce dilden batkaaı degıldir. Zira 
dil Türkün ta kendiai ve Türklüğün bi
ricik bağıdır. 

Bunun içindir ki batla, en batta 
Türkün yüce kurtarıcısı, bu en dogru
yu içinden sezerek Tüık dilini aaran 
yabancılardan arıtmak, aüıünce ve duy
gumuzu bileyemiyen yaban tözleri ka
famızdan atmak istedi ve bize güdü
lecek yolu göaterdi. Şu kıaa günler 
içinde, yıkılan ve yok olan bir İmpara
torluğun dağınık, çökmüş avadanlıkla
" ortaaında ezilmiı, bibnit aamlan bir 
varlık vardL Tarihin en büyük varlı
ğı Türkün ta kendisi idi. Bu varlık yok 
olamazdı. Bunun içinden ıezen Türk 
çocuğu, günqten yaratılnuı olan be
tından yayılan ışıkla bu kara günlerin 
ıönül kıran ve dünce bozan atılııları 
ortasına gireli, yetmit bin yılın tarib 
~lan içinde irkilmeden yürüyen, 
dört yana yayıldıkça büyük işler ve 
kurultular yaratan Türkün dinlenen 
benliğini, her Türkün kafa11na aoktu 
mıhladı ve sindirdi. lıte elindeki kültü; 
albn tasmdan her Türke yudum yu
yum içirdiği bu diriltici ıuyun damar
larımıza yayılması ile bir lupntı başla
dı. Sakaryada kürleyen Türk ıeai Dum
luda varlığını gösterdi. Ve iıte bun
dan sonradır ki açun bütünlerinin di
zisinde Türk, kendine yakıpn yere bü
yük ağırbatWığile, her yandan aaygılar 
toplayarak ünlü yerine geçti. 

Her baıladığı itin öte ucuna batara
rak çıkan, Büyük Gazi Mıııtafa Ke
mal Hazretleri bu itin bununla bittiği
ne inanacak kadar dar düıünemezdi. 

Yükaek kültür, yüksek düşünce ve
rir. Bunun için yalnız aavaı kazanmak 
dE'ğil Türklüğü kazanmak gerekti. Öte
de iıe Türkün büyük tarihini bile toza 
toprağa boğmuşlardı. O ilk adımda bu
nu kurtardı. Tarih bilgiıinin yolunu 
değiştirdi, onu dolambaçaız yola yö
nelterek en doğrunun nerede olduğunu 
göıterdi: 

l,ıe bundan Türk tarihi araıtmı. 
kurultuıu doğru. 

Sônra... Türkü ııaran yapmacıklar 
içinde en korkuncu dilimizin düıtüiü 
karanlık çukurdu. Bunıı oradan çıkar
mak, üstüne yıiılnuı molozları ayıkla
mak iatercli. Bir attlqta üzerine eritti. 
itte: 

Türk dili araıbnna topluluğu orta
ya çıktı. 

Şimdi bu iki bilıili, düzenli, yarabcı 
ve yürütücü kaynaktan tarilfoniz, dili
azıklamyor, serpiliyor ve ıeniıJ;yor. 

Türkü kurtaran her iyi ve yarayan it
lerin kaynağı bura11, büyük batında 
bulunduğumuz büyük bütün kurulta
yıdır. 

Bu kurultaydır ki: Yaptığı yasalar
la, ııöaterdiği yüksek örneklerle Türk 
ülkü ve bütününe ilerleme yolunda bir 
ablıt ııücü yenniftir. Bin bir ııüçlüiü 
yen-k bütün artakalanlan, taflaımıt
Jan. durduruaılan yere çalmıf, yeniye, 
iyiye, yarayana gövüs açmıfbr. Bütün 
bir Türklüğiin burada yerini tutan, bü
yük kurultayın ıu dil işinde de ilk adı
ıı_u .•~ını, en ön dizide bayrak çekme
aıru 11t~ kadar doğnı bir it olamaz
~ ~ ~ ı~te bun!'n içindir ki §u yasayı 
oz dilımıze çevumek ve yüce katınıza 
ıuıımak iıtedim. Bu çok ekıiktir. Ya
l&Dın elimize verildiği yedi gün içinde 
bunu öz dilimize çevirmek ve yazmak 
b~. ekıikJ!ğin batlıca yahanı olmuttur. 
Gun~er hır~. d~a geniş olaaydı daha 
çok ıılenebilırdi. Çok yerlerdeki tözler 
kulaklara yapancı ıelir. Anc:ak dık, .... 
k.ulgan ve biraz arık Türk tözlerini, bi
~. or.aJamıt Ye aldatmq olan kültürlü, 
ıualu Anıp ve Acem sözlerinin yerine 
koydum. 

Arap Ye Acem sözleri Türk kanını 
emerek ıemirmiı, binlerce yıldan beri 
bu Türk kanı ile bealenıni,ıir. Zavallı 
Türk aözleri de bir köıeye ablnuı, es
ki ve Selçuk imparatorluklarında yüzü
ne bile bir kabalık ıörmemek için ba
kılmayan Türk çocuklan ıibi onlar da 
boynu bükük, havasız, güneııiz. auıuz 
kalmışlardır. Böylece çok yilzlülder geç
ti. 
Şimdi itte, büyük Bütün kurultayı, 

mbcı güneıi ile bu kansız kal~ş da.. 
marlara 11caklık veıirae, güzel T urk a
ğızlan bu göğcek sözleri söyleyerek on
lan diriltirae öteki yaban Arap n Acem 
sözleri artık içecek Türk kanı ~.~a
caklardır. lıte benim kullandıgım Turk 
tözleri de bamın gibidir. 

Bundan öteoi Büyük Bütün ktn\11-
layın ıon aözünü beklemektir. Derin 

_, dim" 
ıaygılar ıunanm .,.en · 

Tahviller 
Hazırlandı 

(Başı 1 inci sahifede) 

mucibince hiç bir vergiye tabi tutul
mıyacakbr. Tahviller yüzde bq faiz
li olarak tanzim edildiğine ıöre ikra
miye yüzde ikidir. (A) tertibinden 
aonra sıra ile (B) ve (C) tertipleri 
de aabta çıkarılacaktır. Her tertip 
dörder milyon liralık olacaktır. (A) 
tertibi tahvilleri tabolunduktan aonra 
tahviller sahiplerine verilmek ouretile 
muvakkat makbuz senetleri iatirdat 
olunacakbr. Tahviller hamiline mıı
harnr olacaldzr. 

E 

Talebe birliği 
(Başı 1 inci sahif<de) 

kiyeliler ise intihap encümen nezare· 
ti altında murahhas seçmek isıemedik 
!erinden Mülkiye mektebinde intihap 
yapılmamıştı. Mülkiye mektebi talebe 
!erinden aami sıfatile kongrede hazır 
bulunan bir genç Mülkiyeliler iÇin aÖY 
lenen sözlere cevap vermiş ve: "bu 
vaziyet karşısında salonu terkediyo· 
rum." diye çıkıp gitmittir. Bundan 
sonra Mülkiyeliler meselesi tekrar 
görüıülmüı, nihayet Reis Tevfik Bey: 

- Mülkiyedeki 120 arkadaıı kar
tımızda değil, onları da birliğimizin 
içinde gönnck isteriz, demiıtir. Tev
fik Beyin sözlerinden aonra Yüksek 
Ticaret ve lkbaat mektebinden bir 
genç elinde dosya olduğu halde kür
ıüye gelmiş ve demiıtir ki: 

- Dosya koltukta geliyorum ben •• 
Arkadaılar.. Bizim mektebiniizdeki 
intihap yolsuz yapılmıJb. Biz ikinci 
bir intihap yaptık. 90 arkadatm iın
zalanm göateren pualalar ıu dosyada 
dır •• 

Tıbbiyeden murabbaı Şükrü Kaya 
Bey aöz alarak intihap encümeninde 
aza olduğunu ve ilk intihaptaki maz
batada timdi birinci intihabın yolsuz 
olduğunu iddia eden Ekrem Efendi
nin o ilk intihabm doğru olduğuna 

dair mazbatada imzası olduğunu aöy
lemiıtir. Ekrem Efendi bunun doğru 
olduğunu söyleyince kahkahalar baı
l;unııtır. Fakat söz alarak diğer mu· 
rahhaalar, kongrenin dördüncü içti
maı olduğu halde henüz bir it yapıl
madığını söyliyerek vaziyetin sür'at
le halledilmesini iatemitlerdir. Niha
yet söz alan br murahhas: 

Ekrem Efendi hakkında söylenen 
aözlere cevap vermek istemiyen ve 
birçok hatipler aöz söylemif, müzake 
re çok uzadığından on dakika istira .. 
bat yapılmııtır. ikinci celae açıldığı 
zaman iki takrir verilmişti. Bu takrir 
Ierde ticaret mektebinde yeniden inti
hap yapılmıt veyahut bütün mektep• 
!erde yeniden intihap yapılması iste
niyordu. Takrirler okundu!<tan aonra 
müthiş br münakata batladı. Mühen• 
dis mektebi, Orman mektebi, Ticaret 
mektebi , Mühendis mektebi mimarla 
rın murahhaalan kendi mekteplerin
de intihabın yolsuz olduğunu ve ken
di murahhaslarının tam ııalahiyeti ha
iz olmadığını ileriye aürdüler. Etraf. 
tan aöz aöyliyenler, ayni mevzuu muh 
telif şekillerde izah edenler o kadar 
kanttı ki kimae kimseyi anlayauuya
cak vaziyete gelmifti. Bu esnada Tıb
biyeden Zeki Bey söz alarak, nizam
nameye göre it yapılmasını söyledi. 

Fakat bütün murahhular heyecan 
içinde idi. Birihirini nakzeden karar
lar veriyorlar, sözler söylüyorlardı. 
Nihayet kongre reiai aöz aldı: 

- Dört baftadan beri biç bir ft!1 
yapamadık. Hila intihap laflannd .. 
yız. Dı§&rldaki delikanlılar bizden da 
ha iyi it yapıyorlar, ıuurlu it yapalım. 
Cemiyetimizi, birliğimizi yıkmak iati
yenler vardrr. Zaman zaman bunu 
görüyonız. Çok temiz duygularla gel• 
diğimiz bu yuvadan t....Uz duyırularla 
aynlalım." 

Müzakere uzadığı lçn müzakerenin 
kifayetine dair bir çok takrirler nril· 
mittir. Bu takrirler okundu. Ve mÜ· 
zakerenin kifayetine karar verilerek 
teklif takrirleri reye kondu. Bu birin
ci takrir Ticanıt mektebinde yeniden 
intihap yapılpıaıma dairdi. İkinci tak 
rir, bütün n:fıırahhaslarm kabul edil
mesi ve üçüncü takrir de bütün mek- · 
teplerde yeniden murahhas intibahı 
idi. 

ikinci takrir kabul edildiğinden Ti· 
caret mektebinde yeniden intihap ya
pılmaama lüzum kalmadı. Mevcut mu 
rahhulann reye iıtirak ebnelerine ka
rar verildi. 

Son takrir ile derhal idare heyeti 
intibahına geçilecekti. Fakat murah
haslardan bazıları yeni idare heyetl 
seçilmeden evvel, idare heyetinin ya
pacaiı itlerin teabitini iıtediler. 

Her murahbas bu husuıta)ri fikrini 
aöyledi.. Bu fikirler de tu eıaılarda 
toplanmııtı: 

1 - Gençliği ıineıinde toplayacak, 
kahvelerden kurtaracak bir mahfel te 
ıiai. 

2 - Netriyata ehemmiyet verile
~k franaızca, türkçe bir mecmua net 
n. 

3 - Büyük Türk ölülerini ve gün
lerini unutmamak. 

Ziya Gök Alp, Namık Kemal gibi 
biiyiik)eri daima yadetmek ve 18 
mart ıibi büyük günlerde Milli Tarh· 
ğı, milli benliği bir kere daha gc;.!er
mek. 

4 - Bütün fakülteler ""' Yükaek 
mektepler talebeleri araamda bir şe-
kilde taPka kabul etmek. . 

S - Bu f&pkalan taııyan bütün 
arkadatlar araamda selimlaımak. 

6 - Türk varlığını, Türk gençliii
ni ifade edecek heyecanlı bir şarkı 
yapmak. 

7 - Birliğin teıioi gününü ~ula-
mak. 

Bunlar kararlaıtıktan sonra idare 
heyeti intihabına geçildi. idare he· 
yeti 15 murahhaatan mürekkeptir. 
5 aza idare heyetini, 5 aza dahiliye 
encümenine, S aza da hariciye encü .. 
menine seçildi. ve ayrıca 5 aza da rnü 
fettit heyeti olar• k seçildi. intihap 
yapıldı ve her kıama azalar aeçil~ik
ten aonra ·kongreye nihayet verildi. 
Kongre neticesinde merkez heyetine 
Tevfik, Ali, Şükrü Kaya, Hüdai, Be· 
ıir beyler, dahiliye heyetine Adnan 
Cemil, Adnan Cahit, Abidin, Şevki • 
Necmi beyler, hariciye heyetine )Ce
mali, Hikmet beylerle Fahriye, Mü
nevver, LUtfiye hanımlar, teftiş heye' 
tine Necmi, Cemal, Enver, Maholut, 
Orhan beyler aeçilmitlerdi. 
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Buraada Maarif 
cemiyeti baloau 

BURSA, 10 (Telefonla) - Ma
arif cemiyeti tarafından dün ge
ce belediyede verilen balo pek 
kalabalık ve pek güzel olmıqtur. 

Baloda Darülbedayi san'atki.rla
rından Hazım Bey tarafından Ka
ragöz oynatılmıt.ır. 

Hazım Bey perdede Karagöze 
kendisinin yatamıt bir tahıiyet 

olmadığını iddia eden Oıman Şev 
ki Beyle Karagöze mezar yapbra
cağını itaa eden, fakat henüz ha
kikatte hiç bir teşebbüs yapmamıt 
olan Rami Beyden bahsettirmit-
tir. 

Karagöz pek beğenilmit ft 

çok alkı,lanmıtbr. Baloya Bursa 
güzeli Leman Hanım da gelmit 
ve kendisine komite reisi. tarafın· 
dan bir buket takdim olunmUftur. 
Baloda lpekit kum~larmdan he
diyeler dağıtılmıttır• 

M. Roosevelt'in 
kongreye gön

derditf beyanname 
VAŞiNGTON, 10 (A.A.) -

Reisicümhur M. Roosevelt, kon• 
greye gönderdiği ~yannamede 

demittir ki: "Hükfunet timali A
merik.,daki bankalara para yatır
mıf olan kimseleri ve millete ait 
itleri korumak için araya girme
ğe me<:bur olmu,tur. 

Yapacağımız ilk İf İyi ve ıağ. 
lam bir halde olan bankalan yeni 
baştan açmaktır. 

Bataracağnnız bu it bankalara 
para yatırını olanlann bu para!~ 
rı ile spekülasyon yapanlara ve 
halkın itimat duygusuna riayet 
göstermeyenlere kartı yapacağı

mız kanunlar için eaalı bir batlan
gıçtır. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hutalddan 

mütehauıaı 
c .... &m -..ıa ı.-.a- 61led• 

sonra aut (2,30 elan S e) kadir lıtan
bulcla DiY&nyoluncla 118 n.._.ı. b• 
ıuıi dairesinde dahili hutalıld.n -
y-. ,,. tedaYi echr. Telefon: utenhuh 
21.398. 1 

KABARTllA 
ETiKETLERi 

Ucuz Zarif 

Muhtelif lıiğrtlardan, zamlıb, saınk
aız, yaldızlı va saire busuai fiat ve 
tekliflerinizi isteyiniz. lıtanbul, Ce1'• 

manya Han No. 37. Telefon: 22271. 

- - --. -

• - 1 ,1 
Merhum maallim Mubabat Beyin tercüme 1 

ettiği ve matbaamızda tabedilen 
A 

Ameli Hayat Alimi 
(Herbert N. Gasson) un 
İDEAL BÜRO ve Yeni 
Müşteri Bulmak Sanatı 
Eserleri gayet güzel bir şekilde 

intişar etmiştir. 
Bütl.n it adamlanna tavsiye ederiz. 

TEVZi MAHALLi: 

''Milliyet,, Matbaası 
Taıra! a gönderilen kitaplar için posta ilcreti alınmaz. 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi 
Halk Tramvaylan Türk Anonim Şirketi 
Hiasedarlar umumi heyeti 30-3-933 Pertembe günü öğ

leden evel saat on buçukta Şirketin Osküdarda Bağlarbaşm
daki idare Merkezinde adi au rette toplanacak ve aşağıda ya· 
zıh işlere bakacaktır. Esas mukavelenameye göre en az beş 
hiaaesi olanların hisae senetler ini içtima gününden bir hafta 
evveline kadar Şirket veznesi ne yatırmaları ve dühuliye va
rakası almaları ilan olunur. 

Görüşülecek işler: 
1 - idare Meclisi ve Murakıp raporlannm okunması, 
2 - Bilançonun tasdiki ve 1 dare Meclisinin ibraaı, 
3 - Esas mukavelenamenin 34 üncü maddesine göre idare 

Meclisinde İnhilal eden azalık için intihap icrası, 
4 - Murakıp seçilmeai ve ücretinin kararlaştırılması. 

Hukuk Fakültesi Müderrisi erinden MUSTAFA REŞiT 

Yeni İcra ve f fJ a 1 Kanunu Şerhi 
- 1 inci cilt icra (iflasa kadar) tamamlanmıştır. F. 3 lira 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Kavak tahaffuzhanesinde yapbrdacak çeşmenin pazar
lıkla ihalesi 18 Mart 933 cumarteai günü aaat 14 te Calata
da Karamuatafa Pata sokağın da latanbul Limanı Sahil Sıh
hiye merkezinde müteşekkil komisyonda icra edileceğin
den taliple:rin §artnamesini görmek üzere her gÜn mezkUr 
merkez levazım memurluğuna müracaatlan. (1075) 

) 

Göz Hekimi 
·PROFESÖR 

Dr ESAT PAŞA 
· - E3ABIALİ -
f'4Nl<ARA CADDESi N~60 
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Göz Hekimi 
O!! Süleyman Şükrü 

Birinci sınd mOtehaası• 

( Babıall) Ankara caddal No.60 
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Gazetecilik ve Matbaacdık 
Türk Anonim Şirketi 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitaplan 
Roman 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

Kartvizit 
Fenni kitaplar Fatura_ El ilinlan 

TABEDİLİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve Kasa 

defterleri mevcuttur 
Her müesseseye elverişlidir. 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 
Adres: ANKARA Caddesi 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

10 
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Satılık Em ik 
Emniyet Sandığından: 

Mevkii 
Büyükada'da Acem 

köşkü sokağında 
Erenköy'ünde Göztepe' de Mehmetefendi 
mahallesinde Ihlamur aokağında 

Cinai 
Hane 

Köşk 

Beylerbeyİ'nde Bürhaniye mahallesinde maabahçe 
Halitbey elyevm Bayır sokağında hane 
Kadirga'da Şehsuvarbey mahallesinde maabahçe 
Cincimeydanı sokağında hane 

Kadıköy'ünde Kurbağalıdere üçüncü maabahçe 
6okakta hane 

Bina No. 
25 
12 

3 
23 
36 
36 
36 
38 
11 

Eyüp'te Kızılmescit mahallesin de Balcı maabahçe 
25 
12 

yokutu sokağında hane 
Eyüp'te Kızılmesçit mahalle ve arsa 42 

caddesinde· 44 
U zunçartıda Y avaşcaşahin mahallesinde nıaıf 11 
Gaznevimahmutefendi mektebi sokağında hane . 19 
Kadıköy Rasimpaşa mahallesinde Çayır Maabahçe 40 
caddesinde hane 72 
Beyoğlu'nda Meşrutiyet mahallesinde maabahçe 127 
Büyükdere ve Şişli caddesinde hane 232 

Yukarıda yazılı emval 8 nisan 933 tarihine musadif cumar 
tesi günü saat ondörtten onalt rya kadar Emniyet Sandığı bi
nasında açık arttırma ile satılacaktır. Taliplerin % 10 pey 
akçesi vermeleri lazımdır. 

BEDELi İHALENİN % so •• İkraza kalbolunabilir 

Hukuk Fakültesi müderrislernden MUSTAFA REŞlT 

Ticaret Hukuku Madde 1 _ 113 
1 cinci cilt (Şirketlere kadar) F. 175 Kuruş. 

Fatih almü Ü lüğünden: 
Balatta Hacı İsa mahallesinde Leblebici sokağında kain 

emlaki metrukeden yeni 22 eski 32 No. dükkan açık müzaye
de ile kiraya verilecektir. Müz yede müddeti 28 Şubat 933 
tarihinden 19 Mart 933 tarihine kadar yirmi gündür. İsticara 

talip olanların 19 mart 933 tari lıine müsadif pazar günü saat 
onda Fatih Mal Müdürlüğünde müteşekkil müzayedat ve i
halat komiayonuna müracaatları. (853) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Boğaziçinde Bebekte Bebek caddesinde Harunaçi Jale 

Beyden metrUk sahil boyunda 59-2 numaralı arsa bedeli defa 
ten pqin tediye edilmek üzere mülkiyeti müzayedeye vazedil 
mittir. Talipleri yevmi ihale olan 26 Mart 933 pazar günü 
saat 14 te Malmüdürlüğünde mütqekkil aabt koıniayonuna 
ünıcaatlan. (1022) 

ıı~E YR1SE FA 1 N-
Merku acenla! Galata Köpriih.tı 8 . 23 

Şube A. Sirkeci Mühürdar zaıd• H . 2 17 40 

FIÇI SATIŞI 
Levazım ambarında mevcu t 

tahta ve saç boş mak:ne ya ı 
fıçıları satılacaktır. İdarec e .. 
matlübattan mahsup h •· apı ' a 
caktır. İhale 15 mart 933 tar -
hinde ıaat 16 da temh at 
• 0 15 tir. 

ŞARABIN 
Eskisi 

• 
ilacın Tazesi 

aranılır. 
• 

En taze ilaçlan -
SİRKECi 

Beşir Kemal -
Mahmut Cev~t 
Eczanesinde 
bu 'ursunuz: .. ______ ., 

3 uncü kolordu_ı 
ilanları 

Pazarlıkla 3, 700 giyim nal 
aatm alınacaktır. ihalesi 14 
Mart 933 aalı giinü saat l 1 
dedir. Taliplerin şartnamesi
ni ve nümunelerini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak İçin o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. sa
tmalma komisyonuna müra
caatları. (54) (1080) 

tıııım-• DOKTOR 
HORHORUNI 

Her cün alqama kadar hastalarını 
Eminönü Valide kıraathanesi yanın
daki mua~ tedavi eder. 

Tel. 2,4131 

- 6.S/ 

Nf(ASI 
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(l ASPİRİN ;~ 
ol., Tableti . 

Yeni kapalı paketlerde [ 1 
daha temiz ve sıhhi ~ 
olarak satın alınabılir. ~ 

Ufak iht!yaçlarınız için yeni ~ı 
paketlerı tercih ediniz. 

~ 
t·•::.,_,;• ... - . ·- . ..., 

........ .,P'm ..... ,. ~/'- ~ ·~;.-,.;, - . -~,ı.. 
-.ı· , ·*1····'· ;. !1 

au yeni ambalaı sizi kıymeti ol
mayan başka mamul~t almaktan 
korur. 

ASPiRiN '20 ve 2 tabıetllk ambalijlar içinde 
her yerde bulunur 

hüyük Tayyare Piyangosu 
2. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir: 

• 
Büyük ikramiye 35,000 Liradır 

DÜNYANIN EN ZENGiN VE BÜYÜK 

PIY ANGOSUDUR. 485 

----- -- _.,._ ------ - --- ---
--- - - ---- ------

MISIR iŞ Limitet 
Sermaye•l ı 100,000 Tirk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şuben ISKENDERIYE 
TÜRKİYE iş BANKASI tarafından teala eclllmipir. 

iTHAı.AT, iHRACAT, KOMİSYON VE 
E ANETIŞLERIYAPMAKTADIR. 

İSKENDERİYE de -blmak u .. re emaneten mal 
göaderealer, heaabımıza, TO'RK.fYE iş BANKASI 

ıabelerinden ayana alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aıı: masraf ve komüyonla emin bir IUJ'ette 
if görmek isteyenlerin MISIR iş LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adreal: MISIRİŞ - lake•deriye 

1 486 

Ziraat Vekaletinden: 
ANKARA Yükaek Ziraat ve Baytar metkepleri civarında 

inşa edilecek süthane ve pra.ph ane binalarmm inşaaı 21 gün 
müddetle kapalı zarf uaulile münakaaaya vazolunmuştur. 

. ~ezkur İnşaatın münakasa evrakı ve planları 25 lira muka
bılinde Yüksek Ziraat ve Baytar mektebi ve enstitüleri büro
'? mü~ürlü~den alınacaktır. Her talip münakasa şartname
sı~de z~kre?ildiği veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti maliyeai
nı ve ş~di>:e kadar Devlet, Vilayet, Belediye ve amme müea
s~selerı ve şırketlere ait 70 bin lira kıymetinde bir binayı mat 
luba muvafık surette ilana} ettiğini tevsik eden vesikalan ko
misyona ibraz ebneğe mecburdur. 

70 b~ ~ra kıymetinde bir bina İnşa ebnemiş olanlar müna
kasaya ıştırak edemezler. 

Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin % 7 5 nisbetind 
teminatı muvakkatelerile birlikte ihale günü olı:n 22.3.93; 
tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte vekalet inşaat 
komisyonuna müracaatlan ilan olunur. Teminatı muvakkate 
olarak nakit ve çek kabul olunmaz. (880) 
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MlLLIYET CUMARTESi 11 MART 1933 

Sul l:anhamamı'nda 

BALCILAR 
Mağazasındaki yeniliği bir defa ziyaretle öğrenecekıiniz 

1 Liralık Sergi 
Sergimizden alacağınız her hangi mal 1 liradır. 

Fiatlarımızdan bir kaç nümune 

1 adet yün fanili 1 Lira 16 adet mendil 
3 ,, katkors!l 1 ,. 
2 ,. Erkek kaıketi 1 ., 

7 ., fantezi kadın mendili 1 ,, 
10 ,, Erkek mendili 1 " 

3 Çift y~n ttkek çorabı 
3 ., futbol çocuk çorabı 
1 ,, Hanımlara halis ipek Anu•• çorabı 

10 adet Aslan marka keten yaka 
1 ,, Poplin gömlek çift yalcasile ( daz Ye faatezi ) 
2 ,, çift fantezi erkek çorabı 
2 adet fildekoı erkek fanilası 

1 Lira 
1 .. 
1 " 
1 .. 
1 ., 
1 .. 
1 
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Devlet DemiryoUarı idaresi ilan arı 

Hayd:ırpaşa. Eskitehir araıı Km 188,160 ta 2 x 50 açık
lığında Cambazkaya demiryol köprüsünün intası ve eskisi
nin kaldırılarak yerine montajı münakasası kapalı zarf usulü 
ile 11 Niaan 933 salı günü saat 15 te Ankarada İdare binasın 
da yapılacatlar. Fazla tafsili t Ankara ve Haydarpata vezne 
lerinde 50,- efüter liraya sat dan ıartnamelerde yazılır. ( 

(1010) 
724 

Ankara deposu kömür tahmil ve tahliyesi itinin kapalı 
zarfla münaka1 •11 30 Mart 933 perıembe günü saat 15 le İ· 
dare merkezinde yapılacaktır. 

Tafailit Ankara veznesinde birer liraya satılmakta olan 
prtnamelerde yazılıdır. (100 9) 

1117 

Afyon depoıuna gelecek kömürün tahmil ve tahliye İtİ· 
nhı kapalı zarfla münakaaaaı 1 Nisan 933 cumartesi günü 
saat 14,30 da Ankarada İdarebinaamda yapılacaktır. 

Fazla tafailat Ankara ve Eakitehir veznelerinde 50 ter 
kunıta satılan prtııamelerde yazılıdır. (1077) 

HaydaJı>ata • Ankara hattı üzerinde Km. 479,200 deki 
Beylikköprü ocağından çıkan1acak 15,000 M3 balaatm kapa 
h zarfla münakaaaııı 1 Nisan 933 cumartesi günü saat 15 te 
Ankara'da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla taf ıilat AnJCaia ve Eıki§ehir veznelerinde beşer 
liraya aatılan §8rlııamelerde yazılıdır (1078) 

Ankara: Emniyet işleri 
Umum müdürlüğünden: 

1 - Zabıta menıurlan için yaptmlacak asgari 1000 aza
mi 1637 kat elbise "pantalon caket" 20 gün müddetle ve kap 
ah zarf usulile münakataya konulrnuştur. 

2 - İhale 26 Mart 933 pazar günü saat on dörtte Emni
yet işleri Umum Müdürlüğünde yapdacıe.ktır. 

3 - Münakasa şartlarını Ankara'da Emniyet İşlen U
mum Müdürlüğünden ve 1stanbul'da Emniyet Müdürlüğün. 
den istekliler her gün öğrenebilirler. 
4- İıtelclilerin 1596 Iira 8 kuruştan ibaret muvakkat te

minat akçesi veya bu miktarda banka mektubu ile Emniyet 
İtleri Umum Müdürlüğüne müracaatlan. (992) 
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Kiralık Şerbetçilik ve Aşçılık mahalli 
Eminönü Malmüdürlüğü nden ı Bahkpazan caddesinde 

Nevtehir hanı namile maruf hanm alt katındaki şerbetçilik ve 
aşçılık mahalli senevi 72 lira ın uh~eo bedel üzerinden 13 

Mart 933 pazartesi gÜnü saat on. dor~ bu?,ukta aç~k arttınna 
usulile kiraya verileceğinden taliplenn yuzde yedı buçuk nis 
betinde pey akçelerile sah§ komisyonuna müracaatları. 

(758) 
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lpekiş Yünlüleri 

Ropluk 
ve 

Tayyörlük 
En güzel 
En şık 

Ve en ucuz 
Yünlü 

Kumaılar 

!PEKiŞ yünlülerinin hem safi yünlii
leri, hem de ipekle kanıık alanlan var
dır. lı>ekit yünlüsü gayet güzel ütü 
tutar, hiç bir zaman hunıf1DU, yağ

murdan müteessir oln.z ye boyalan 
çı"'-z. 

'' Bu is te 1 P E K 1 S' in dir ,, 
z ~ . #- .. ,. .. ... - • .., 

Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekaletinden: 

4-6-1932 tarih ve 2000 numaralı kanununun muvakkat 
maddesi mucibince yapmakla mükellef bulunduğu bir senelik 
mecburi hizmeti ifa için tayin lalındığı Gerede kazası Hüku
met tababetine gİbnekten ve binaenaleyh mecburi hizmetini 
ifadan istinkaf eedn Paris Tıp Fakültesi 931 senesi mezunla
rından İsqmbul'da 1320 tarihinde mütevellit Mihal Fakaçel
li oğlu Dr. Nikola Fakaçelli efendinin mezkıir kanun madde
sinin ikinci fıkraaı hükmüne tevfikan ve 24-11-932 tarihin
den itibaren iki sene müddetle İcrayİ san'attan men olunduğu 
alakadarlarca malfun olınak üzere ilan olunur. (1070) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1400 Metre Efrat lCaputluğu: Pazarlıkla mubayaaaı ı 13 
Mart 933 pazartesi gün nü sat 14 te. 

700 Metre Elbiselik §ayak kumat: Pazarlıkla mubayaası: 
13 Mart 933 pazartesi günü saat 15 te. 

700 Kilo Yün ipliği: Pazarlııkla mubayaaaı 13 Mart 933 pa 
zarteai günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukanda cins 
ve mikdan yazılı eşya pazarlıkla nıubaya edileceğinden ev
ıafıru öğrenmek ve nürnunele rini gönnek isteyenlerin her 
gün ve vermeğe talip olacakların da hizalarmdaki gün ve saat 
lerde muvakkat teminat ınakbuzlarile birlikte Kasnnpa§ada 
Deniz Levazım Satın Alına K omiıyonuna müracatlan. 

(1059) 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Istanbul ve Trakya 
Anonim 

Şeker Fabrikalan 
Şirketinden: Türk 

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

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

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

Adres: İstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul Şeker Telefon: 24470. 79 
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