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Mac Donald'ın 
'teklifi Kazanç v • • • ve • lik 

--Sili.h11zlanma konferan11nı inkıta-
dan kurtarmak için Cenevreye koıan 
l~g'İliz Baıvekili Mr. Mac Donald mü
hıın bir teklif ortaya atınıfbr. Bu tek
lifte konferansın inkıtaa uğraması ih
liıııalinden doğan korkunun ilbam ve 
ltlkin ettiği katiyet ve sadelik vardır. 
~ilhakika bu katiyet ve sadeliğe hiç 
bir zaman bu günkü kadar lüzum gö
riilınemiıti. Altı sene hazırlıktan ve 
•ıı dört ay da konferana halinde ça• 
lı!tıktan aonra sili.h11zlanma yolunda 
ltıiisbet bir adım atılamamııtı. 1931 
&eııesi Şubatından beri birçok pr?je
ler ileri sürüldü. Fakat bunlar bırer 
birer kağıt sepetine atıldı. Müzakeıel• 
dönüyor, dolaııyor sili.bau:lanma me
leleainin büyük muamması olan emni 
Yet ve silahlan tahdit muamma11 et
rafında temerküz ediyordu. Ekseriya 
ltıüzakereler teknik teferrüat içinde 
boğuluyor ve dünya efki.n Cenevre'
de olup biteni aalıyamıyordu. Murah
haslar on dört ay münakatadan son
ra nihayet fasit daire içinde dönüp 
dol~maktan usandılar. Ve Cenevre 
konferansının müddetsiz olarak tatili 
düıünüldü. Bu, hakikatte konferan
&ın inkıtaı demekti. lıte lngiliz Başve
kili ve Hariciye Nazırı konferansı bu 
İıkıbetten kurtarmak içindir ki Cenev 
reye gelmiılerdir. Çünkü Ceaevre kon
feransının inkıtaa uğramuını, devlet
ler arasında Büyük Harpten evvelki 
~a.manlarda görülen bir silahlanma 
Yarııı takip edecekti ki bunun da so
nu bir harpti. 

işte Mac Donald bu mülahaza ile
dir ki teklifini ileri sünnüıtür. lngiliz 
Başvekili tarafmdan ileri sürülen tek 
lifin silahsızlanma muammasmı büsbü
tüu hallettiği iddia edilemez. Bunun
la beraber, esas itılıarile dahi kabul 
•dilecek olursa silahlanma yanıma 
lltani olabilir. 

Mac Donald evveli. timdiye kadar 
silab11zlaruna konferanaında verilen 
kararlann mukavele teklinde tesbiti
ni istiyor. Bunlar Temmuz 1932 de 
konferansın birinci devresi bittiji za
lltanki kararlardan ibarettir ki tayya
re bombardımanlarının menedilmeai 
kimya ve mikrop harbinin ilgası 
gibi muharebeyi "insaııilettirmek'' mak· 
•adile dütünülen tedbirlerdir. Bu 
llıaksatla Büyük Harpten evvel veri
len kararlara harp içinde biç te riayet 
edilmediğini bu vesile ile hatrrlamak 
f,ydalıdır. Eğer Mac Donald'm tekli
fi bunlara munhasır kalsaydı, bir kıy 
llıet ifade etmiyebilirdi. Ancak İngiliz 
8aşv kili Or-du mevcutlanm tesbit, si 
libların miktarını •e topların hacmi
ni tahdit, tayyarelerin sayısını tayin 
gibi müabet teklifler yapmaktadır. 
Mac Donald, Avrupa devletlerinin or 
du mevcutlanru gu yolda teabit edi
Yor: : 

DnJet 

So•7•tler birlifl 
F'ran.ıa 
ltalya 
Alrnan7a 
lebislaa. 
lap,anya 
koman ya 

tekoılo•akya 

llelçika 
Felemenk 

Aaa•ataa A...-napa Mecmu 
tbıanaın.da 

500,000 I00,000 

200.000 I00,000 400,000 

I00.000 50,000 250,000 

200,000 I00,000 
200,000 Z00,000 

120.000 I0.000 170,000 
: 150.000 150,000 

100.000 100,000 
I0,000 ıs.ooo 15,000 
Z5,000 I0,000 76,000 

Bulgari.tan, Yunanistan, Macaris
tan ve Portekize altmıtar bin aaker 
verilmektedir. lngiliz Batvekillnin bu 
teklifi ileri aürerken, Fransa ile ltal
ya ve Almanya arasmdaki sili.h müaa 
vatmı Franaanın emniyet hususundaki 
iddiaaile telif etmek istediği anlaıılı
yor. Yani bu devletler araamda müsa 
vat temin etmekle Fransanm askeri 
tefevvukunu devam ettirmek gibi bir
birlerine zıt olan iki noktai nazan te
lif etmeğe çalıtmıfbr. Fransa, Alman 
ya ve ltalyarun Avrupadaki ordulan 
müsavidir. Fakat Franaanın mecmu 
asker kuvveti 400 bin, 1 talyanm 250 
bin, Almanyanm da 200 bindir. 

Mac Donald tarafmdan ileri aürü
len teklifin kat'i ve aon olarak kabul 
edilmesi bekle~ Fakat her hal
de pazarlığa zemin olabilir. Bunun e
hemmiyet~ ıurasmda.d_ır. ki Almanya
ıun Asken ku:"etlen ikı misline çıka
rılıyor. Versailles .muahedeaile Alman 
Yaya ancak 100 bın asker tahsis edil
mişti. Bu askerlerin ıili.hlan, diğer or 
dulann sili.hları ne ise, ayni oluyor. 
Versailles muahedesile silahlar için 
bazı tahditler konulmıqtu. Askerler 
mecburi hizmet usulile alınabilecek
ler. Versailles muahedesile en az 12 
sene müddet hizmet yapacak Ücretli 
asker alınmak lazımdı. 

Diğer taraftan Fransamn asker 
miktarı hayli iniyor. Yani müsavat te 
min edilememekle beraber aradaki 
nisbetaizlik azalıyor. Sonra' imzalana
cak mukavele Versailles muahedesi
nin silahsızlanma hakkındaki betinci 
kıun.mm yerine geçiyor. 

Mac Donald teklifinin ali.kadar 
devletlerce nasıl bir kabul göreceği 
henüz bilinmiyor. ilk intibaın her ta
baft~ müs~t ?lmadığı söyleniyor. Ve 
elkı de hıç hır devleti memnun etme 

mes~ çok bitaraf olduğuna bir delil 
~~a.rak ileri sürülebilir. lngiliz Başve-

ılı herhalde silahsızlanma konferan
•ı_nı inkıtadan kurtarmak için büyük 
b.'r gayret aarfetmiştir. Ve müzakere 
•ıne girişmeden bu teklifi reddetmek 
l'rıea~uliyetini hiç bir devlet üzerine 
alamıyacaktır. 

Ahmet ŞOKRO 
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~Fırkada kazanç Üzerin- i,Silah~arı. azaltmaı 
• e; Ve Turkıye 

de konuşmalar bıtti ~ M. Mac Donatdın teklif-
= K · (.... •h IUı ı· .. ~ lerl nasıl karıılandı 
:::ı1 ftDUD a YJ ası ltleC IS encumen- E ANKARA, 18 A.A. - Silôhları a-

l 
• d •d i§ ;zaltma meselesi hakkında Mac Do-enn e yenı en tetkik edilecek§ '!al.d tek.lifi'!i':' Ankara mahafilindeki = ıntıbaı ıundılık ıudur: 

1 Evvela §İmdiye kadar ııelen ma.lıi
"!attan bugünkü lngiltere Baıvekili
nın yeni Türkiyeyi naaıl mütalea ettiii 

ması ve gayri safi iratlar üzerinden ~ a~l~ıl~~~mııtır. Son~a Türki~e ~İn 3!! ANKARA, 18. A. A. - C. H. Fır
~ kası grupu idare heyeti riyasetinden: 
il Cümburiyet Halk Fırka11 grupu 
~ bugün öğleden sonra Tekirdağ me>

:!I b'usu Cemil Beyin riyasetinde top

--= landı. Kazanç vergisi kanunu layiha· 
_ smm istinat ettiği prenıipler. üze-
5 rinde müzakereye devam edilerek 
~ hükiımetin ve muhtelif hi.tiplerin i
= zabat ve mutalab dinlendi. Ve ka
§5 bul edilen esaslara göre kanun li.yi
:i hasının intacı kararlaıtmlarak müza
S kereye nihayet verildi. -~ Taclilat ••• 
=: ANKARA, 18. (Telefonla) - Fır= •- . h ti. bu-::-,,,, = .. aınıpu umumı eye ~\UUI>,.. 

~ toplantıımda kazanç vergisi li.yibaaı 
~ üzerindeki konuımalarmı bitirmiıtir. i Grupun vardığı kararlara dairesinde 
- li.znn gelen tadillerin yapılması için 
B layiha Meclisin alakadar encümenle
~ rinde yeniden tetkike tabi tutulacak

~ tır. 
S Grupun bugÜnkü içtimamda ka
§ rarla§an baflıca esaslan bildiriyorum. 
§İ 1 - Iradı gayri ııafi üzerinden 
S vergiye tabi tutulan mükelleflerd
S arzu edenler beyannıımell omıfa ge= çebileceklerdir. Biitçe encümeninde 

-
= çıkarılan hıtdo biyar iade olunacak

tır. 

;;;; 2 - Bütçe encümeni Ankaradald 

~il~;~~~~;~::!~: 

Yüzde beı vergi 

vergiye tabi tutulan mükelleflerin bu E d~ıundugu tayyar<t mıktan Turkıye
iratlardan yüzde 30 indirildikten aon- g n~n ~vrupadaki mümesillerin!' ve ~-.. . . . . . = .zıyetı mahau.aa.sma oe umumı ıeraıte 
ra mutebaki11mn vergıye matrah ıt- = nisbetle b 't f • ..:_ · • b d . . . . . . == ı ara oazıyea.uıın ıca ın an 
tihaz edılme11 eaasını tesbıt etmıştı. ;;: d!"' olması bu noktada müsait bir te
Grup azalarından bazdan Ankarada- = ıır yapmamııtır. 

ki mükelleflere böyle bir imtiyaz ve- = Bununla beraber burada y<tni ma
rilmesinin doğru olamıyacağı mütaJ..,. = lümat ve laf•ilôta intizar olunmakta-

. dd . li. = dır. 
ıını ıerdebnıtler ve bu ma enın - = 

yihadan çıkarılmasını teklif etmiıler- § nınınn1111111111111n111111ıııııııııımm 
dir. Teklif kabul edilmittir• f§ --==-=========== 

Esham ve tahvilat !§ p •• • • • 
3 - IMenklıl ktymetlerin gelirleri E ara SUııstımah 

üzerinden alınacak verci bahıi üze. 5 
rinde münakaıalar olmuştur. Netice § -de ikrazat, mevduat, taaarrufat, eme- E 
nat, ticari olmıyan hesabı cari faiz- E 
!erinin vergiye tabi tutulma11 bükmii ill! 
memleket iktisadiyatına uygun gö- E 
rülmemit ve llyibadan çıkanlmııtır. E 
Ancak eshamı umumiye, tabvili.t, ha- E 
zine bonolan faizlerinden alınacak § 
vergi niıbetlerinin encümenlerde ye- § 
niden miizakere edilmesi brarlaftıl- § 
mııtır. -~ 

Vergi nisbeti = 
4 - Hizmet erbabmm maııt ve E 

tıcretlerinden alınacak kazanç vergi- § 
sinin mütevekld ıekilde olmayıp nı1- ;; 
bi olması karar albna almmı,tır. Y •- § 
ni hi>met, reami teşkı1lt clahllil'l<le ol- § 
ıun, huıust m0.eısese1erde olıun 'f'el"- EE 
gl niıbeti müsavi olarak yüzde bet- -
rl~ 5! 

Hll~ 

Düyunu umumiye me
murları mahkemede 
ANKARA, 18. (felefonla) - Bugün 

ağır ceza mahkemesinde Mulğa düyunu 
umumiyedc evrakı nakliye mübadclesin 
de yapılan sahtekarlık davasına baılan
dı. Bu davada maznun olanlardan Dü 
)'Unu umumiye sabık gite bafmemuru 
Leonidas Astiraa, defteri kebir ıubesi 
müdür muavini Trifo, mümeyiz Haci
yan, memurlardan Vitali ve Pelenaki 
hariçte bulunduklarından mahkemeye 
yal ruz aabık bat veznedar M. T eodor 
getirilmitti. 

(Dcyamı 5 inci sahifede) 

Paraşütçü kız? 
Naııl dG.nya rekorunu 

kırdı? 

MI. • 
1 or babasile ge 

Büyükderede başlayan bu aşikane 
macera dün Y eşilköyde bitti 

Mel. Şor 

Yu.;.,, artisti Papaa ile birlikte tay
yare ile Atina'ya giden Matmazel El'
nestin Şor, babaaı M. Şor'la birlikte 
dün sabah ansızın Atiı:ıa'dan ıehrimi
ze dönmÜf ve tayyare ıle Büyükdere'
den baılıyan bu atiki.ne macera Y eıil 
köyünde bitmittir. 

Filhakika M. Şor ve kızı, dün aaat 
10 da Atina'dan geldikleri trenden 
Yeıilköyünde iruniıler, oradaki pli.k 
fabrikalanna gitmitlerdir. Oradan bir 
otomobil, eıyalanru Pangaltıdaki a
P~rtımana götünnüıtür; kendileri de 
hır aralık diğer bir otomobille ıehre 
gelmişler ve Pangaltıda yakın akra
balarından birinin ikametgahına git
mitlerdir. 

M. Şor'un vekili macerayİ 
anlatıyor. 

M; .Şor ve kızı ile birlikte M. Şor'un 
Vekılı Muıtafa Adil B. de tehrimize 
dönınüttür. Mustafa Adil B. per..,m
be akşamı lstanbuldan gitmiı ve hu
dutta M. Şor ve kızını bekliyerek ay
ni trenle gelmiıtir Mustafa Adil B. bu 
i.sik&ne maceranın bilinmeyen bazı 
safhalarını anlatmıştır: 

- "Genç kız, yaıından ümit edil
miyecek derecede ağır hatlıdır. Bu
nunla beraber Papas'ın sevgi ile bağ-

!andığına aldanmak pftetinde balun
muıtur. 

Şiflide bekliyenler 
Matmazel Şör, bildiğimiz gibi, bir 

sabah erkenden, bütün müce-rheratı
"' parmaklanndaki yüziiklel'9 kadar 
bırakarak ve yanına pek az para a].,. 
rak apartımanmdan çıkmıt ve Papaa 
la beraber tayyare ile Atinaya gitmiı. 

Matmazel Şor, kimin namm• ç.ıka
nlmıt bir pasaportla seyahate çıktı
ğını bilmiyordu; Kendisine paraportu 
hazırlanmıt oldufu Papaı ve arkadat 
lan tarafından daha evvel aö71erunit· 
ti. 

Birçok maniler 
Bu hldiae üzerine bittabi derhal 

li.znn gelen müracaatlar ve teıebbüa
lerde bulurunuıtuk. Yunan zabıtası 
faaliyete geçti. Papas'm biri sahtekar 
lıktan olmak Üzere iki mahkümiyeti 
de vardı n bu, tehakkuk ta etmittir. 
Nihayet Papaa, evli idi ve hi.ll da ay• 
nlmamıttır, bir de çocuğu vardır •. Kı -
zın babası M. Şor, ilk muhabere neti
celeri üzerine Atina'ya gitti ve orada 
Büyük Britanya oteline misafir oldu; 
kendisine oradaki dostlanndan bir 
Musevi iltihak etti; bir de vekili Yar
dı. 

Atinaya gittiği gün 
Atinaya gittifi gün Papas namına 

M. Şor, telefonla arandı ve kendisin
de, kızının iadesi mukabilinde mühim 
bir para talep edildi. M. Şor, bunu 
kat'i bir lisanla reddetti. Kendisine 
kızmm emin bir vaziyette bulunduğu 
ve Papaa'tan aynlınak istemediği de 
söylendi; isterse onunla görütebilece
ği de ili.ve edildi. M. Şor, bizzat git
mek İstemedi ve Atina'daki dostu o
nun namına Matmazeli gönniye gitti. 
Bu zata refakat edenler, ite mühey
yiç ve esrarengiz bir mahiyet vermek 
İstediler; bindikleri otomobilde, onun 
nereye gittiklerini cöremenıeai için 
gözlerini bağladılar. Bu suretle bir e
vin önünde inmiıler, içeriye girince 

(Deva.mı 4 üncü oahifcdc) 

uıuııııııııııııııuııııuııııııııuıwuıuıı 

Ankara 

Hergün 8 inci 
Sahifemizde 

il l l l il l il llllU 1111111111111111111111111111110 

Romanya kadın tayyarecilerin 
den M. Braeıen Milliyet' e dünya 
rekorunu nıud kırdığım anlabyor. 
Bu ıneraklı anlab'ı 3 üncü aahife
de okuyunuz. 

Yeni barolar 
Bazı avukatlar teıeb
büıe girmek istiyorlar 

Bir çok avukatlann latanbul baro
sundan ayrılarak Beyoğlunda ve Os
kÜdarda birer baro 
açmak İstedikleri ----~--•· 
söyleniyordu. Fil 
hakika bir kaç a 
vukat bu işle uğra 
mak taaavvunında 
dırlar. lstanbul ha 
roıundan ayrılmal 
iatiyen avukat)aı 
baronun senelik te 
ahhüdü olan 24 li 
rayı çok bulmakta 
dırlar. Bunlar yP 
ni açılacak barolar 
da avukatlann ae 
nede beıer lira gil 
az bir para vere .. 

cek.lerini söylemek- Sadeddin Ferit B. 
tedırler. 

Beyoğlu ve Osküdarda yeni baro 
açılmaamı iatem.iyenlere selince, bun- , 
lar baroya paralannı verem.iyen an .. 
cak 50 kadar avukat kaldığını ve bu 
baronun bile masrafları güç temin e
dilirken, yeni baroların masraflannı 
nasıl temin edileceği düıünülecek bir 
ıey olduğunu ıöylemektedirler. Bu 
defa Baro reisliğine Saddettin Ferit 
Beyin de kuvvetli bir namzet olduğu 
söylenmektedir. 

Rıu Dü ve tarilı alimleri i..tasyonJa 

Rus dil alimleri geldi 
iki memleket ilim adamları arasın_ 

·da da münasedet kuracaklar 
Hükfunet tarafından dil inkılabı 

hakkıncıla fikirlerine müracaat edil
mek üzere davet edilmiş olan Rus Fen 
Akademisi azasından M. Marr ve M. 
Samoiloviç dün Çiçerin vapuru ile şeb 
rimize gelmiılerdir. Rus alimleri nh
tımda Edebiyat fakültesi reisi Muzaf
fer B. tarafından karşılarunıı ve hü
kfunet namına Tokatlıyan otelinde mi 
safir edilmiılerdir. 

, 

M. Marr dil alimidir. Dilleri tarih ve 
fikir noktasından ara§hrmııtır. M. 
Marr Rusya Fen Akademiıi ikinci 
reiıi ve tarih akademisi reiıidire 

M. Samoiloviç Fen Akademisi aza-
11ndandır. M. Samoiloviç türkçeyi iyi 
biliyor. Bundan 30 sene evvel lstan
bul'a gelerek 2 • 3 ay içinde biraz 
türkçe öfreruniı aonra Rusya'ya gide
rek Leningrat Şark dilleri mektebin
de tahsilini bitirmiı ve türkolog ola
rak yetiımiıtir. 

M. Samoiloviç 30 sene kadar Türk
ler arasında seyahat etmiı ve muhte
lif Türk lehçelerini öğrenmiıtir. 

Rus ilimleri bugün Aıskara'ya 
gidecekler ve bir müddet Tarih Encü
meni ve ~ D. T. Cemiyeti ile birlikte 
çalııacaklardır. 

M. Samoiloviç dün Tokatlryan ote
linde bizi kabul ederek hem kendi 
hem de M. Marr namına fU beyanatta 
bulunmuıtur: 
"- Memleketinizde bir dil ve ta

rih inkıJ&bı yapılıyor. Türkiyede biri 
tarih, diğeri de dil iıleri görüıülen iki 
kongre toplandığını biliyoruz. Tarih 
ve lisan meseleleri Türkiyedeki yeni 
hayat ile ciddi surette bağlıdır. Bu 
inkılap ile Rus i.limleri de ali.kadar
dır. 

Türkiyeye seliımizin sebebi bu bü
yük ve medeniyet yolundaki lnlı:ıli.bı 
görüp anlamak Ye istifade etmektir. 
Ayni zamanda iki memleket alimleri 
ve ilim müesseseleri arasında ilmi mil 
nasebetler kurmaktır •• lstanbul'a ge-

8 numaralı liste 
ANKARA, 18. A. A. - T. D. T. 

Cemiyetinden verİlmİftir : 
Kartılıklan aranacak arapça ve 

fança kelimelerin 8 numaralı listesi 

ıudur : 

1-HABER 
2-HADlSE 
3-HAFIZA 
4-HAKlM 
5-HAKlMlYET 
6-HAL 
7-HALlS 
8-HARlKA 
9-HASILAT 

10-HASSA 
11-HATIR 
12-HATIRA 

Listede çıkan kelimelerden -
nalan birden fazla olanların her ma

nası için ayn lı:ıırıılıldar ileri sürü
lebilir. 

leli hir kaç saat oluyor .... Şimdi Mual
lim mektebinde bazı alimler .... tale
beler Darülfünunda profeaorlerle ta
nıttık. Sonra lstanbul Valisi ve C. H. 
Fırka11 idare heyeti reisi Beylerle gö
rüımekten çok heyecan duyduk. Bu 
bir iki saat içinde Türkiyede gece gün 
dib devam eden bu medeniyet itleri
nin tam bir muvaffakiyetle baf&rıla
c:afını anladık. 

Ankara'da da Tarih Ye Dil Cemi
(Devamı S inci aahifede) 

Sisten kazalar oldu! 
Saadet vapuru Küçük çekmecede 

karaya oturdu 
EVYelki ııece yanamdan sonra 

tehrin bilhusa Boğaz ve Marma
ranm üzerine oldukça kesif bir 
aiı çökmü,tür. 

Şayanı hayrettir ki aia dün bü. 
tün gün devam etmi,tir. Siıin öğ
l1den sonra da devamı tehrimiz
de ender görülür. 

Siı yüzünden dün aevahili mil
tecavire vapurlan mütkilatla aefer 
yapmıtlardır. 

Sia düdükleri dün alqama ka
dar devamlı bir ıurette çalmıtlar
dır. 

Celilzade'lerin Saadet Yapuru 
dün sabah aaat 10 da Küçükçek
mece ile Y etilköy arıumda Koyun 
dere sahilinde kıç tarafından ka
raya oturmUftur. Nüfua zayiatı 
yoktur; vapunm kurtarılmaıına 

çalıtılmaktadır. 

İKİ KAFADAR 

- Dil Kurultayrnın çalıttıiı aıra
larda çok ainirli İmİ§Bin. Çolc ta tQf
kınlıklarda bulunmuf8un diyorlar. 
Ôyle mi? 

- Ne ııibi tQfkınlıklarda bulundu
ğumu bilmiyorum. Lôkin ııerçekt•n 
sinirli olduğumu aalclamam. Ben eaki 
edebiyahmı:zın bir çolt köıe.indc 
bucağında uzun zamanlar :&evk ba· 
rındırmlf insanlardan biriaiyİm. Ha
ni eskiden ccımi makıurelerinde, 
medrese bodrumlannda ömür pÖrmt
müı, iman eakitmif adamlar vardı. 
Benim :zihnim biraz. onlara ben· 
:ı:er. Duyarlığım eski Şark edebiyat
larınm divanlarında bir hayli yıl iti
kôf köşeleri aram1flır. O edebiyat
lann hayal fQdırıxmlannda ııaktile 
ıerln nf!f•ler buldum. T aı. ruh ap. 
teal•ri aldım. Fakat . •• 

- Fakat ne olacak? 

.-. ~u olacak ~i hiç bir .saman ıı•ç
mlf ıçın duytlugum aayırıyı gelecf!ğe 
karıı surat cumak rıe dudak bükmek 
manasına alamıyorum. 

- Ne münasebetle? 
- Çünkü böyle bir duyuı ııe ııörüf 

- haydi eski kelimeler kullanayım -
bana maziye çeııril< bir nimetıinaalık 

B 
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d.,fil, iatlkbale karft açılc bir nan
körlük ııibi ııörünüyor. lıte •Ö:&Ün kı
aası: Ben hiç bir ııakit ııeçmİfİn hô
tıralanndan, ananelerinden varlığı 
çözülmÜf bir adam değilim. Ama bu 
bir ubep değildir lci bütün dileklerim 
ııeleceğe doğru u:zanmıı olmasın/ 

- Dediğin pek doğrul Doğru ama 
buna ;zaten bir itiraz eden yok ki 1 

- Bilakis pek çok var. Belki açık
tan açığa değil, la kat sinsi •in•i ! Kor
kak korkak! .• Güya bir takım irfan 
eıkıya5t vannıı. Ortaya çıkıp dil ve 
fikir haydutluğuna baılamııl Eli ko
lu bağlı biçare edebiyat (hamiyet
mendanı) da ne yapsın? için için göz
yaıı döküyor 1 Azi:ı:im farkında mı
sın, bu ne hüzünverici ue içbulandı
rıcı :&elW •aht<tlıarlığıl B"1ki yirmi se
ne edebiyat ve edebiyat tarihi hoca
lığı ettim. Gördüğüm ıey budur: 
bütün bu lisan bitti, ıiir mahvoldu 
diye ıerefsi:& yaygara ve cesaretsi:ı: 
ıamata koparanların içind" iki dü
züneden fazla adam yok ki eskileri 
bilsin V• dilimizin o dünkü. aanat aer· 
dar/arını hakk1J1le anlıyabilecek ikti
darda olsun! inanır mıaın bı,ma? itte 

( Lutlen sahi/eyi çeviriniz ) 
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93f eliıketleri·ve lgnatief ARİC 
Nefes yok! 

1 HABERLER 
Fransızlar Mac Donald 
planını beğenmediler 

ı..ro11 ~ 
- DAKiPÇ~ 

iş Bankası 
Harp .,aşlayınca evvelki hesaplar 

boş çıkmışb 
-5-

98 Harbine /111J1J Bir Bakıı 
Ruıyarun harp ilinı ootau, lııtanlıuha 

alt üıt etmit deiildi. Bilikia herba çok
tan beri beklenen bir müjde,i alnut
ıına aevinerek bu haberi karpladı. Ab
dülhamit, ballı:uı ""fkvn tezahürlerini 
sörünce harbi İltedijUade aldaıımadıp. 
..,. hükmediyordu. 5abi, müfamerinia 
clediii sibi halk kendiaiııi mıdıuebe ile 
aevecekti. Fakat muh.relıede y.,;ı._. 
nin uyandır-;, larcmlılr, tenine dö
nüı le helllbıı konulmak lizmıch. Y-. 
mel<, ballan allotlan İçİnde, her fCyİn 
üstünde kol-k . Şimdi korlrak n hi
lebaz padiıa!uıı en çok il•-':"" ıe• bu idi. ._. , 

Redif Paıa ıilab altında 690.000 aa
kerimiz olduğunu oöylemqti. Rusy .. 
nın Besarabyada 250.000, Kafkaıyada 
150.000 asekri varımı. Demek ki 400.000 
kişilik Rus ordusuna kartı biz 700.000 • 
yakın asker ahibiydik. O halde mııhanı
beyi kazanmak umudu kunetll elemek
ti. Gene Redif ve Mahmut Pata!ar "ıi-
•~ L "h" • aanmuz var, mu tmmebmız yar ica-
bında müstalıfız aıkerini de siliJ. al
lına alabiliriz." Diye teminat veriyor
lardı. Halkın o kadar sevdiği Mitat 
1::-ıa ~ ~vrupa teklifleri reddetmit de
gıl mıydı. Demek ki timdi Rusyaya 
karşı harp açan Abdülhamicli de halk 
aevecekt.i. işte alkışlayorlarclı ela... 

Abdülhamit, halkın bu sevıriıini art
brmak, galeyana tam bir cereyan ver-
mek İ~İn m~vkibi hümayun ta-
burlanle bırlikte kencliain.i.n de 
?'~eye rideceiini yaymak 
ulıyordu. Harp ilim üzerine 
n~rettiği beyannamede kendiıinin de 
m'"':"ebeye ittirak edeceğini ima ettir
mışti: F ~~t _biraz aonra bu itten ırene 
kendi muşavırleri onu caydırdılar, 

Redif Paıa, biraz da akmtıyn kapıla
rak .~beyi iıtemifti. Fakat ı.;.. 
f?t u~erındeki ukerin it başındaki va
zıyeti seraskeri de korkutuyordu. Topal 
ıerasker, Hüseyin Avni Paıanm hesap
larına dayanmııtı. Y alııız o hesapların 
yapıldığı zamandan beri Sınp Karadağ 
ı~fer-lerinin, Bosna • Hersek ~. Bulga
nıtan hareketlerinin ordu ııralarmda aç 
bgı boıluklan düıünmemiıt.i . Bundan 
bıı~ka gene Herııe.kte, lıkodrada. Yunan 
hududunda, Ciritte, .Sırp ve Karadağ 
hudutlarında, Suriyede, Jran hududun• 
da asker bulundurmak mecbııriyetleri 
de hesaba konuimalıydL 

l'Y..Uharebe başlarken aldı batına ge· 
len seraıkor1 690.000 sanclıfı ordunun 
-Mnırdan gelen yardımlar da dahil o
larak - ancak 490,000 e vardıkuu, lıua 
dan da 8faiı yukan 190.000 inin Ruıya 
muharebesinde kullamlamıyacağmı, Tu
na boyuna 186,500, Kafkaııyaya 91,700 
aıker sevkederek lstaııbulda da 20,500 
ihtiyat tutulacağım ırördü. Böylece Rus
yanın mürettep ve mükemmel 400.000 
aıkerine kartı Türkiye --tedıizat ve 
tertibatça çok geri olan-- ancak 300.000 
asker çıkarabilecekti. Halbuki bu aske
rin de yalnız :ran11 ırerçekten talim ırör
tnüı askerdi. Kalanı clirinti halinde idi. 
Bundan başka ıevkiyat iti de en kan
tık bir ıekilde yapılıyordu. 

Y anlıı bir yola pcliğini anbyan Re-

ben ıana bunu tekrar edi)'Orum 11e 
herke&in önünde/ E11d yok. Haltıi u
uğa gitme. Her ~ goıetelıırde 
iıimlerini ırördüğün, edebi ukalalık· 
/arına hayran olduğun bir nice mu· 
harrir arlıadGJunu: araaırula dahil 
Sonra da bütün aolacan neuinden 
~ıuılı ve yopqlıan hilkatlere uergi ar• 
•~zlı~lar: bıyılıaltı gülmeleri, kinaye
li cumle lıınntıları ue zera/et düıkü· 
nü telmih lıdçıklarıl •• Aaizim, oçılt o
dam, temiz ve lıuuuetli adam, het.. 
hele yeni görüı lifi atıt.ı, ıuılıibi adam; 
her feyde olduğu 6ihi dilde de az hem 
pek az. 

- Na demek idiyo...,.1 
- ~mek Utediiim ,.,, IJM)ldan. 

da: Bır ço4Iarı türkçe ,,. edebiyat 
hakkında fU 11eyo bu düfiinüpi i'-i· 
"! mrerken dilimizia ,,..,.,aatUul .. 
21.~aJe ~ndi luuuai lllUiyetini düpi. 
nuyor 1 Bılerek veya bilntiyerek fakat 
lamamile böyle! Eğer kendiai ~ki .,_ 
serleri bira:ıı görrnüı, öir.nmif bir 
parça da Arap 11e Acem kelimeai ez. 
berliyebilmif i.e bütün fikirlerini e
lindeki liiırat Hmta)'QÜÜ tehlilredaı 
~urtaracak aurette tabiye ediyor. E
ırer ortaya çıkan mütalea aahibi -
"??'':'ı?'lZUt bir çok kalem paende. 
~ ~bı - hem nki, lıcm yeni dilin 
hıç b.,. tarafını adamakıllı bilmiyor
bütün d~~/ıiını biraz 6İl/liai olan: 
'-o ı;evınyor. Elinde laiç bir ,.,, ol. 
mamaanu. inıilıammı inaanlıltn 6iJ
hin ıxırlrirru oriculOJI hJdamaJıta G• 
r~ycm lıarabalutlı 6ir Nihliat • 
'"! Anla!~b;µyor mayanı ~ 
Hiiaılı ( dilunq) denilen 6iiyiilı -'· 
hamu her taralıntian .lıatıra)a k 
( ob jektil) bir futvm1a ..,;..;_ ..... ---..,.. s:•um 
pek az uda /lÖrdürn. ffetn ıreçmifl 
iyi 6ilen, hetn de rirndiltl dilelrl.nm;.. 
%İ ilmi, ue bedii ihtiyaçlm-urıısla 6af. 
doıtırarak lıaurıyablenimiz lıernen 
hemen yok. Benim 11ördiiiiün 6al 
Hangimizin elinde 6eı dirlı~.lı •er- · 
maye ucırsa bütün ga;yretimiz onu za
rardan koruyarak kaıdimize müfteri 
çekmekten ibaret kalıyor. Galiba ilı
tuadi buhran her meslek adamına ol
duğu gibi dilcilere de tüccar zihniye
tini vermİf/ Bu İfe ne dersüı'! Dar ve 
•ıhıntılı he•aplardan iğrenir engin 
düıünÜfe bir türlü kredi açamıyoru:ı:I 

- Kırgınlığın ba kadar mı• 
- Hayır, dahan var/ Ha,,U halem 

1 elif Paıa, bu defa zararı azaltmak için 
ınıılı.n.benin "tedafii'' tekilde icrası ta
rafmı tuttu. Askeri müzakerelerde buna 
lıara verdirdi. Günün en ırüvenilir ku
mandaniannı ordulann batma getirdi: 
Serdarı Ekran Çrrpanb Abclülkerim 
Naclir Paşa Tıına ordusu umum Jnunan. 
danlıima, Ahmet Eyüp P&fa onun ma
iyetinde Tuna Şartı: orcfuq Jmmand•n
hima, Vidin fırkası kumandanı (Gazi) 
Oumn P&fa Müıiirlülde Tuna Garp or· 
daaa lnunandaıdıima aeçilmİf. Ruaçıık 
lıaleai kuınanclanl.ıiı Etnf P&faya v .. 
rilmitti. Hersek kumandanı Süleyman, 
ltlıodra kumandanı Ali Saip Paıalar 
Kaıııclağla vuru4uyorlarclı. Mehmet Ali 
P.,. Y enipuarda SD'p hududunu tu
tuyordu, Anadolu harp orduau kwnan
clanlıima (Gazi) Ahmet Muhtar Paıa 
tayin ec1i1mit. Bahan kumandanlığı Ha
aan Tahsin Pataya, Kan muhafızlı
ğı Hüse,in Himi Paşaya, Arılıhan mu
bafulıp Eiüıli Sabri Pqaya "erilmit
ti. 

Diplomatlanmız da askerlerimiz ka
dar yanlıı hareketten kendilerini kurta
nmıyorlardı: Romanyarun istiklalini ve 
bitaraflığını ilin ederek Rumeli tarafın
da karadan muharebe imkiıı.ıru or ta
dan kaldmnak fırsab elden kaçırdmı,. 
b, Romanyamn Paris muahedesine balc
nuyarak Rusya ile uzlaşhğı çoktan be
ri bilindiği halde, mııliarebeye ve,ile ol
masın diye ne Seret üzeriııdeld köprü
nüıı yıkılması, ne de ordunun Kalafata 
geçirilerek dümanı Romanyamn topra
ğında kar4ılama11 yollarına ririıilebil
mişti . 

Muharebeyi ateılemek isteyen aeru
ke!rin timdi ayaklar, suya ermiıti. Ne 
çare ki artık it işten geçmiş, ok yayın
dan çıkmııtı. Damat Mahmut Pata. ln
ıriliz Sait Paşa, 8'4katip Sait Paşa da 
bunu anbyorlardL Her biri ötekilerini 
devirerek tek batma devlet dümenini 
ele geçirmek bavaımda dolatan. vükela
ya genif bir tezvir meydanı açılmıştı. 
Abdülhamit, bunların ber birini bir yol
da kullanarak, kendi bildiğine sidiyor
du. 

ltin iyi gidemiyeceğini ııören Da. 
mat Mahmut Pap, padiıahnı muharebe
ye gitmesine meydan vermemek için hi
lelere kadar tenezzül ehi. Abdülhami
cle: 

- Sultan Murat taraftarları tek dur
muyorlar. Halk arasında fesat uyan
dırmak için çalıııp duruyorlar. Guya 
hastalığı seçtiğini yayarak berkesin içi
ni balancbnyorlar. Sultan Mu racim val
deıi de paralar, hediyel..- vererek oğlu
nu tekrar tahta geçirtmek i.liyor. Mu
harebe ıırasmcia en küçük bir hadisenin 
zilı.inlere verecği heyecan ııraımda bun. 
lamı bir harekete kallmıalan tehlikesi 
vardır. Bu tartlar altında efendimizin 
lıtanbuldan ayrılmalan caiz olamaz. 

Derneğe başladı. Abdüla.zizi tabtrn
dan indiren ve Sultan Murat 7.amanında 
it batında bulunan eski sadrazam MÜ· 
tercim Rü~tü Pap Ue eski ıeyhislam 
Hayı·ullah Efendinin de bu t"!ebbüse 
yardım edecekleri ihtimalini da ileriye 
ıürdü. 

(Deva.:m var) 

ıahibinin ağ21nda itilip kakılan ıuç
auı bir .lıelime görüyorwn; tekamül 
.lıelimw. Bilirsüı ki memleketimizde 
yazı yazanların en kalabalık çoklujiu 
felsefi terbiyeye pek az kıymet uer· 
mİftir. Onun için bu tekıimiil kelime
ai herke.in yıuuuıda keyile bağlı 
bir mana almlf 1 Ve çok d ela bir ta
kım uıkat ue ayuıuk düıüncenin hi:ı:
metinde kıih uşak, kah yalancı ıahidi 
diye kullanılıyor. ln•alına fliuıınm 
azi:ı:im; barında kallıi11i oe aırtındo 
semnıur gezdiren çedik pabuçlu bir 
nem sedir ., .. kereoet üstünde v eysi 
ueya Nergisi okuyabilirdi; lokal Ve,.. 
ai'nin, Nap'nin ueyahat bundan bir 
ırömlek oıağuuıın ilcule kıfıiı ile bu
~ün filıirlerini, duygularını nanl 
gidere6iliri:ı:i' Edebiyat ue .uka kar
narJOlı mı oar '! Çok rico ederim; Şe,,_ 
hüli.lam Efendi biniti ile Nakibulq
ral Hozretlninin ı;akıırı bakteriyolo
jihanede çalıfOcak ciıldi bir adama 
giyim ömeği diye gösterilebilir mi? 
lıte Kurultayda bu gibi ıeyler aöyle· 
dim. Her fe!yde olduğu l{İbi dil bah• 
süıde de bazı tiryolıiler vardır dedim. 
Hatta kendim de onlardan birisiyim 
diye itiral ettim. Tavana eıki mon• 
gal aaan, duvara sedefli nalın çiuik• 
yen, eıki çubuk koleluiyoncıuıı culam· 
lar ıribl. . • Bu ıribi maaklar birer 
hruıui zeok ,,. eğl.,,cedir. Lakin bcın· 
lan ırörüp t• onları bir mili« için da• 
İmi döıeme üalübü diye taoııiye et
~k olar~~ Çok ,,.., yant.ı, düfÜ
nll)IOTllm. azızrm, kıuum likrini aö:y. 
le. Kandım afyona müptela bulun
- bütün c'llemi de enarkqliğe da
vet için lıaJı mı h-nrnm1 

- Bitti mi? Zira ben bittim artık! 
- Hayrr 6itnwdi. Gelecek nler 

ırene ayni ,,...,_ bilyalarilıı ltcıram
bol yapmağa ı;all§rnz. Yalnuı aana 
- düfiincemi aöyliyeyinr: Kötiiriim 
oe yatalak kafalardatlır ki -kli ... 
'TU!hırucu ,,. mantık banaftu:r fiki,... 
ler İyi ftir kabul ııörür. Ba fikirler 
~er taze, İ.oferae bayat ol.un 1 Bana 
hıç fQfmant r>• ehemmiyet ıııermem. 
Ancak ülkü atılganlıklannın boğazı· 
na k';'"ent a_tmak i.ı'ienler olur&a 
tekmil ~lık •ıwafa Kinneli hem de 
tıpkı, ueya öyle kol<rra ile boiDfDrca• 
""al /ffe kanavtim!.. Sen naaıl dü
fÜnÜ)lorıun 1 

- Tamamile unin gibi oıi:ı:iml 
Fazıl AHMET 

Komünistlerle yabudile 
re Almanya dar gelecek 

BERLlN, 18 (A.A.) - Wolff 
ajansı bildiriyor: 

lngiliz başvekili Romaya vardı 
PARIS, 18 (A.A.) - Havas M. Makdonald ve Sör Con Siman 

ajansı bidiriyor: Gazetelerin lngi ltalyada 

Temettu bayramdaD 
evel dağıtılacak 
ANKARA, 18 (Telefonla) -

1, Bankasının bu •er.e hinedarla· 
nna yüzde 8 dağıtacağını bildir• 
miftim. Meclm idare raporunda 
tevziatın 1 nüanda bcqlamaıı 
tekli# edilmektedir. 

iyi ve doğru malUnıat alan me
hafilde söylendiğine göre Dahi
liye nazırı M. Frick'in "Alman 
parlimentolannda artık hiç bir k~ 
münist bulunamaz" yolunda verdı 
fi talimatın tatbiki Alman':adaki 
muhtelif hükfunetlerin kendı teteb 
biiılerine bırakılacakbr. 

liz planına kartı olan vaziyetleri CENEVRE 18 (A.A.) _ M 
belli olmağa batlamıttır. Dün ihti Makd alt ·ı 's.. s· b bah. 

ti .. ~ . ._ I b .. on ı e or unon u ta ya ı goZW<en gazete er ugun a- · H 

Bu •uretle hi•setlarlar bayram
dan evvel temettularını almlf ola· 
caklardır. 

Muhtelif hükUınetlerin parla
mentolarından komünistler zaten 
çıkardmıt ve uzakla~mılmı!br. 
Prusyada komünistlerın , ıl~et 
meclisinden, eyalet meclı~~erın
den her türlü meclialerle klupler
den1 ve belediye meclislerinden U· 

zaklafhrılıp çıkanlmuı h~kkmda 
bir emirname ne,redilmesı beklen 
mektedir. 

BERLIN, 18 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Sosyal Demokrat ve yahut ko
münist fırkalarından birine men
sup olan ve Berlin hastahaneleri 
doktorlanmn yüzde 80 - 90 mm 
temsil eden Yahudi doktorlara be. 
lediye ile olan mukavelenameleri: 
nin müddeti biter bitmez yol verı 
lecektir. 

"BERLlN, 18 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Belediye meclisi azasından 2 
komünist belediye dairesinden çı 
karken t~vkif edilmitlerdir. Bele
diye dairesine girecek ola~ bü~n 
komünist mebuslar tevkıf edıle
ceklerdir. 

KARLSRUCHE 18 (A.A. -
Freiburg da Baden diyeti soıyaliat 
mebuılanndan Nuasbaun'un a
rattırma yapmak için evi?e ~ire~ 
polis memurunu öldii~~Sl h~~ı
ne Baden Diyet mecliıının bu~n 
soıyaliıt ve komünist meb1;11larıle 
Badende oturan bütün reıchstag 
sosyalist ve komünist . meb_uslan 
ve intihap liıtelerine iıımlerı ya. 
zılmıt olan bütün komüni~tler tim 
dilik tevkif edilmiflerdır. Ba. 
den de bütün sosyalist yazılan ve 
mecmuaları yasak edilmittir. 

Alman Hariciye Nar.ırının 

ıiddetli ıözleri 

BERLİN, 18 A.A. -Alman Ha
riciye nazırı M. Von Neurath silah 
bırakma konferansına dair fU be
yanatta bulunmuttur: 

"Silah bırakımı konferanım· 
daki müzakerelerin inkitafı tarzı 
ciddi endi,eler uyandırmaktadır .. 
Bugünkü siyasetin hedefi umumi 
6ilah bırakımına mani olmakbr. 
Halbuki Alman Milletinin bu si
lah bırakımını beklemek hakkıdır. 
Almanya menfi kararlarla artık ik 
tifa edemez. Eğer Fransa kendi va 
ziyetini emniyette gönniyorsa si· 
lahsız Almanya daha az emniyet 
altındadır. Alman milli hareketini 
batlıca bu emniyetsızlık doğurmuf 
tur. Alman milleti atağı vaziyette 
de kalmak istemiyor. Almanya 
muahedelerin kendine Yerdiği ta· 
dil hakkından bittabi vazııeçmif 
değildir. Avrupanm bugünkü tek 
linde sulhu bir te,kilata bağlamak 
imkan11zdır. Muahedelerin tadili· 
ni ıulh vasrtalariyle tehakkuk et
tirmek ve bütün milletlerle namid 
karane itilaflar yapmaktır. 

Hariciye Nazırı değifiyor 

BERLIN 18 A.A. - Havas mu 
habirinden: M. Von Neurath'in 
Washington aefirliğine tayin edile 
ceğine dair bir f&yİa dolatmakta· 
dır. Berlinu Boenen kuruer'a na• 
zaran mumaileyhin yerine M. Von 
Papen Hariciye Nazm olacaktır. ,., ___ _ 

Yagoslavyada 
tahrlpçiler 

BELCRAT, IS. A. A. - tlbpçj
ikiııei oln111mam11 mütealıip ~ büt• 
çeaini lıabuJ e1tikten l<>Dra <iileden IO ... 

raki celıede dahiliye nezareti biitçeainin 
müzakenıUne ırifttmİftİr. 

Dahiliye naDl'l M. lazitdıı 9Uiyet 
lıakmda izalaat ftl'fll'ek ı.m-.. töyle 
clemqtir: 

KOUlfU aıenıW<ettelcl bayatlar hfki
litı aon haftalar zarfmcla taarruzuııu .,.. 
bnmf, ıuikaatlar yapmalaıfı içia bir ta
lam haydutlar, aanat eaerlerine ,,. -..... 
lele ait binalara taarruz etmek makaadi
le de üçer beter kitiden mürekkep bir 
takrm gruplar ıröndermİftİr, 

Hududa tecavü:ıı ve haydat akmlan 
gibi birçok vahlar olmuı ve bu akınJa.. 
ra 127 haydut İftİrak elmİftİr. 

Ancak bu teıebbüılerden hiçl>iri, ._ 
mumi emniyet idaresinin tedbirler; Ye 
mili müdafa cemiyetleri halinde tenıilc 
edilmit olan hudut eyaletleri halkının 
vatanperverlikleri aayesinde, m"vaffak 
olamamııtır. 

' 

çıkça plin aleyhinde vaziyet a). saa~ 10.da Cenevreye geldıler. a 
.ı d G t ı 1 ·ı· )" 1 va ıtlen nazın Ceneral Balbo, ken mı,...ar ır. aze e er ngı ız p anı- . . . .. 

nm Fransız emniyetini muhafaza dılenne ıataayonda h~et namı 
etmek kayğusunu tamamiyle gö- na bot .~di beyan etti. 
zetmediğini ve Rransadan uteni- İngılız Nazırları evvel& deniz 
len fedakirlıklarla emniyet ve do- iataayo~u_na ve sonra tayyare lima 
layısile sulh yolunda tesirli bir ha. nma gıttiler. 
reket görmediklerini yazmaktadır Üç tayyareden mürekkep bir 
lar. hava filosu, aaat 11,35 te hareket 

Journal gazetesi bilhassa, Mac etti. Bunlardan birine Ceneral 
Donald projesine itiraz etmekte- Balbo kumanda etmektedir. 
dir. Mezkiir gazete bu planda bü- ROMA, 18 (A.A.) - Bizzat 
tün memleketlerin ve bilhassa M. Mussolini bugün Oatie tayyere 
F raıuanın kuvvetlerini azaltmak limanında M. Mac Donald ile Sir 
ve bu vaziyetten İngiltereye men- John Simon'u kabul edecektir. in 
faaller temin etmek dütüncesini giliz nazırları doğruca lngiliz -
görmektedir. Mezkiir gazeteye gö farethaneaine gidecekler, orada 
re: İngiltere müstemleke zabıta- öğle yemeğini yiyeceklerdir. He
sı bahanesiyle hava bombardıman men biraz sonra görütmelere b..
ları inhisan gibi bazı imtiyazları !anılacaktır. 
kendisine alıkoymak istemektir. 
Journal İngiliz planındaki rakam 
ları İndi bulmakta ve rekabetleri 
kızıthrınağı istihdaf eylediğini ya 
zarak bu rakamlarda merkez ve 
tark Avrupasmda Fransanm müt 
tefiklerini silahsız bırakmak eme
lini görmektedir. 

Amerikaya göre -
NEVYORK, 18 (A.A.) - M. 

Davia lngili.z plinmın Paris misa
kma istinat eden birinci kısmına 
telmih ederek dem~tir ki: 

"Cemahiri Müttehide diğer bir 
devletin arazi tamamlılığım tekef 
füle lır:atiyen taraftar değildir. A
merikanın M. Stiımon tarafından 
enelce bildirilen bu münhaııran 
iıtitare mahiyetindeki siyasetin
den ayrılması da muhtemel değil
dir. 

M. Mussolini, Cumartesi akta· 
mı bir ziyafet verecektir. 

Pazar günü M. Mac Donald, 
Romayı ziyaret edecektir. 

Öğleden sonra tekrar görü,me
lere baflanılacaktır. Aktam İngil· 
tere sefarethanesinde bir ziyafet 
verilecektir. 

Macar Hariciye nazın 
Romada 

Roma, 18 (A.A.) - Macar Ha 
riciye nazırı M. de Kanya, dün 
kral tarafından husuıl surette ka
bul edilmiştir. 

M. de Kanya, kralın yanından 
ayrıldıktan sonra M. Mussoliniyi 
ziyaret etmi,, kendiaile samimi su 
rette görütmüttür. 

M. de Kanya, daha sonra F ati•• 
inkıabı aergiaini aezmittir. 

. la kan konseyi açı ıc ı 
Bu nazik zamanlarda Balkanlarda 
ki sulh ve tesanüt bozulmıyacak 
BOKREŞ, 18 (A.A.) - Bal- 1 

kan Birliği meclisi dün Romanya 
Mebuslar Mecliıi reisi M. Pop'un 
reisliği altında toplanmı,tır. Her 
memleket murahhasları kendi ra
porlarını okumutlardır. Mecliı M. 
Papanastasiu'nın teklifi üzerine 
Balkan Birliği fikrinin her gün bi
raz daha ilerlediği hakkında mil
li grupların müttefik kanaatini bir 
kere daha beyan eden bir karar 
sureti kabul etmittir. Bu kararda 
deniiyor iri: 

"Balkan milletlerinin aelimeti 
bilhassa Avrupanın bugün geçir
mekte olduğu vahim hadiaeler İçin 
de, siyaaet ve ikhaat ve tesanüdün 
de bulunduğu kanaatinden ilham 
alan Balkan konferansı grupları 
anlllfllla ülküsü yolundaki gayret 
lere devama aznıetmitlerdir. Bu 

maksadın temin edilmesi için hü
kumetlerin, siyaset adamlarının, 
matbuabn ve münevver bütün vic 
danlann yardımı lhnndır. 

t.1.ecliı, bu maksatla, Balkan 
konferanaı kararlarımn ve taleple 
rinin tatbikini bütün mehafilden 
Ye bilhassa hiikUmetlerden rica e
der. Sulhu aağaml-.tırmak ve mil 
l~t~erimizin biri~. çalıtmasını tef
kılatlandırmak ıçın itlere lüzum 
vardır. Sözler, ne kadar cesaret 
virici olursa olsunlar, sulhu ve mu 
kadderatlarmm iyiletmesi imkan
larını iıtiyen Balkan milletlerinin 
emell~rini ve bugünkü ihtiyaçları· 
nı yenne getirmeğe kafi değildir. 

Mecliı bu kararı kabul ettikten 
sonra bir Balkan ticaret odası ku
rulmaaı için proje yapılması hak
kındaki teklifi müzakere etmittir. 

-
.. --

PJastiraa'ın evinde 
yapılan araıtırma 
ATINA, 18. A. A. - Gazeteler, -

1 A vustarya meclisinde 
ViYANA, 18. A. A.- Federal m

liai, dün parlimentoda lıüyiik bir sale
yan içinde toplıınmqtır. Bu galeyanın 
aebehi, aon zamanlardalci ıiyasi hacliae
lerdir. 

neral Plastiraaın ikametgihmda yapılan 
~tırmalar neticesinde mümaileyhin 
Venizeloı mahafili ile daimi muhabere
de bulunmakta olduiunu ırösteren bir 
takım vesaikin ele seçirilmiı bulunda· 
tunu yumalrtaclırlar. 

Plastiru idareclea birçok kimeelenı 
kazançları mevkiler " memuriyetler te
darik etmet.ke idi. 

Yanan lntihabını kat'ı 
netlceal 

ATINA, 18. A. A. - Dabi!iye neu
reti 5 mart intihahmat kat'i neticeaini 
lıildirmekteclir: 

Halkçı srupu 127, L1ıeral l"IPU 112 
müıtaldl ziraatçiler 1 " timdiki bru.a.'. 
metle beraber çalqacak olan müstakil 
Halkçılar 8 azalık li:azanmıılarclır. Lilıe
ral blokunun 112 mebusuna kartı hükü
m« bloku 135 ıııelıaı çıkanyw elemek.
tir. Hükı'.ımet mahafili medute daha 
büyük bir eberiyet lıazıınacafı ümidin. 
eledir. 

Zepelin aeferlerl 
BEERLIN, 18. A. A. - Zeppelin Ba

lonlariyle Friedrichıhafen , Rio de Ja
neiro seferleri mayiıtan itibaren baılıya 
eaktır. Bu ıeferler pernamhncodan ge
çecek ve Rio de Janeiroya ıridiıte 8111'
celonaya uğranacaktır. 

Meclis, nazırlara ve bilhuaa bafvekile 
kendilerini beklemek için seri b~kı!an 
cels~e İftiralı etmeleri lüzumunu bildir 
mittir. 

Celae, telrrar açılıfıit _.. 3 na:zır 
hiilWmet ııralarmda otunnuılar iae ele 
biraz aonra hatiplerin küfürlerine manu: 
kalmak için oran gelmemit olcluldarmı 
beyan ederek çdalip gitmiılerdir. 

Ara ura clölilımeie nrma1ı tebdicli
ni göıteren azan münakaplarclan aonra 
nazileriıı, -,.ı demolmıtlann ve büyük 
almanlarm cliier mecfulerinde sörüle
selmekte olan tabi1e, bu mecliıte de sö
rülmüı ve IMCIİI, bu dueriyet aayes.in
de, parlamentoya kartı taldp etmekte ol 
duiu aiyaaetten ve psetelerle toplannıa 

" hakkına karşı alnut olduiu tedbirlerden 
dola:ri hükümete ademi itimadı lazam. 
mun ,,. hükümeti takbih eyliyen birçok 
takrirler kabul etmitt.ir. 

Chaco'da muharebeler 
ASSONCTION, 18 A.A. - Resmi 

bir tebliğe nazaran Paraguay kuvvet• 
lerl bir Bolivya mevziini tahrip etmit ve 
dütma,. •in' zayiat verdirrniıtir. 

Toledo mıntakaı•nda Polivyaldarclan 
51 metrelyoz ile 50 tüfek alıllllllfbr. 

Telefon 6cretleri 
ANKARA, 18 (Telefonla) -

lstanbul telefon ücreti için Dahili 
ye VekMetinin 8Qf1Jeklilete tak
dim ettiği mütal&ıname Ba,vek8-
letçe Maliye Vekı!iletine gönderil· 
miftir. 

Maliye Vekı!ileti aki noktai na· 
%arda arar etmektedir. 

Bir mahpusun cezaaı 
'ANKARA, 18 (Telefonla) -

Ağır hapse mahkWn lzmir hapis· 
hanesinde mahpus HiUeyin oğlu 
Mehmedin lıa.talığı mümuebetiy
le geri kalan cezıuının alli icra 
Vekilleri Heyetince kararlQfmı,. 
tır. 

Bapekllln ~lyafetl 
ANKARA, 18 (Telefonla) -

BafVekil ismet PQfa bu akıam 
(dün) köfkünde bir :ı:iyalet ve zi· 
yaleti takip eden bir wııere ver
miftir. 

lngiliz r .zırlan 
Romr'da 

ROMA, 18 (AA.) - M. MaJı. 
donalt le Sör Con Simon'a getiren 
ve Ceneral Balbo tarafından idı> 
re edilen deniz tayyaresi Cenovı> 
dan saat 13,40 ta O•tia'ya gelmi,, 
M. Muuolini tarafından karıdan
mırtır. 

M. Makdonalt ile 5';r Con Sl· 
mon saat 14,25 te Romaya gelmi' 
ler, lngilü: Elçiliğine gitmi,Ierdir. 

Yunanlstanda vaziyet 
AT/NA, 18 (A.A.) -Atina a

larm bildiriyor: 
8Qf1Jekil M. Çaldari• matbaı> 

ta beyanatında hükıiı"letin ayan 
medüini kaldırmak, fl'!."7'!urlann 
azil oe nakil edilmesini ilga .,. 
naz.ırlann mes'uliyetlerine dair o
lan kanuna İptal etmek iııtedği oe 
hatta ba hususta karar. verdiği ha 
berlerin katiyen tekzip ,.tmiftİr. 

ATINA, 18, ( A.A.) - - Atina • 
ajansı bildiriyor: Maliye-'Nazın M. 
Loverdoa matbuata beyanatında 
bütçeyi denkle,tirmek için masraf 
larda mühim tasarrulot yapmağa 
karar verdiğini •öylemiftir. 

ihtiyat 
Zabitleri 
Kıaa hizmette bulunan 

tarın maaı farkları 
ANKARA, 18 (Telefonla) -

Kıaa hizmete tibi ihtiyat :ıabitle
rinin kıtalardaki hizmeteri, hizme 
meti filiye olmadığından Mllllf ka 
nununun 24 üncü maddesi hüküm 
)erine tevfikan mülazım olarak ifa 
ettikleri itbu hizmetlerde memur 
olanların memuriyeti aaliyelerin. 
deki lllllllfları farkı mensup bulun 
duldan müeueae tarafından Yeril
mesi Maliye Vekiletinc:e tamlnı e
dilmittir, 

Rusyaya giden 
heyetimiz 

MOSKOVA, 18. A. A.- Moı....._ 
ya gelen Türk aenayi heyeti, alır ıen.
yi komiıerliiJnin ıelihiyettar makamı .. 
n ile birlikte, Türlıiyede kurulmuı da. 

tünülen fabrikalar için tetkikine bat 
lanmııtır. Komi.,.on aza11 dün af1r 
aen.,.i lı.rınıiaer muaTİııİ Kasanovit 
ile uzun uzadıya lı.onutmut
lardır. Türlı: marahbulan Moskovadalıl 
aenayi müeaaeselerini sezmek fikrine! .. 
dirler. Dün, Ankanı için ıiparit edilen 
otobüsleri yapmakta olan Stalin cılomı>
bil falırialı.mn sezmiılerclir. 

Bir banka müdürii 
öldürfildi 

VASHINGTON, 18. A. A. - FD'lt 
Naıyonal Bank müdürü bir tıılıanca kur 
tunu ile ölmüı olarak bulunmuıtur. 

Para biriktirenlerden 
ceza 

NEVYORK, 18. A. A. - Bagiinclea 
ıonra alenen cezalandınlmalan mukarer 
bulunan para biriktiricilerin bankalara 
iade elmİf olduklan para rniktan 350 İ· 
li 400 milyon altın tahmin edilmelı.teclir-
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Ekonomi 

Yumurta çok ucuzladı 
Umumi harpten beri yumurtanın bu 

kadar ucuzladığı görülmemişti 
Son günlerde yumurta ticareti

ıniz acınacak bir haldedir. Alman 
Yanın yumurtadan aldığı ithal res
ınini layanı hayret derecede yük
seltmesi, ltalyanın yumurta itha
latına kartı yeni yeni tetbirler 
koyması, ispanyada alımın durul
ması ve nihayet ecnebi kumpan· 
yalarını zorlukları ve navlunun 
fazlalığı yumurta ihracatımızı çok 
aarsmıttır. Şehrin sokaklarında 
perakende 60 - 40 paraya taze yu
murta sablmalı:tadır. Harpten be
ri yumurtanın bu kadar ucuz ol
duğu hiç görülmemittir. En iyi 
cins yumurtaların sandığı bile 20 
liraya sablmaktadır. 932 de ayni 
sandıklar 36 liraya 931 de 44 lira
ya satılırdı. 

Almanya hükümetinin 16 mart
tan itibaren yumurta ithal resmini 
kental ba,ına 30 Marktan 70 mar 
ka çıkardığı haberi de gelmiştir. 
Bu da ayrıca bir menfi tesir yap
mıttır. 

Üzüm, incir ihracatımız 
- Bir istatistiğe göre, mevsim 
batmdanberi üzüm ihracatımız 50 
ı:r:ilyon kilo, in,.İr ihracatımız 25 
milyon kilod • t 

lzmirde anu k 2 milyon kilo 
kadar Ü 7 ::- u vardır. incir 
stoku hiç kalm0>1Jl1'br· 

Ozüm fiatlerinde atağı cinsler 
de fiatler dütük olduğu halde iyi 
cinslerde fiat tereffüü vardır. in
cir fiatleri de yükselmektedir. 

Dünya buğday ıtoku 
ihracat ofisine gelen malüma

ta nazaran, 1 Şubat tarihinde dün
ya buğday stoku 643000 tondu. 
Umumi buğday stoku miktarının 
6 senedenberi bu kadar yükseldi
ği ııörülmemitti. Maamafih sto
kun fazlalığt fiatlerde fazla bir 
tahavvül yapmamı,tır. 

lstanbuJtla da buifday stoku 
tayanı dikht bir derecede fazla
dır. Bir sene evvel ancak 6000 
on olan bufday stoku bugiin 

21.145 tondur. 

incir kahveıi ihraç 
~ ediyoruz 

lhra. at ofisinde öğrendiğimi
ze göre ,ebrimizde incir kahvesi 
yapmalı: için açılan fabrika ilk de
fa olarak kahve ihracına batlamıt 
tır. incirden yapılan kahvelerimi
zin ilk mütterisi lngilteredir. 

incir kahvesi ihracının ehem
miyetini anlatmak için ,u kadarı
nı söyleyelim ki, A vrupada iJJ.cir 
kahvesinin sarfiyatı senevi tahri
ben 30 milyon kiloya baliğ olmak 
tadır. 

Ticaret mümessillerimiz 
geliyor 

Gelen haberlere göre lktıaat 

1 BORSA 1 
(it Bankasından alınan cetveldir) 

18 MART 1933 
Ak1am Fiatları 

. lıtikrazlar $ TahYilit 
lıttkra:u d•hili 96,- Elektrik 
Şark yollar• 515 Tram .. ay 
D. Muvahhide se:so Tün 1 
Gümrükler 5,75 • 
Saydi mahi 7,- Rihbm 
Bajdat 11.76 A•adolu 1 
T. aıkeriy• 7,75 ili 
lzmir Be1ediy• 
lıtikrazı 99 meaaill 

ESHAM 

14• Ba. Nama 10,15 $ Bomonti 
" " Hamilin.• 1 ı.- Terkoı 
.. ., Müeaıiı 119.- Çimento Ar. 
Nüyorlr. 47,70 ittihat dey. 
Reji 4,10 Şark dey. 
$ir. hariye 15--· Balya 

18.-
42,70 
42,40 

49,10 

24.-
37 ,-

11,-
25,411 

r ramV&J' 54,50 Şark m, «.A 

Umumı Si1"orta l L- Telefon 

J,70 
2.SO 

2.85 
14.-

ÇEK FIATLARI 

Pariı 12.06 l Prai 15,95 
Londra 730 Viyana 4,25,25 
Nüyork '"" 1 ~-· 5,60 
Milano 9.21,75 Berlin 1,98,50 
Brükıel 3,395 Vartowa 121.fıO 
Atina 81,GJ Pett• 4,21,75 
Cene•re 2,45.40 BUkret 79,92 
Sofia 66,885 Bclıırat 34,91,75 
Amıterdaın • 1,17,62 ı Moıkova 10.87 

NUKUT (Sah§) 

Kuru, ı Kurut 
--· f 

20 f. Franu-. 170.- f 1 Şilin, AT. 26.-
1 laterlin wJ~ f l i'ezeta 17,-
1 Dolar 1 h'fark so.-

20 Liret 218 t 1 Zeloti 24,-
20 f. Belçika 115 1 Peni"• 33,-
20 Drahmi 25.50 1 20 Ley 23,-
20 i. lıvH;re sıo.- · 10 Dinar 55,-
20 L.,'"'" 26.- - 1 Çt"rnov9i: 

' F'lor; .. 85.- - ı 1 Altın 9,32 
t Kur. Çek 120 ı 1 Mecidiye 34.-

B:ı.nknot 2• 
' 

Vekaletinin daveti üzerine biltün 
harici ticaret mümessillerimiz 
memleketimize gelmek üzere yer· 
lerinden hareket etmitlerdir. 

Aldığımız malüınata nazaran, 
d a v e t edilen mümessiller 
Marsilya ticaret mümessilimiz 
Fahri Bey, Triyeste Ticaret mü
messili Muhtar, Atina ve Pire Ti
caret mümessili Halil Mitat Bey, 
lskenderiye Ticaret mümessili 
Suphi Ziya B. Şimali Avrupa Ti
caret mümeaaili Faile Kurtoğlu B. 
ve Berlin Ticaret mümessilimiz 
Mecdet Beydir. 

Harici ticaret mümessillerimi
zin lktısat Vekaletinde Celal B. 
in riyaseti altında daha bazı iktı
satçılar ve mütehassısların i'tira
kile toplantılar yaparak harici ti
caretimizin tanzimi için esaslar 
tesbit edecekleri anlatılmaktadır. 

Balıkçılık ve süngercilik 

Balıkçılık mütehassısı Mr. Sim
pson bir seneye yakındır sahilleri
mizi gezerek yaptığı tetkikat neti
cesinde, Türk balıkçılığı ve sün
gerciliği namı altında lktıaat Ve
kaletine yeni bir rapor vermittir. 

Rapor balıkçılığın ve sünger
ciliğin ihtiyaçları ve inkitafı hak
kındaki fikirleri ihtiva etmek'°' 
dir. 

Belçika ile ticaret 

Belçikada Türk e9yasınm sürü
müne mukabil Türkiyede Belçika 
mallarının satılmasını temin için 
bir firma çalıtmağa batlamı,tır. 
Firma alakadar dairelerle temas 
etmektedir. 

Oda kongresi 
Ticaret Odası kongresi bugün 

son toplantısını yapacak ve sana
yi raporunu tetkik eden komis
yonun mütalaasını dinliyecektir. 

Paris borsası 

PARIS 18 (A.A.) - Saat 11, 
45 te kambiyo fiyatları: 

Dolar, 25,36, İngiliz lirası, 
87 ,90 Fransız frangı. 

Yeni Reichsbank müdürü 
BERLIN, 18 (A.A.) - M. 

Schacht'in Alman Reichsbank 
Müdürlüğüne tayini üzerine dün 
Berlin Borsasında bütün esham fi 
yatları mühim surtte yükselmittir. 
Reich istikrazları yüzde 3,5 ve dev 
Jet istikrazları da yüzde 5 artınıt· 
tır. Bu yükseli' temayülü tahvilat 
piyasasına da geçmittir. 

Pollete 

Dükkanda hırsız 
Kulakaız'da tütüncü Cemal Ef. nin 

dükkamndan 45 lira çaldığı iddia o· 
lunan Nevzat isminde biri hakkmda 
tahkikata teveuül edilmiıtir. 

Kulübeye taarruz 
Çengelköyünde oturan Enver Ha

rumın kulübesine taarruz eden Hafız 
Münür Ef. yakalanrnı-•ı-. 

Jilet pıçağı ile 
Şehremininde Ereğli mahallerinde 

oturan Ihsan H. dostu Tahir tarafın
dan jilet pıçağile yanağından yaralan 
mış, Tahir yakalanmıştır. 

Kamyonu tahrip etmiş 
Sıraaerviler'de Hüseyin Ef. ye ait 

3398 N. lı kamyon, şoför lıkender 
Ef .. tara~ın~~n kıamen tahrip edildiği 
iddıa edıldıgınden tahkikata baılan· 
mıştır. 

M. Şor'un vekilinin evinde 
hırsız 

M. Şor'un vekili avukat Mustafa 
Adil B. in Ku~tul.uı't.8' . ikamet ettiği 
apartıman daıreaıne ıkı gece üat üıte 
hırsız girmi.t ve çaına1ır, elbiae -.eaai
re çalmııtır .. Mustafa Adil B. M. Şor' 
la kızını karıılamak Üzere hududa 
gitmiıti. Bu tegayyübünden bilistifa
de dairesinde kimse bulunmadığım 
bilen birinin bu sirkati yaptığı anlatıl 
makta, tahkikata devam edilmekte
dir. 

-0--

500 seyyah gel~cek 
Yarın General Von Stenben va

puru ile tehrimize 500 seyyah ge
lecektir. 

--0--

lnhl••rlarde 

lnhisarlarda kurs 
İstanbul inhisarlar Baımüdürlü

ğünde takibat itlerine ait hulıuki ba
hisl .. re ve vazifeler hakkında lizrm 
gelen memurlar için bir kurs açılmış
tır. Haftada üç gÜn bu kursta tedri
sat yapılacaktır. ilk ders yar•n konfo 
rans teklinde verilecektir. 

Maarifte 

Ticaret talebesi 
Dün toplanarak mektep 
hakkında görüıt Ü er 

Yüksek lktısat ve Ticaret mek
tebi talebe cemiyeti dün sabah 
Halkevinde fevkali.d~ bir toplan-
tı yapmıttır. 1 j 

Bu toplanmada mektebfn ge
rek tedrisi, gerek idari sahada 
muhtaç olduğu ıslahat hakkında 
hazırlanan rapor okunınuttur. 

Raporun müzakeresi çok atetli 
olmuttur. Geçen sene mektebin 
müderrisler ve muallimler mecli
sine verilen rapordan bazı ilave
lerle hulasa edilen bu rapor dört 
kısımdır. 

Birinci kııımda dersler üzerin· 
de durularak bu derslerden bazı· 
!arının ıslahı, bazılarının da kal
dırılması istenmektedir. Raporda, 
derslerin bu tekilde bulunmasının 
belli batlı amillerinden olarak da 
tedris elemanlarının bilhassa ha· 
riçteki fazla metguliyetleri, ileri 
sürülmektedir. 

Raporun üçüncü kısmı imtihan 
şekline aittir. Bugünkü ,eklile im
tihan vermeden, mihaniki bir te
kilde sınıf geçilmesi kaldırılarak 
diğer yüksek mektep ve fakülte· 
!erde olduğu gibi ancak imtihan 
verip muvaffak olan talebelerin 
bir yukarı sınıfa alınmaları isten
mektedir. Raporda bu yüksek 
mektebin ismi birçok iltibaslara 
sebebiyet verdiğinden, ismin (Yük 
sek lktısat Mektebi) olması isten
mektedir. 

Dün yapılan toplantıda bütün 
meselelerin görütülmesi bitirilme
diğinden hafta içinde bir toplantı. 
daha yapılacaktır. Ondan sonra 
bütiln talebenin imzalayacağı bu 
rapor B14vekalete lktısat ve Maa
rif Vekaletlerine, ve Meclisteki 
Encümenlere, C. H. fırkası umu
mi katipliğine gönderilecektir. 

Eyüpte müsamere 

lstanbul 37 inci ilk mekt ev
velki gün Eyilpte sinema binam
da bir müsamere vermittir. Müaa 
mere çok kalabalık ve çok güzel 
olmuftur. 

17 inci mektep batmuallimi 
Şevket Bey batlangıçta davetliler
le bir hasbuhalde bulunmuttur. 

Müsamerede küçükler aldıkla
rı vazifelerde fevkalade muvaf
fak olarak alkıtlanmıtlardır. 

----«. » 
Cemiyetlerde 

Otelciler Ankaraya bir 
heyet gönderdiler 
Yeni kazanç vergisi layihası otel

cilerden alınacak kazanç vergisinin 
maktu olarak alınması teklini vazet
mektedir. Bu yeni tekle göre vergi o
tellere taktiri kıymet komisyonu ta
rafmdan konulan kıymetin yüzde 35i 
almak auretile alınacaktır. Oteller ki 
milen büyük binalar olduklarına gÖ· 
re, bu miktann büyük bir yekiın tu• 
tacağı anlaşılmaktadır. Şimdi otelle
rin kazanç resimleri beyannameye ta
bidir. 

Layihada yeni §ekil yerine eski 
teklin ipkaaı için otelciler Ankaraya 
bir heyet göndennitlerdir. Halit ve 
Şevket Beylerden mürekkep olan bu 
heyet Ankarada tetebbüılerde bulun
maktadır. 

Aleni le&ekkür 
Cuma günkü davetime icabet et· 

mek nazikliiiinde bulunan ve hakkım 
da lütufkar yazılar yazan lstanbul 
matbuatı erkanına kalbi tqekkürleri
min ibliğma muhterem gazetenizin 
tavassut buyurmasını rica ederim efen 
dim. 

Dimitri Smirnol 

Muh!ttin Sebatı 
Muhittin Sebatiyi Milliyetin Sa 

nat sahifesi karileri pek iyi tanır 
ve hatırlarlar. 
Bu sütunlarda 
bu güzide sanat
karımızın kıymet 
li yazılarını oku
dular. Geçen se-

• ne onu bugün 
kaybetmi,tik. Mu 
bittin Sebati'nin 
sanat arkadatları 
bugün Alayköt
künde toplana
rak genç ölünün 
hatırasını taziz 
edeceklerdir. Ve 

M. Sebati bu büyük ziyaın 
elemini asla unutamıyacaklardır. 

• 
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Beledlyede 

Yardım heyeti 
Dün toplanarak yeni 

kararlar verdi 
Belediye memurlarma muave

net heyeti kongresi, dün, reis mu
avini Nuri Beyin reisliği altında 
toplandı. Nizamnamedeki memur 
lara yardım tekli maddesi biraz 
münalı:ataya sebep oldu. Bazı a
za yalnız ölen Belediye memurla
rının ailelerine değil, hayatta o
lan ~.., muhtaç vaziyette bulunan 
memu:lara da muavenet edilmesi
ni istediler. 

Bundan batka muavenetin bir 
maaş nispetinde değil, malrtuan 
olması istendi. Münalı:ata sonunda 
ölen Belediye memurlarının aile
lerine ikişer maıq nispetinde yar
dım edilmesi kararlaftırıldı. 

Sonra yeni idare heyeti seçil-
di. Reisliğe, Belediye reis muavi
ni Nuri, azalıklara HalUk, Samih, 
muhasipliğe Necati, veznedarlığa 
Halil Beyler seçildi. 

Lokanta genişletilecek 
Belediye kooperatif lokantası 

fazla rağbet gördüğünden lokan
tanın yanındaki salonun da alına
rak açılması yerinde görülmüttür. 
Dün Vali Muhittin ve lktısat mü
dürü Asım Beyler bu yeni açıla
cak salonu görmüşlerdir. Bu salo
nun da Belediyece alınması için 
Muhittin B., binanın sahibi bulu
nan Maarif Vekaleti nezdinde te
febbüs yapmıftır. 

Yazlık tiyatro 
T epebaşı bahçesinin mukavele 

müddeti iki ay sonra bitiyor. Be
lediye bahçeyi yeniden kiraya 
vermiyecektir. Bahçede bazı ye
ni değitiklikler ve tesisat yapıla
rak burada yazlık bir tiyatro vü
cude getirilecektir. Bu tiyatroyu 
Belediye kendisi idare edecektir. 
Bu tiyatroda Darülbedayi balet 
ve müzik heyetinden istifade edi
lecektir. Bahçede daha fazla ha
fif eserler ve operetler oynana· 
caktır. 

Maq zammı 
Zabıtayı Belediye ile Polis it

leri birlettirildiği için Polis müdü
rünün maatına 50 lira zam yapıl
mıttır. 

Mahkemelerde 

Ylllyette 

Vilayet yolları 
Beı aenellk program 

taadik edildi 
Ankaraya gitmit olan Nafia 

batmühendisi Cevdet Bey lstanbu 
la dönınüttür. 

Cevdet Bey, vilayetin be' sene 
lik yol proğramını "götürmüttü. 

Nafia Vekaleti programı tas
dik etmiştir. 

Y ollarm yapılması sistemi de
ğitmittir. Yollar beton - asfalt o
larak yapılacaktır. 

Toprak bayramı 

21 Mart Çartamba günü Top
rak Bayramı yapılacaktır. Dün Vi 
!ayet Ziraat Odasında yapılan top 
!anmada Toprak Bayramı proğra 
mı çizilmi,tir. 

O gün için çifçiler toprağı isti
rahata bırakacaklardır. 

Kazalarda ve köylerde tenlik 
yapılacak, çay ziyafetleri verile
cektir. 

Ziraat Odası kazalara masraf 
olarak para göndermiştir. 

Ankara hava aerviai 
Ankara • Jstanbul seferlerini 

yapan tayyare dün sabah saat 10 -
20 de Y etilköyden kalkmıt, Anka 
ra'ya gibnittir. 

Bu tayyare Ankara'dan dön
memi.tir. Tayyare ile Ahmet E
min Bey ve Devlet Şurası azasın
dan Mitat Beyin refikası Hanım 
gitmittir. 

Bir ltalyan tayyaresi 
İtalyalı Pr. Vittorino Beonio 

bir spor tayyaresi ile dün saat 16 
da Selanikten tehrimize gelmit
tir. 

Yarın Halebe, oradan Baif· 
dat'a gidecektir. 

100 liradan fazla 
maaılı mal-O.Her 

Harp Malillleri Cemiyeti dün 
azalarını çağırınıfbr. 100 lira ve 
yüz liradan fazla maat alanların 
isimlerini almıftır. Cemiyet, yüz 
lira ve daha fazla maat alanlar 
hakkında Maliye Vekaletine ka
zanç vergisi için itiraz edecektir. 

• 
lstanbulu soyacaklardı 

Bulgurludan Erenköyüne kadar soy 
madık yer bırakmıyan iki hırsız 

Salibin durupnaları dün bitirilmit 
tir. 

Erenköyünde Hüseyin Riza, Su 
adiyede Kefeli zadelerden Yahya, 
Kızıltoprakta tüccardan Asım, Su 
adiyede hat boyunda Gündüz, E
renköyünde İbrahim Etem, Sebze 
ci Ali Bey ve Efendilerle Bostan
cıda Emine, Kısıklıda Şerife, Bul 
gurluda Fatma, Beylerbeyinde Na 
hide Hanımların, Bostancıda Dr. 
ömer Edip,Çamlıcada Kazım, Su 
adiyede Y orgi, Bostancıda Abllül
kadir, Kızıltoprakta Sait, Musta
fa, Mahmut, Bulğurluda Celi.l,Os 
küdarda Hüsnü, lsmail Hakkı, 
Çamlıcada Niyazi, Kadıköyünde 

· Halil Asaf, Bulgurluda Osman, 
Bostancıda Hayri, Kadıköyünde 
tüccar Mehmet, Bostancıda Vasıf 
Beylerin evlerine ve Osküdarda 
Kuzguncukta Belediye temizlik it 
)eri ahırına girerek hırsızlık ya
pan Ramazan ve Hüsnü ile bu hır 
sızlara gözcülük eden Hüseyin, ve 
bunlarını çaldığı mallan satın a
lan Yaıefin duruşmaları dün bit
miştir. 

iddia makamı bu suçlularını Ce 
za Kanununun 55, 62 ve 65 inci 
maddeleri göz önünde bulundura 
rak 491, 493 ve 512 inci maddele
ri ile cezalandırılmasını istemittir. 

Hakimler karar vermek için du 
ruşmayi batka güne bırakmışlar
dır. 

Sütçüler kralı beraet etti 
Karagümrükte bir kavga esna 

sında Hatice Hanımın çocuğu
nun düşmesine sebep olan Sütçü
ler kralı İbrahim ağanın durutma 
sı bitmit, beraetine karar verilmiş 
tir. 

Bir buzağı yüzünden 
Büyük Çekmecede bir buzağı 

yüzünden Hüseyin Kahyayı öldü
ren imam Hasanla kaynatası Bilal 

imam Hasan 10 sene ağır hap
se,ölünceye kadar devlet itlerinde 
çalışmamaya ve öldürdüğü ada
mın mirasçılarına 1000 lira diyet 
vermiye mahküın olmut, Bilal Sa 
lih, beraet etmittir. 

Bir karar bozuldu 
Tophanede bir kız meselesin

den Şakir isminde bir kahveciyi 
öldüren İranlı küçük Ali evelce 4 
sene 9 ay hapse mahküm edilmi9-
ti. Temyiz bu cezayı bozmuttur. 
Mahkeme bozma kararına uymuf, 
karar için duru,ma ba,ka güne 
bırakılmıttır. 

Zorbalığın sonu 
13 yatında Hürmüz kızı zorla 

kendine rametmek istiyen Osman 
oğlu Hüseyin bir sene hapse mah 
kUm olmuttur. 

Hamal Y akup mahkfun 
oldu 

Karısını kaçırdığı için hamal 
Bekiri öldüren hamal Y alı:ubun 
duruşması dün bitmif, Y alı:up 3 se 
ne 6 ay hapse mahküm edilmi,tir 

Ne§riyat davalan 
ittihat ve Terakki nasıl doğdu. 

nasıl öldü?" isimli tefrikada Da
mat Mahmut Patayi Ermeni ko
mitalarmdan para aldığını ve Se
fir Münir Paşaya iltica ettiğini ya 
zarak hakaret ettiği iddiasiyle 
Son Posta gazetesi aleyhine bir da 
va açılmıştır. Suçlu olan Ali Ek
rem ve Halil Lütfi Beyler vakanın 
bir tarihin naklinden ibaret oldu
ğunu ve vesikalara istinat ettiğini 
söylemitlerdir. Duruşma tetkikat 
yapılmak üzere başka güne bıra
kılmıttır. 

,,. "Gece Gelen Telgraf" isimli 
kitabından dolayı hakkında taki-

Paraşütçü kız 
Dünya rekorunun sıl 
kırdığını anla tıyo:-
Dünkii nüıhamızda Romanya ka· 

dın tayyarecilerinden Mel Smaranda. 
Braesen'nın Amerika"da 7,400 metre 
yükseklikten paraşütle yere İnmek ıu 
retile şimdiye kadar erkek tayyareci
lere ait olan bu rekoru kırdıktan son
ra şehrimize geldiğini yazmıştık .. Mel 
Bra~aen bugün Principeca Maria va
puru ile Köstenceye, oradan Bükreşe 
gidecektir. 

Mel Braesen'ni dün Romanya kon
aolosaneainde ziyaret ederek Ameri .. 
kada elde ettiği muvaffakiyeti kendi 
ağzından dinledik; Mel Braeıen di
yor ki: 

- 1931 aeneıinde kadın tayyareci
lere ait olan paraşütle i1W1ek rekoru· 
nun kırdıktan aonra erkeklere ait ~ 
lan rekoru da kırmak istedim. Evvel
ki rekoru bundan iki aene evvel Ame
ri~alı pilot Donaldm elde ettiğini işi
dince, ben de bu rekoru Amerikada ktr
mağa karar verdim ve bu maksatla 
Amerikaya gittim.. Amerika'da be
nimle alay etmeğe batladılar: "Bu 
kf.çük genç kız'da parasütle inmeği 
aalonda oturup paıta vermek mi zan. 
nediyor? !" dediler. Orada pek çok 
zorluklarla karfılaftnn. lngilizce bil
miyordum. 

Amerikalılar, pek ağır tartlar koy 
dular, hepsini kabul ettim. Makaadnn 
bir kadının erkeklerin yapabileceği 
her 'eyi yapabildiğini herkeıe göster
mek idi. 

Nihayet Kalifomiyada tayyareci 
HaTTY Broaaardın idare ettiği tayyare 
ile yükselmeğe batladık, çıktık, çık
tık ... 6000 metre yüksekte hava taz
yiki azaldığından okzijen teneffüs et
meğe başladık ... 7400 metreye geldi
ğimiz zaman pilot paraıütle inmek 
zamam geldiğini aöyledi.Halbuki ben 
daha yükseklere çıkmak istiyordum .. 
Pilot, okzijen'in tükenmekte olduğu
nu söyleyince kapıyı açtım ve ho§luğa 
atıldım. Yere init 25 dakika sürdü. 
Bunlar hayatnnın en heyecanlı claki
kalan idi. Bir gölün kenanna inmiş· 
tim. Bir köylü hemen bana yardıma 
geldi. Paratütümü çıkarmak için ba• 
na yardnn ederken kadın olduğum 
gördü ve Ş&'1J'dı: "Hani sizin tayya
reniz ?" diye sordu. 

Pilotum başka istikamette kara'ya 
inmif ve beni takibe muvaffak olama· 
mıştı. Karaya inince benim öldüğümü 
aöylemif ... Filhakika bir iki saat için 
herkes beni ölmüt zannediyordu ... 

Amerikalılar bu muvaffakiyeml 
güçlükle kabul ettiler." 

Mel Braeaen'ya elde ettiği rekorun 
baıkalan tarafmdan kınlmaaı için bir 
teşebbüs vi.ki olup olmadığını sorduk. 
Mel şu cevabı verdi: 

- Bu rekoru gene ben kırmak isti
yordum; fakat çok masraflı olduğu i
çin vazgeçtim. Şimdilik batkalan ta
ra~dan kmlmaaım bekliyorum. 

Mel Braeaen, ileride yapacağı aeya 
hatlar hakkmda bize ıu haberi ver
di: 

- 2 - 3 hafta sonra Bükreşten 
Avnıpa merkezlerini görmek üzere 
aeyahata çıkacağim. Bükretten kalka 
rak latanbul • Ankara • Atina • Roma 
• Madrit, Lizbon . Londra . Bertin . 
Budapefte, Viyana · Belgrat, Sofya'· 
ya uğnyarak Bükreıe döneceğim. 

Atlas denizini geçmek en büyük 
emelimdir. Şimdiye kadar hiç bir ka
dın tayyareci Avnıpa'dan Amerika'
ya gidemedi. Ben bu yoldan Atlas de
nizini geçebilen ilk kadın olmak iate
rim. Bakalım talih ve istikbal neler 
gösterecek? 

Diğer bir isteğim daha var: O da 
dnniz tayyıı.resile lstanbul'dan geçe
rek Pire'ye gitmek. Buna yakında ya
pabileceğimi ümit ederim." 

«::;;:: » 

Heykeltıraı Ihsan B. 
ıerefine 

Güzel sanatlar akademisi hey
keltraş muallimi heykeltrat lhaan 
Beyin aanat ve hocalık hayatının 
40 mcı yıl dönümünü kutlulamak 
için bugün Alaykötkünde bir top
lanb yapılıyor. Akademinin en es
ki talebelerinden olan Ihsan Bey 
305 te birincilikle akademiden ne
,et etmit ve Parise hükümet hesa
bına ilk gönderilen talebedir. Bu
gün Ihsan Beyin terefine verilecek 
olan çay ziyafetinde sanatkarları
mız tarafından nutuklar söylene
cek ve samimi mübahaseler yapıla 
calı:br. 

Baroya müracaat 
Etme müddei umumisi Musta

fa Nail Bey istifa ve lavhaya itha
li için İstanbul barosuna müraca
at etmittir. 

bat yapılan Nazım Hikmet B. iyi
letmit ve dün istintak hakimliği
ne gitmittir. 

M. Janonne hakkında 
takibat 

Yataklı Vağonlar tirketi tefle
rinden M. Janonne için ceza taki
batı yapılmasına Meclis reisliği ta 
rafından izin verilmişti. Fakat bu 
izin daha İstanbul Aliyesine bildi
rilmemittir. 

Kaıit mı? 
Fındıklıdaki bakkal dükkanını 

2000 lira sigarta parası almak için 
yakmaktan suçlu Bodosun durut
ması dün yapılmıştır. Duru,ma :şa 
hit getirilmesi için batka güne bı
rakıınıttır. 
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Telgraf adre•İ : lat. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrir v ıı Müdür : 24318 
''{o.zı i t leri Müdürlüiü : 24319 
idare ve &olatbaa t 24310 

Türkiye için Hariç için 
L. K. L. K. 

3 .ylıiı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 ı4 - 23-

Gelen e,,rak ıeri Yerilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazele •• 
matbaaya ait itler için ınüdlriyete mü
racaat edilir. Cuetemiz ilinların mes'u· 
liretini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yetilköy raıat merkezinden Yerilen ma

lümata &Öre burün h.ıt,ya tamamen huJut-
1';' •• ~ütebavyiJ olarak rüzıi.rlı ıeçek
llr. Yaımur muhtemeldir. 

( Yeni neıriyat ) 
Son gUnlerln edebiyat hayatına •öyle bir bak••: 

• Bir tereddüdün romanı, Göz 
yaşları, Kalbimin suçu 

Bir kaç aydanberi edebiyat alemi· 
mizde genit bir vehidiyet hiaaediliyor. 
~e~gare.n~ ~~plarile her gün kitapçı 
vı.tı;ı~~nnı aualemekte yeni kitaplar 
bırıbırile yanı ediyorlar. KaJ. 
h.~ ıuçu, Gözyoılan, Ta-
rihi çehreler, Sönmeyan atq, 
Adem ve Havva, Odalar ve sofalar, 
Bir tereddüdün romanı, Kokain, Mat· 
baada aqam, Bacayı indir, bacayı 
kaldır, Silindir ıapka giyen köylü, 
Memleket hikayeleri, Boynu bükük 
kızlar, Küçük hanımın kısmeti ve sai
re. 

Bunlardan Mahmut Y eaari, Etem 
İzzet ve Peyami Safa Beylerin edebi
yat kütüphanemize aon günlerde he
<.lıye ettiği eaerler bu neıriyacm ön 

1 
safında zikredilmek icap eder. 

rinci kısmı T olstoyun hayatını, i
kinci kısmı eserlerinin hulasasını 
ve üçüncü kısmı de T olstoyun F el
sefi akidesini ve fikirlerini izah 
ve tahlil ediyor. 

·'!· .y. "' 

Neşati 

17 inci asır Türk tairerinden 
Netatinın hayatını ve divan'ını ih
tiva eden bu eser muallim Sadet
tin Nüzhet Bey tarafından yazıl. 
mıf ve Kanaat kütüphanesi tara
fından netredilmittir. ,,. ,,. ,,. 

Bahçemden bir demet 18-3-33 tarihinde hava tazyiki. 755 mi
limetre en çok ucaklılc 8 ~ aıı: 2 derece 
kaydedilmittir. 

~--.... ~~~~~--1 

IFELE~ 
Mıı.hmut Y eaari Beyin "Kalbimin 

suçu" romanı büyük bir aan'at kıy
met ve kudretini haiz bulunma11 iti
barile her türlü aitayiıin fevkindedir. 
Zaten karileri için Mahmut Y esari'yi 
sena etmek lüzumıuzdur. Fakat Mah 
mut Yesari sevimli ve kıvrak üılubile 
bu kitabında bir edebiyat ıahewri ya
ratmıştır. 

Genç ıairlerden Nebil F~I B. bu 
iıimde yazdığı ıiirlerden murekkep 
bir kitap neıretmittir. Nebil Fazıl'ın 
bütün §Ürleri herkesin zevkle okuya
cağı aade bir liıanla yazılmıştır. 

Alman yada 
Garabetler 

pen politikadan, siyasetten an
lamam amma Almanyada tuhaf 
tuhaf ,eyler olduğu da gözümden 
kaçmıyor. Almanyanm en mühim 
gazetelerinden olan (Berliner Ta
geblat" gazetesindeki iki Yahudi 
alim o gazetede yazı yazmasınlar 
diye gazete kapanmıt ve bu adam 
lar ç~kilince tekrar a'çılmıt. 

. Bı!mem hangi tehirde Hitler
cı kıt alar efradından bir kaç kiti 
bir Yahudiden zorla para almıf· 
lar ve bundan dolayı tardedilmİf· 
ler. 

~lm~nyadaki "Hukuku beter" 
cemı!e!:ı faaliyetini tatil etmİf. 

Butün bunlar da pek mis gibi 
k?kmıyor. Daha fenası geçende 
hır Fransız gazetesi "Acaba ya
kın.da vaziyeti kurtarsın diye Kay
zerın tahta avdetini temenni etmi
yecek miyiz?" diyor. Tuhaflık var 
değil mi? 

Behzat için 
. Ben "Darülbedayii Behzat, 

Elıza ve kardeti Şadi ve onun is
mini unuttuğum haremi ile tanı
dim. Behzat bugün belki biraz yo
rulmut bir artisttir amma Darül
bedayii tanıtmıf bir adam olduğu
nu da unutmamalıyız. 

Memnuniyetle görüyorum ki 
b.u .emekta.r adamın (25) inci sene 
sını Beledıye ve aanat alemi teı"t 
edecekmif. Matbuata da ehe~
miyetli bir hisse ayırmak icap e
den bu tes'it merasimi arasında 
onun en muvaffak olduğu "Kay. 
seri gülleri" ni oynamağı da ih
mal etmeseler ne iyi olur? 

Ne idi adı? 
M. S. yazıp dururken ıordu. -
Yahu neydi adı? Boynu ••• 

- Retat Feyzi'nin kitabını mı 
sordun? "Boynu Bükük kızlar". 

- Hayır canım o değil... Bir 
Sadrazam vardı. 

- Ha .... Boynu eyri Mehmet 
Pa,a •. 

-Tamam. 
FELEK 

Boynu Bükük 
Kızlar 

Reıat Feyzi 
Bu gllzel hlkayeleT çık· 

mıttır: Tevzi merkezi Ş:t· 
fak kütüphanesi. Fiyatı SO 1 
kuru,. 
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Etem izzet Beyin "Gözyaıları" bü
tün diğer eserlerinin fevkine çıkan bir 
kudret ve muvaffakıyet goste • .ı..u ~ ... ,n'. 

Zaten bu kitabın alıcılar ve okuyucu
lan tarafından gördüğü rağbet eae· 
rin herhangi bir aitayife hacet olma .. 
dığını vizıhan göaterir. Etem izzet, 
Istırap çocuğu ve Aık günetinde 
memleket ve mefküre için yaşayan 
kahramanlar yaratan Etem izzet, 
Gözy aşlan'nda yarattığı Çamur Ruhi 
aile gene beıeri bir yarayı tahlil et· 
miş ve edebiyata ölmez bir eser bırak
mııtır. 

Peyami ~afa Bey, "Bir tereddüdün 
romanında" san'at ve edebiyat haya
tında yeni bir stil açmııtır. Bir akşam
dı müellifi taıvirlerdeki harikuldeli
ğini bu romanında daha ziyade tah .. 
lilde göatermiı bulunuyor. "Dokuzun
cu Hariciye koğuıu" ile beferi ıatı
rapların en büyüğünü kudretle anla
tan Peyami Safa, bütün romanların
da diğer mes.lektaılarma tefevvuk e
den roman tarzının en mükemmel nü
munesini bu &on eserile vermiı bulunu
yor. Bir tereddüdün romanı, edebiyab
mızın son bir bir mucizesidir. 

Bıı,!landıra ballandıra anlatığımız 
bu eserler hakkındaki ıözlerimizde 
mübali.ğanın yertubnadığını onlan 
okumu§ olanların hak.vereceklerinden 
emin olduktan batka tavıiyemizle oku 
yacaklann da bize tefekküre borçlu 
olacakalnndan da eminiz. 

Aka Gündüz, memleket aıkı ile ka· 
lemini gene gözyaılarından birikmit 
hokkasma banmıı, Sadri Etem, hiki.
yelerinde karilerinin pek güzel tak
dir ettiği zarif, ince ve emaalıiz üılii
bile yenilikler getirdi. Silindir ıapka 
giyen köylil enfes bir ziyafeti edebi
yedir. 
Yaıar Nabinin Adem ve Havvaaı 

genç tairin türden sonra roman vadi
sinde de büyük bir kudret ve istidadı 
olduğunu bize iıpat etti. Bekir Sıtkı. 
nm hikayeleri ise tam manaıile yerli 
hikayelerdir. Bllhaaaa "Küpkapağı" 
isimli hikaye harikulade bir ıeydir • 
Bekir Sıtkı Bey gerek üslubunda, ge
relue mevzulraında çok mahalli bir 
muharrirdir. 

Matbaada akşam muharriri Rep.t 
Feyzi "Boynu bükük kızlar" ı ile 
g~nç nesil içinde en §&yanı dikkat 
hır çehre arzeder. Boynu bükük kız· 
lar ~n nesil edebiyatçılarının, son 
neırıyabnm en güzel eıeridir. 

Bir eaer hakkında en güzel hükmü 
verecek karidir. Daima ve her za .. 
man bu, böyle olmuıtur. 

Saydığım kitaplar, gerek kemmi. 
yet, gerek ~e.yfiyet itibarile edebiyat 
n~mı_n~ aevını~ecek bir hldiseclir. Bi
zıın. ı~ın ~debıy~t alemimizdeki bu 

1 veludıyetın ekaılmemeaini temenni 
etmek hem borç, hem vazifedir. 

S N. 

T olstoy hayatı ve eserleri 

Rept Nuri Beyin franaızçadan 
tercüme eylediği bu eser Kanaat 
kütüphanesi tarafından netredil

mitti. 
Eser üç kısma ayırılmıştır. Bi-

MAKEDONYA 
Aşk, Kin, Politika v• Kan •• 

Miiellifi: Nizamettin Nazif .. ···~· ,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 
- Benim de 

mi iıtiyorıunuz 
Karcoli; 

ıize refakat etmemi 

- Pek tabii beyim. . - dedi -
Biz buraya aırf aizi bulmak için gel· 
dik. 

Ve can ııkrntısile acele acele ilAve 
etti: 

- Fakat aize vilayetten bir tahrirat 
gelmedi mi? 

- Yooo . . 
- işte bu garip. Bakın aize anlata· 

yım, Biz bir hafta evvel lstanbuldan 
hareket ettik. iki gün Selanikte kal
dık. Vali hududa kadar sizin hinıa· 
yenizde bulunmamızı tenıip ettiği İ· 
çin bizi Usturumcaya gönderdi. Bu
rada bulunduğunuzu öğrenince dur· 

,,J · ' ,,a, ..,,,..t·ı 

Cebinden bir kağıt çıkardı: 
- Buyurunuz. Vali tarafından ıİ· 

ze gönderilen tahriratm ikinci nüs
haaı budur. 

. K~ni B_e:ı: kağıda dikkatle göz gez· 
dırdı. Selaruk Valisi bu heyeti hudu
da kadar götürmek vazifesini haki
kate':' kendiıine yükletınişti. Fena hal 
de Jı_id~etlendi ama, hiç belli etmedi. 
Hanı hır batkaıı olsaydı, dayanamaz, 
basardı ıunturluyu. . Kaymakam ol
mutsa günah mı İflemi,ti be yahu 1 O 
da adem oğlu idi. 

Heyet ertesi gün Cumaibala istika
metinde yola düzülmüştü. Protestan 
papası Pitt muttasıl dü:ı ediyor, Tay. 
mis mı.:hııbiri • ~ her konakta yeni bir 

ı,. 

,,. ,,. . 
•Su• ve •Çöl giineşi• 

Kıymetli ediplerimizden . Şü_klı_fe 
Nihal Hanım iki eseri netredılmıttır. 
Bunlardan "Su" bir tiir kitabıdır. in
ce ve rakik bir kadın kaleminden ÇI• 

kan bu kıymetli tiir mecmuall Galata 
Saray Talebe Akademisi tarafından 
ne§redilmi§tİr. 

Muallim Ahmet Halit kütüphanesi 
tarafından neşrolunan 44Çö1 gÜ!le~i" 
ise bir romandır. . Hassas bir üıt\ıpla 
yazılmıt olan bu nefis eseri ve ş~ir ki
tabını karilerimize tavsiye ederız. 

:r. ,,. 'f. 

Sosyalizm 
"Haydar Rifat Beyin bu isimdeki 

kitabı nefrolunmuıtur. iyi bir tercü
me eseri olan bu kitabı karilerimize 
tavsiye ederiz. 

Mel Şor 
Babasile geldi 

(Başı ı inci sahifede) 
göz bağlannı çözmüılerdir. 

Tam o gün Atina'd11 darbeihüku
met vaki oluyordu. Genç kız, doğru. 
ca babasının oteline gitmif, ona: 

"lgfal edildim, ciddi bir gönül .ma. 
cerası saniyordum. Avantür pefınde 
imif, pitmt-n oldum; beni affe~iniz" 
deınittir. M. Şor da kendi arzuıde av
det eden kızının yanında kalmasına 
muvafakat etmİf ve macera bu suret• 
le hitmiıtir. 

Papcu kaçıyor 
Papaa, kızın avdetini iki aaat bey· 

hude bekledikten sonra ortadan te· 
gayyüp etmiıtir. Ve hail da buluna• 
mamıttır. 

M. Şör takibattan vazgeçmedi 
M. Şor'un Papaa aleyhine Atina Ad 

liyeaine verdiği istidayı, kızının avde· 
ti üzerine geriye aldığı doğru defi!• 
dir. 

Papaı aleyhine takibata devanı e
diliyor. Belki haftaya ben de bu iıi ta• 
kip için Atina'ya gideceğim. 

Pcuaport meydanda yok 
Matmazel Şor'un pasaportu meıe

leıine gelince, Yunan hükiimeti, bu 
husuıta tahkikat yapmıtbr .. Fakat pa 
aaport Papaa'ta Papas İse tegayyüp 
etmit bulunmaktadır. Bu itibarla bu 
takibat henüz neticelenmemittir. 

Diğer taraftan M. Şor, bu macera• 
nm ümit edildifinden kıaa bir müddet 
zarfında bu auretle neticelenmeain· 
den memnun görünmekte ve: 
"- Kızımı buldum; arzuaile yanı• 

ma döndü; bu akıllılılı gösterdi. Bu 
itibarla memnunum. Bittabi, bu hadi· 
ıe hiç olmaıaydi daha çok memnun o
lurdum" demektedir. 

MI Şor Pİfman 
Matmazel Şor da Atina zabıtasın· 

da verdiği ifade de §Öyle demi§tir: 
"- Ciddi bir aevgi zannettim. Hal· 

buki i.ıifal edildifimi, onun bir avantü
riye oldufuııu anlıyarak ve pitman o
larak babanım yanına avdet ettim." 

Annesi de sevinç içinde 
Matmazel Şor'un validesinin Ati· 

na'ya gittifi yazılmııb. Madam Şor 
Atinaya gitmemiıtir. Dün kızına ka: 
vuımuı ve çok memnun olmuıtur. 

Matmazelin ifadesi alınacak 
Matmazel Şor'un ıahte pasaportla 

Makedonya komitesi partiyi ka· 
zanmıftı. 

Aile gürültüleri 
Sırtı, kara çmarlara dayanmaktan 

naaırlanaa da, çakıllı topraklara uza· 
~ ~zana ra~at uyk~ ne~.ir unutsa da, 
bır ınaan, nıhayet bır gun gelir zah· 
mete İayan eder. 

lıte komiteci Tane Nikolef te artık 
dayanamamıı ve İsyan etmiıti. 

llli.llah he efendim. . Bir hafta 0 ). 

sun uyumak istiyordu. Yumuıak bir 
dö§ekte, gözlerini hiç açmadan, kımıl
damadan yatmak, gerilen sinirlerini 
dinlendirmek iıtiyordu. Ve itte bu ni
yetledir ki yıllardanberi dolaıtığı 
dağlan arkadqlanna bırakmıı, köyü
ne gelmitti. 

Bu köy "Küçük Paria" e yarım aa· 
at uzakta küçücük bir ovada kurul
muttu. Tane'nin babası, babasının 
babaaı ve kendiıi hep bu köyde doğ
muşlardı. 

"Lolit." yı kaçırdıktan sonra gizlice 
burayn getinni,, sonra sili.hını alarak 
tokrar dağlann yolunu tutmuıtu. 
V rd r Ür t Apo ·t l'nn yerd. n gö-

ARTiSTiK Sinemasında Büyük Bir rr-uvaffeltiyet 
Meva·min en eğlenceli komedisi, Macar mus"ki ve şarl.:ılad:ie do~u 

Paprika (Ateşin Genç i ) 
Mümessilleri : Sabbar yıldız : FRAZISKA GAAL 

MEMLEKETW:ıriiil 
Agrı maznunları 1 -------
Yirmi sekizinin ölümle 
cezalandırılması istendi 

ADANA, 18 - Agrı maznunla
rının burada muhakemelerine de
vam edilmektedir. Son celsede 
müddei umumi muavini iddiasını 
~erdetmit ve otuz iki maznundan 
yirmi sekizi hakkında ölüm cezası 
istemiştir. Maznunların müdafaa
ları 21 Mart Salı günü dinlenecek 
tir. 

---«O»---

Afyonda söz derleme 
faaliyeti 

AFYON ( Milliyet) - Vilaye
timizde derleme te,kilah tema
men ikmal edilmiştir. Şimdiye ka
dar gelen fişlerin miktarı iki bini 
geçmittir. 

Umumi merkeze 361 fit gön
derilmiştir. Vilayet Maarif daire
si anket listelerini her gün sıra 
numaraaila çoğaltarak mektep 
muallimlerine göndermektedir. 

Kasabada ortamektep 
KASABA (Milliyet) - Kaza

mızda bir orta mektep tesisi için 
Maarif Vekaleti 934 senesi bütçe
sine tahsisat koyacağım bildirmi' 
tir. Binanın halk tarafından yapıl
ması kabul edilmiş olduğundan 
halkımız mektep binasının inşası 
için timdiden humalı faaliyete geç 
mittir. Nufusu çok olan kazamız. 
da bir de ana mektebine ihtiyaç 
olduğundan halk bir de ana mek
tebi yaptıracaktır. 

Bir tahsildan öldürdüler 
FEVZIP AŞA - Elbistan Mali

ye tahsildarlarından Mehmet E
fendi Elidelik köyünden tahsilat 
yaparak aktam üstü kaza merke
zine dönmekte iken meçhul ,ahıt
lar tarafından dokuz yerinden 
kor9unJa yaralanmak suretile öl
dürülmüttür. Mehmet Efendinin 
yanında bin iki yüz lira tahsilat 
parası bulunuyordu. Katiller pa
rayı almadıkları gibi silah ve hay
vanına da dokunmamıtlardır. 

Kasaba kaymakamlığı 
KASABA (Milliyet) - ödemi

fC tayin edilen kazamız kaymaka
mı Haşim Şerif Bey yerine Veka
leten Ahmetli müdürü Muhsin B. 
tayin edilmittir. 

Kasabada su 
KASABA (Milliyet) - Avrupa 

dan gelmekte olan demir su boru 
)arı ve vanalar evvelce kontenja
na dahil değil iken 2 Mart 933 ta
rihli kararname ile bunlarda kon
tenjana ithal edilmittir. Bu sebep 
le gümrükte olan borular ve tefer
ruatı çıkarılamamıthr. Bu yüzden 
ıu faaliyeti sekteye uğramaması 
için Vekalete müracaat edilmittir. 

Kastamonuda kar 
KASTAMONU (Milliyet) 

Katil kaynana 
Gelinini saçları ile 
boğup öldürdü 

DIY ARŞBEKIR, 18 - Alipaıa ma 
halleainde bir evde oturan 50 yatında 
dul Bezo ismindeki kadın yüzüne pud 
ra sürdüğü için 20 yatında Feride iı· 
mindeki gelini ile kavğa etmiş, komtu 
lann müdahalesi ile bu kavğa yatırı) 
mıştır. 

Gece herkeı uykuda iken ihtiyar 
Bezo yatağından kalkmıı, uyumakta 
olan gelinin yatağına gitmiş, gelinin 
saçlarını boğazına dolayarak boğmuf 
ve öldürmÜ§, sonra da kaçmı~tır. 

Zabıta cinayetten haberdar olur 
olmaz Bezo kadını yakalamıt ve Ad· 
liyeye teslim etrnİ§tİr. 

Bezo kadının oğlu Bayram da ka· 
tildir. O da eniıtteai Haliti öldürmüı 
ve yedi buçuk seneye mahh:Um edil-
mit bulunmaktadır. Damadını öldürt
mek İçin Bayramı bu cinayete Bezo 
kadının teşvik ettiği anla§ılmıştır. 

---«O»---

Eski bir mezar 
-- · 

Kapak kaldırıbnca 
içinden neler çı ktı? 

AYDIN, (Milliyet) - Evvelce 

kabristan iken bilahara Belediye

ce arsa olarak halka Hisar mahal 

!esindeki mezarlık yerinde temel 

kazılırken bir mermer kapak bulu 

narak kaldırılmış ve altından bir 

eski mezar çıkmıştır. 

Bu mezarda altın yüzük, küpe 

ve topraktan yapılmış heykeller 

bulunarak vilayete haber verilmiş 
ve vilayet makamınca çıkarılan 

eserler Maarif Vekaletine gönde

rilmek üzere muhafaza altına alın 

nuştır. 

---«O»---

Bozdoğan umumi meclis 
intihabı 

BOZDOGAN (Milliyet) - Ka 

zamızdan Vilayet umumi meclisi
ne gidecek azaların intihabı C. H. 

F. salonunda ve kaza idare heyeti 

huzurunda yapıldı. intihapta 41 
reyle fabrikatör Amasyalı Ali Ni

hat Bey ve 39 reyle Belediye reisi 
Ahmet Vefa Bey seçildiler. 

Menemende şoförler 
cemiyeti 

MENEMEN, - Kazamızdaki 

toförler aralarında bir cemiyet 

tesis etmitler, idare heyetine Di

metokalı Osman, lsmail Hakkı 
' Cevdet, Cemal ve abalı zade Mus-

tafa Efendileri seçmişlerdir. 

Hilaliahmerin yardımı 
TARSUS (Milliyet) - Hilali 

Ahmer cemiyeti fıkaraya iki yüz 
çuval un dağıtacaktır. 

• Zamanım · zın en büvük film i 

NERON 
. ? 

Q U O VADIS .... 
Seıli ve şarkılı filmidir. 

EMİL JANNlNGS 
~e 20,000 f güran 

görülme:r..iş muvaffakiyetler:e 

OPERA 
Sinema•ında devam edivor 

Tiırkç~ ~özlü • ~arkuı 

oüGüN 
GECESİ 

Taklitli ve Orta Oyunlu 
Komedi Filmi 

Mümessilleri : 

N A Ş 1. T' 
HAZIM - HALiDE 

MUAZZEZ-ASIM Ef. 
A.LI - HAYRI Beyler 
Önümüzdeki Çarşamba 

I ELHAMRA5!~::::ıa· 

IST ANBUL BELEDiYESi 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bugün suvare 

saat 21 ,30 

Büyük 
İkramiye 

Opereti 
Umuma 

Pazartesi günü geceıi 
Ayoaroz Kadısı 

IRTHAL 
Teaalya Y eniıehir etrafından ve 

Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk 
Heyeti Murahhaaa11 memurlarından 
Raaih Beyin pederi ve Tıp Fakültesi 
Katibi umumi muavini Mehmet Ali 
Beyin Kaympederi Haaan Rıuih Bey 
bir müddettenberi müptela olduğu 
haatalıktan kurtulamıyarak vefat ey· 
lemittir. 

Cena~eıi bugünkü Pazar cünil 
Beyoflu'nda latiklal caddeainde Ga
lataaaray'da Kurtuluı apartımanm. 
dan kaldmlarak öfle namazı Teıvi
kiye camiinde kılındıktan sonra Maç 
ka kabristanındaki makberei maluu· 
ıuna defnedilecektir. Allah garikı 
rahmet eyliye. 

SIPAHl OCACI RiYASE
TiNDEN 

17 Mart 933 günü kongraaı aÜ· 
lüaaru ekseriyet haııl olanıadıfmclan 

toplantı 31-3-933 cuma gilnüne ta
lik edilmittir. Azayı muhteremenin 
mezkur günde -at 14 te teırifleri. 

On gündenberi ilkyazı andıran 
havalar birdenbire değiterek soğu 
muş ve aralıklı kar yağnuya bat
lamıştır. Son günlerde ekilen e
kinler için yağan karın çok fayda 
lı olduğunu çiftçiler söylemekte
dirler. 

Sigortalarınızı Galıtada Ünyoa Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASl'lA yaptırınız. 
Türkiyede bilfıfaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Atina'ya gitmesi hi.diaeai zabıtamız. 
ca da takip edilmektedir. Kızın ifade 
sine müracaat edilerek kanunun emri 
tatbik olunacakhr. 

Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yaptırmayınız. 

479 

--~ 

ğe kadar hakla vardı.Evet Tane Nikolef _ Hoı geldiniz! - demiıti ,-; B.a· 
kızkardeti Lota için çıldınyordu. ve' ıım üstünde yeriniz var.. Ev aızındir. 
bu istirahat arzusunda Lola'yı görmek Buyurun.. 
iıtemeıinin de tesiri olmuıtu. Kardet Y alruz Alinin nasıl olup ta Lubinıka. 
aevgiai bu ailede zaten bir nevi cinnet nm evi civarında dolaıabildiğine pek ak. 
halinde idi. Babası da ölünciye ka- 1ı yatmaını§b. Çünkü Tane Nikolef Uı-
dar kardeılerinin üıtüne titreınit, on- truma nehirine hakim tepeler ara11nda-
lara elinden gelen her yardımı yap- ki bu evi iyi bilenlerd~n~ C!raı~, han. 
mııtı. Lola sesi güzel, ve ıirin bir kız· gi istikamete giderse gıtsın, hıç hır yo) . 
dı. Fakat, onun en kuvvetli tarafı iyi cuya uğrak olamazdı. Zaten bunun için 
bir evkadını olmasındaydı. değil miydi ki Uatrumca civannda dola-

Netekim, köye clönerdönmez futa- ıan Bulgar çeteleri yedek cephaneleri-
aım beline takmıt çan>afır yıkama- ni orada saklıyorlardı? 
iia, yemek piıirmeğe baılamıştı. Lubinıka'yı oraya kendi elite gÖtü-

Seli.nik Cafe Chantant'ındaki alkıt rüp bırakmıfb. Niçin? Çünkü böyle bir 
tufanlarmı, sahnedeki locasını dol- yerde zeki ve emniyetli bir arkadaıın 
duran buket yığınlarını1 aııklannı, bulunmalı li.zım gelmiıti. Bu Meryem 
her ıeyi unutuvermiıti. "Tane" köye ana yüzlı kızın kıymetini ancak Tane bi-
geldiği zanıan çamaıırlannı ütülü bul· lirdi. 
muı, hemen yıkarunıf, biraz bir ıey Lubinska münevver bir kızdı. Tahıi-
yemiş ve yatıvermİftİ. lini Sofya "'Jimnaz'' )erinden birinde 

Fakat sen misin rahat etmek için yapmıı Filibedeki rüıtiye mektebinde 
dağdan inen? türh:çe okumu$. &onra Ohrinin Uaturu-

Ertesi akı:ım, sular kararır karar- ga köyüne daskalitaa (1) olmuıtu. Fa-
maz kapı vurulmuı, Lubinska ile ka- kat güzel kızın, çocukları yetiı-
çakçı Ali damlayıvermiılerdi. Tane tirmekten ziyade .nilletleri harekete ge-
ne yapsın? Maceralarmı dinledikten tirmekten zevk alan bir yaradılıtı var

dı. Nitekim bu İstidat çok beklemeden 

kendini belli etmiıti. Makedonya dava 
sına hıyanet eden niıanhaını kendi ta
bancaıile tepelemiı bir Balkan kızıydı 
bu .. 

Sonra "Uıturuga" dan kaçmq, doğ· 
ru cTane• nin köyüne gelmiıti. Tane
nin anası onun teyzesi oluyordu. Bir 
müddet birlikte oturmuılar, nihayet bir 
gün gizli cephanelifi beklemek vazifea.İ· 
ni iıtiyerek deruhte etmiıti. 

Her ne halse .• lıte o dakikadan iti· 
baren Tane Nikolef'in evde istirahat 
etmesine imkan kalmanutb. 

Lubinıka "Bakladyef" i kimin öldür
düfünü öfrenmek istiyordu. Çünkü 
"Baldaciyef'' Lubinıka'nın ana baba bir 
ve biricik kardetiydi. Dağ başındaki 
gizli cephanelikte geçen macerasını an· 
ı~tt ı ktan sonra "Tane '' yi kolundan kal' 
ramıı; 

- Kardeşimi öldürmüıler .. - diy~ 
bağırmıştı - Onu kimin öldürdüğün" 
biliyor musun? 

(Devamı var) 
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Dil 
F - Sizce dil inkilabının fay

dası nedir? 
B _ Dil en büyük kayna,ma 

vasıtasıdır. Türk dili türkle,ınce 
Türk birliği, Türk tamamlığı arta-
cak, her itte ilerleme olacaktır. 
kanaatim budur. . • 

F _ Dilin yürüyüfiinü gelıtı 
d -· . b·ı· .. ?I güzel egıttıre ı ır mı>:'z • · . . 

B _ Geti,igüzel değıl, tabıatıne 
uygun olarak. " kader" batka «za
ruret» batkadır. Dil zaı:w-etI.e~e 
uyar, kadere esir değil~ır. J?ılın 
takamül yolunda bıraktıgı ızler 
var. Bu izleri kovalıyar~ .n.ereye 
gitmek istediğini kestir~bılırız. 

F _Tekamül tedrıçle olur, 
diyenler var, ne dütünüyor~un.uz? 

B _ T edriçle olmaz; tedrıçaızce 
olur. Tedriç hayali Lamarck naza
riyesi kadar eskidir. Nebatçılar
dan De Vries, filozof Bergson 
tekamülün birden, yaratıcı olduğu
nu gösterdiler. Tekamülün vetiy
resi birikme değil, sıçramaktır. 

F - "öz Türkçe" den ne anlı
yorsunuz? 

B - Eski türkçe din ve saltanat 
dilidir. Yeni türklerin dili olamaz. 
Yani ruh eaki kabı çatlatmıttır. Öz 
türkçe, kabı canım tafıyabilen 
türkçe demektir. 

F - öz türkçeyi nasıl bulmalı? 
Türkçeyi ıadelettirmeli diyorlar. 

B - Şüphesiz fakat bu it sade 
bir dıt iti değil, bir iç itidir. Bu 
günkü türkçe kalıplarım zorlayan 
kuvvet nedir? Yeni türk ruhu de
ğil ml? O halde öz türkçeyi bul
mak için onu yaratan bu yeni ruhu 

bulmalıdır. 
F - Halka giderek değil mi? 

B - isterseniz .• Tilrkçüler öte
denberi "halka doğru" derler. Mü
nevver, halktan ayrı bir teY· 
midir? ! Şuurunun kitaplık katı al
tında halkçı benliği vardır. Halka 
gitmek köylere doğru yollanmak 
değil, bu canlı kata inmektir. . . 

F - Çok müphem; izah edınız. 
B - Ediyorum: Sarf, nahiv, 

hatlar kökler doğutlar... Bunlar 
dilin ~övdesidir, cam değil. O de
recede ki harfleri, kelimeleri, cüm
leleri hep TUrk olan söz mutlaka 
türkçe değildir. (1) • 
Bakın:Evliya Çelebi'nin üslO.bu, 

ıeci'li tumturaklı olmasına rağ
men baliı türktür. Saz tairlerinin 
türk~esi türktür; ~-·il ~örmem~t 
kadınların türkçesı türktür; gelltı
güzel söyledithnlz tiirkçe türktür; 
Edebiyetı Cedide türkçesi türk 
değildir; bazı türkçülerin türkçeıi 
türk değildir. Nasıl söyleyeyim bil
mem; türkçenin lugatini kamusu
nu, cesedini af&D bir türklüğil, 
türkçeaine bir olutu vardır! •.• 

F - Miıtik bir dille konutuyor
ıunuz; bir az müspetletseniz olmaz 
mı? Türkçenin bu ıırlı türklüğünü 
nasıl bulmalı? 

B - Miatik olan dilim değil, 
mevzuunuz ! Nasıl bulmalı? Her 
canlıyı duyar gibi; önümüzde 
Bach'm melodisi, Betehoven, in 
senfonisi llyaı Ali'nin Yetil ca
misi Alfred Savoir'm piyesi var: 
bunİarı naaıl duymalı? Büyük bir 
aevgi ile; yeni battan yaratarak, 
mütemadiyen gönüllerine sokula-
rak ••• 

F - Böyle diyerek ilim ve akıl 
ıahaaından çıkıyorsunuz! 

B - Açıktan açığa, .•• itin sa
natkarlara, nesircilere düten payı 
büyüktür. Türkçenin cam henüz 
bulunmaınıttır; fakat O vardır. 

f - Türkçe büyük bir dil değil 
midir? 

B - Büyüklüğünü ispata kal
kıtmak istemem. Büyiik bir millet 
dilidir· kendine göre dehası var
dır. K~llanmasın~ bilen için hatip
lik, tiyatro, edebıyat ve felsefe di
lidir. 

F - Son sözlerinizle Yİne sana
te girdiniz! 

B - Sanatsız ya,ayıf ve dütü
nüt bilmem ••• 

lsmail HAKKI 

-----·«~»-----

Gazi Hz. lerlnln 
bir resimleri 

Ressam Ali Cemal Bey Gazi 
Hazretlerinin en güzel fotografla
rından birini büyülterek tab'ı ve 
teksir etmiftir. Bu resim timdi ye 
kadar tabedilmit olan bütün port
relerinden daha güzel ve daha mu 
vaffak bir eserdir. Gayet ucuz bir 
fiatle satılmakta olan bu resmi 
tavsiye ederken Ali Cemal Beyi 
de tebrik ederiz. 
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SANAT 1 
Parla mektupları 

Galeriler ve 
Akademiler 

Geçen makalemde buhrandan, 
müzelerden, yeni ıanatin muzafferi .. 
yetinden kıoaca bahıebnittim. Bugün 
Pariıin ıanat merkezlerinden, hususi 
galerilerden ve akademiler hakkında 
bir kaç satır yazacağım. Y azmaıam 
Koca Naci gene danlacak. . 

Gerçi Pariı batlı batm" büyük bır 
sanat merkezidir. Fakat tehrin bazı 
mahalleleri, oralara huauıi atölyele
rin, galerilerin, veya aanatk&rlann 
devam ettikleri kahvelerin birikmiı 
olmalanndan mütevellit, bqb bat· 
lanna birer küçük merkez teıkil et
mektedirler. Ve bu merkezlerin ay
n ayn huauıiyetleri, karakterleri 
vardır. Meseli. (La Boetie) ookağı, 
(Montpama11e), ve (St. Germain 
dea Pre) gibi. 

Pariıte (St. Philippe du Roule) ki
lisesinin bulunduğu mevki, ve bu mev 
kiden -uzanan (Faubourg St. • Hono
re) ve (La Boetie) aokaklan, ıehrin 
en büyük huıuai galerilerinin merke
zini teıkil ederler. Cihanıümul §Öhret 
!eri olan Bernheim Jeune, Georgcı 
Bernbeim, ve Marcel Bernheim gale
rileri (F aubourg St • Honore) de dir
ler. Birer müze kadar muhteıern o
lan bu galeriler, en büyük muasır res
samların, Cezanne'lann, Renoir'lann, 
eserlerini teıhir ederler. Salonları, 
her zaman daimi aergi halindedirler,. 
Ve nıeccanen ziyaret edilirler. 

( F aurbourg St - Honore) yi bırakıp 
(La boetie) sokağına girecek olur
sak, bu dar ve uzun sokağın iki ta
rafında irili ufaklı müteaddit galeri
lerin aıralandıklannı görürüz. Bura
aı, tabiri amiyaneıile bir sanat paza
n halindedir. Parisin bir tek mahal
leıinde, yÜze yakm galerinin, yalnız 
sanat eseri satarak ticaret yaptığım 
dütilnüraek, Avnıpada ve bilhaasa 
Franaada plastik ıanatin nıilletin ru
huna nasıl nüfuz ettiğini, naaıl me
deni ve beteri bir ihtiyaç tetkil ettiği
ni anlamağa kafidir. 

(La Boetie) ookağmdaki mütead
dit galerilerin en ehenımiyetlileri ara
aında Bing, Paul Rosenberg, Art Con
temporain galerileri vardır. 

Fakat (St - Philippe du Roule) ve 
civan, yalnız galerileri ihtiva etmeıi 
itibarile, ölü bir mevkidir ve meseli 
Montparnaoae gibi canlı değildir. 
Montparnaese! Pariai görmeyen ve 
Paria baaretile kıvranan kaç binlerce 
aanatk&r bu ismi pereatiJle yadeder J 

F ilhakilı:a Montparnaue yebnit iki 
buçuk milletin aanat merkezidir. 
Muazzam kahveleri, sanat klüpleri, 
akademileri, hatta yalnız o mahalle
ye mab•ua 1razeteleri ile Montpar.
na...i; iki kilometre murabbaını atmı 
yan bir saha dahilinde, sanatin, fik· 
rin payitahtı:!::-. Montparnaue'da, 
en büyilk Franaız reoaam ve heykel
tratlanrun hocalık ettikleri mütead
dit akademiler vardır. Bunların en 
meıhurlan ıunlardır: Andre Lhote'un 
akademisi. (Bizim Zeki F aik'in kulak 
lan çmlaam 1). Bu akadeı;:i timdi mo
dadır ve bütün Amerikalılar oraya 
giderler. Mqhur Kübist reaaam Fer
nand Leger'nin idare ettiği Academie 
Modern. Bu akademide, müfrit bir 
modern olınaaına rağmen, tedris uau
lü çok klasik ve aıkıdır. Degp;an, 
Gromaire, Othon Friez'lerin idare 
ettikleri, Academie Scandinave. Bu 
akademi de, hocaların kıymeti noktai 
nazanndaQ çok mühimdir. Entellck
tüel bir reuam ve kuvvetli bir naza
riyeci olan Ozenfant'nin idare ettiği 
akademi. Bu müesseıede talebe, (oba 
trait) denilen ve sırf nazariye Üzeri .. 
ne bina edilmiı bir sanat tarzı talim 
ederler. 

Bundan baıka Montparnaue'da, tez
yini aanat, karikatür ve ekspresiyon, 
felıefe ve ruhiyat kısımlannı ihtiva e
den. lnıtitut d'Estheİique coutempo
raine, Grande chaumiere, Collaroıi ıer
beıt akademileri vardır. 

itte, en mühimlerini aayıfıiım bu 
ilim ve ıan'at müeueaeleri bir taraf
tan Montpamaıae'ı emsalıiz bir terbi 
ye merkezi yaparken, diğer taraftan 
k~hveler, ayni Montparnasse'a, ayn 
bır re'?'ak verirler. Bütün dünyanın 
ıana~arlanrun içtima mahalli olan ve 
elektrık ?Urlan içinde garkolan bu 
kahvelenn en meıhuru Goupole'dur. 
Bunlar, lokantaları, dansingleri, nıkı 
yeli havuzun etrafına sıralanan yilz .. 
!erce maaaları ile bu muazzam kahve 
Avnıpa~a ve belki dünyada yegane 
bir yerdır. Coupole'den sonra ve biri. 
birine otuz kırk metre uzaklıkta Le 
Dôine, La grande C_ha";"'iere., U: Pa
lette, Le Select ve şımdı eaki ehemmi
yetini çok kaybeden La Rotoude ge
lirler. 

Bu kahvelere ehemmiyet veritimin 
sebebi çok kıymetli ııan'atkirların içti
ınagi.hları olmalannda, ve Parisin •a.n 
at hayatında mühim bir rol oynamala
rındadır. Bu kahvelere devam eden ek
•er,Dera.in'le, Picauo ile, Fovjita, Kia 
ling ile maaa bomıuluğu eder, ki bu 
da ufak bir feref değil midir ? 

Yukanda (St. Gemıain dea Prer) 
den bahıettim. Gerçi bunm canlı bir 
ıan'at merkezi değildir. Fakat Bona
parle sokağını, ve bu ıokağın niha
yetinde muazzam kapıaını yiik:aelten gü
zel san ·atlar yüksek mektebini zikret
mek İcap ediyordu. Dar ve eski bir 
aokak olan. (~n":parte) sokağında, ,.... 
ıim galerılerı, bir çok kütüphaneler, 
antikacı dükkanlan, ve aan'atki.r tale
benin devam ettiği biıtro'lar, yani ufa
cık kahveler vardır. Güzel san'atlar 
yükıek mektebi iıe, antik galerileri, 

Fikirler va insanlar 

Çobanlıktan şairliğe 
"Burası bizim kahve. 1 kitap çıkardı: Kordele (1), Ne derse-
Her zaman seve seve niz deyin siz (2), Dünkü çoban (3) 
Buraya koıar seliriz, Kahveden bahseden parçayı, birinci 
Halbuki siz kitabından aldım; her nedenıe oonra· 
Ayda, yılda bir defa uğramqsırnz ki kitaplarında serbeıt nazını tama-

çok mu? mile bırakmı§. ihtimal ki aerbeıt na-
Bir gün olsun aramızda yaşamalı - zımda muvaffak olmak için klaıik 

hesabınızda yok mu? nazım tarzlarına hi.kim olmanın li.-
Kahve bizim, biz kahvenin. . . zım olduğunu anlanu§tır; aruz tecrü-
Siz de az çok bizdensiniz. • • beleri yapması da belki bunun içindir. 
Ve biz Genç §aİrlerimiz bu noktaya hiç dik-
Daha ziyade ısınmalı utiyoruz ıi"4; kat ebniyorlar. Serbest nazım çok 
Dostluğumuza güvenin, zor ancak söz ustalarının baıarabi-
Sohulun ifimize/" lec;ği bir iştir. Vakıa söze, ~uıikiyi 
Bu mun.iı edalı mııralann piri andıran bir ahenk vermek ( §ıırle mu-

Muharrem Zeki'yi ben de bir kahve- siki biribirinden çok başka ıeylerdir ! ) 
de tanıdmı. Herhangi bir eserden daima zordur; fakat gerek hece vez
bahaederken onu yazanın da dii§ünül- ninde, gerek aruzda taire yardım 
meai lnzımgeldiğine inananlardan eden bir şey vardır ki ıerbest naznn
değilim; hatta böyle bir endi§" göıte- la oöyliyen bundan mahrumdur. Bir 
renlere daima isyan ettim. Kendi ıairin çıraklık devresini klasik tarz
kendini müdafaa edemiyen bir kitabı, !arla yazarak geçirmesi bunun için 
muharririnin yaşı veya hayat şartla- daha doğru, hatta elzemdir. 
rile beğendirmeğe, affettirmeğe ça
lıımak tenkit değil, kariin zevki ile 
oynamaktır. 

Fakat Muharrem Zeki gibi bir İn· 
sandan bahaederken onun hususi ha
yatını da düıünmemek imki.naızdır. 
Zaten bu hayatı, acemiliğine, tiirinin 
kusurlarına bir mazeret diye göater .. 
mek niyetinde değilim. O hayatın ay
rıca bir güzelliği var. 

Muharrem Zeki yirmi bir, yirmi i
ki yaşında bir gençtir. Sekiz aylık
ken Selanik'te yetim kalını§ ve kız 
kardeıleri onu babalarm:ın memleketi
ne, Çankın'ya götünnüıler. Muhar
rem Zeki biraz büyüdükten aonra ço
banlığa verilmif. Şimdi o: 
"Beı yüz davarlılı sürüm ağardı 

yamaçlara; - Arkasından kendimi 
bir kahraman ıanırdım. - Dipleri 
gün 11örmiyen gölgeli ağaçlara, -
Kavalımı çalarak dağ gibi yaslanır
dım." 
dediği zaman aözü, "dağ gibi yaala
nırdım0 nevinden beylik ve tataız 
teıbihler müıteana, bir ıair hayali 
değildir. 

Bugünkü tiirlerinde, zamane şairle
rinin açtığı modaya kapılarak çoban
lık senelerini bahtiyarlık sayıyor a
ma timdi çobanlığa dönmediği gibi o 
zaman da aürüıünün baımdan mek· 
tebe kaçmıı. Gitmemiı, mektebe 
kaçıntı; çünkü ailesi okumasını iste
miyormuı. Çankın'dan balkıp Kay
aeriye, bir ökıüz .. yurduna gibnig; o
rada ilk tahsilini bitirdikten aonra 
memleketine dönmÜf; mürettiplik et
mit, bir müddet de ortamektepte olnt
muı. Diyor ki: 

- Vilayet gazeteainde çalıııyor, 
günde kırk, kırk bet kuru§ alıyorduın • 
Fakat ekmelin okkası yirmi Üç• 5• 
kınca tahsili bıralonağa mecbur ol• 
dum. 

Çankırı'dan çıkını§, bir zaman An• 
kara'da çalııtıktan oonra lstanhuJ'"ı 
gelmiı. Şimdi ayda yirmi beı, niha· 
yet otuz lira kadar bir para kazanı
yor, her gün üç dört saat kütüphane
lere gidip okuyor. Bir ıün elinde Al
manca bir sarf kitabı vardı, ecnebi 
dili de öğrenmeğe çalıııyor. Muhar
rem Zeki, ancak altı yedi sene M~k
tepte okuyan bu çoban, hayli fena
amdan olmak §artile, aruz ile de ıur
ler oöyliyor:: "Aldatma güzel hiç ka
çarak kendini benden; - Her dem 
uni uryan görürüm, seyrederim ben/' 

Böyle bir hayat, her ıeyin muhale
/etine rağmen bu derece irfan sevda .. 
ıa, inaana hürmet veriyor ve Muhar .. 
rem Zeki'nin bir gün iyi bir ıair ola
bileceğin; ümit ,. ttiriyor. O, bir man
zumeıinin aonunda: 

"Ben ki dağ başlarından enginlere 
inmifim, - Bana yollar açıktır gene 
yükaelmek için; - Ben ki kendi •ır
tıma bir at gibi binm.iıim, - Bir gii.n 
ıahlanacağım gökleri delmek için" 
deyince hu bize bir böbürlenme gibi 
selmiyor; bu mıaralardaki nefse iti
mada biz de İnanıyoruz. 

Muharrem Zeki'den bahaederken 
Panait lstrati'yi hatırlamamak kabil 
mi? O muharrir de hayata meyhane
ci çırakıhğı gibi gayetle mütevazı bir 
itle başlamıt; i§ten ve dayaktan ka
lan zamanını okumağa haaretmif, °"" 
tuzundan sonra memleketinden kaç
mağa mecbur olmuf, o ya§tan sonra 
franaızca öğrenip fransızca kitap yaz. 
mağa başlamış. Şimdi Fransa'run de
ğerli ve çok okunan muharrirlerin
dendir. Muharrem Zeki'yi onunla 
kıyasa kalkmıyerum, çünkü o henüz 
sanatine lstrati kadar hakim değil
dir. Fakat bir gün. • • Kehanetten 
ho§lanmam. 

Muharrem Zeki ıimdiye kadar üç 

konferanı aalonları, atelyeleri, muaz
zam havlulan ve koridorları ile, batlı 
baıma bir mahallediı-. Tabii resmi bir 
müeueıe olan mektepte, akademik ve 
ıkolaıtik bir tarz öğretilir, ve müfrit fi
kirlere burada yer yoktur. >Mektep, 
nıubafazaki.r, mutaaıaıp, prenıipli
dir. Çünkü mekteptir. 

Montmartre eskiden bir san'at mer
kezi idi. Pica»<>'lar, Vlamini.k1er, Ut
rillo'lar, Van Dongen'ler, oradaki kah
velere devam ederlerdi. Fakat Montpar
naue yav&f yav&f Montmartre'ın bu 
ın ... keziyetini bozdu ve timdi Mont
martre,Franıız aanat tarihinde bir ha 
tıradan batka bir ~ değildir. Montpar
naııe,m timdiki parlaklığının uzun se
aeneler devam etmemeıi, ve başka bir 
mahallenin san'at ınerkezi olarak ittihaz 
edilmeıi ihtimalden hariç değil. Her 
zaman değişiklik, her zaman yenilik. Pa 
riain düıturu budur. 

NURULLAH CEMAL 

Muharrem Zeki'nin timdilik en iyi 
şiirleri, biç ıüphesiz ki, son kitabın
da, yeni çıkan Dünkü çoban'~ad?": 
Yeni vezinler aramıyor; hatta hın 
sekizlik ( 4 - 4), öbürü onbirlik ( 6-5) 
mısralar ile yazılmıt iki manztJm ~ .. 
den başka bütün tiirlerini ya yedilik:, 
veya yine onun iki tanesinin biribiri .. 
ne eklenmeıinden başka bir §ey oimı
yan on - dörtlük mısralarla yazı
yor ( 4). Bu, bir ıair için doğru bir 
§ey değildir; çünkü vezin kalıpları
mızı işlemek, onlan çoğaltmak da her 
§aİrin vazifesidir. Bir tek vezin kul
lanan fAİr nihayet mihaniki mııralar 
yazmağa baılar. Zaten bugÜnkü §a
irlerimizin çoğunun yapbğı da bun
dan baıka bir ıey değildir. 

Y ukanya bazı güzel mıaralannı al
dun • onlara "Hayat" gibi manzume .. • leri de katabiliroiniz: 

Sanma hayat uyuyorı 
Uyanıktır her zaman, 
Ne söylesen duyuyor, 
Kaçırmıyor ne yapsan 

Hayattan Btr gizleme, 
Bütün aırrın onundur. 
Bana yokluk yok deme, 
Yokluk senin sonundur. 

Son beyit, manası pek açık değil 
ama, inaana mana dolu olduğu hissi
ni veriyor; f&İrİn yapması lizımgelen 
ıey de a11I bu hiui vermektir. Fakat 
böyle ıiirler yazan Muharrem Zeki, 
ıu "Buse" manzumesine kadar diitü
yor: 

"Buse, aıkın gıdaaı, - Beılenmeli 
atkımız. - Afk, kalplerin aedası, -
Seslenmeli aşkımız.'' v. •· 

Bir manzume daha alacağım: 

iŞÇiNiN AŞKI 

Ellerinde nasır var, 
Bakı§ında bir sır var, 
Yüzüne bir gülersen, 
Osırrr .sana açar. 

Bu kadan iyi; inıan bundan bir 
sevda hiki.yeai Çıkacağım, manzum.e
nin İsmine rağmen, aklına getirmiyor. 
Hatta o bakıılardaki sırnn, hayat, in
ıanlık sevgisi olduğunu sanıyoruz. 
Fakat it oonra karıııyor: 

Aıkı değildir yeni, 
O çoktan seni sevdi, 
Patron babana de ki: 
Ayırma ondan beni. 

Bu parça insana Georgeı Ohnet'nin 
nıeıhur Demir/ıane müdürü'nü ve o
na benziyen bayağılıkları hatırlatı
yor. Muharrem Zeki'nin kendiıini 
kollamaaı lazım. 

BiR TAVZiH 

Seli.mi izzet, nefret ettiğim cinıten 
bir roman tercüme ediyor. Bana ne? 
Onun nıisli bulunmaz bir ıaheser ol
duğunu iddia ediyor. Bundan bana 
ne? Fakat kendiainin de inanmıya
rak yazdığını ümit ettiiiın bir ilin 
yazısına benim iımimi niçin kanttırı
yor? 

Ben ona Araene Lupin'i okuduğu
mu, hatta onun çaldığı paralarla aar
fettiklerini hesap ettiğimi, neticede 
onun ziyan ebni§ olduğunu gördü~ü
nıü oöylemişim. Ben çocukluğumda 

merak edip o kitabın bir cildini oku
dum; o gün bugündür bir daha elimi 
sürmedim. Seli.mi lzzet'e geçen sene 
Les nouvelles litteraires'de okudu-
ğum bir fıkrayı anlabnıftmı. Dünya
da Maurice Leblanc'ın romanlarını 
okuyan insanlar var, onlara acınm. 
Merak edip Arsen Lupin'in aervetini 
heıap edenler de var, onlara daha 
çok acının. 

Seli.mi izzet, kendisi ile konuıtu
ğum gün, bana böyle bir oyun oynı
yacağını aöylemitti. Yapmamasını ri .. 
ca ettim; ta mektepten arkadaımı• 
dır, bu yaıtan aonra da böyle kötü ta· 
kalara kalkınıyacağıru sanıyordum. 
Yazdığı §eyi tashih edeceğini uma-
rnn. 

Nurullah ATA 

(1) - Faruk Rıza ile 
Remzi kütüphanen, 1931. 

beraber. 

(2) - Kainat kitaphanesi, 1932 
(3) - Kôinat lıitaphaneıi, 1933. 

(32 sayıfa, 20 lıuruf). 
(4) - Aruzla üç ıarlıısı var. 
Tashih. - Geçen haftaki yazrmda: 

"Şu manzumeyi beğendim veya be
ğenmedim" demek ga:'et vazih bir 
sözdür" demiştim. "Vazih", «nazik> 
olmu§; bunun içL91 o cümlenin bulun
duf;u puça biraz k:ırışmış. - N. A. 

Rus dil ilimleri 
Geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
yelleri aza1arı ve Maarif VekAletinde 
bulunan zatlar ile gÖrü§tüktcn sonra 
tarih ve dil itleri hakkında kendilerin 
den izahat alacağız. Bu sayede iki 
memleketin ilimleri araımda daimi 
münasebetler tesis edilmeıi de temin 
edilmiı olacaktır. 

M. Samoiloviç bundan aonra M. 
Marr'm Dil hakkmdaki yeni bir naza 
riyesinden bahsederek dedi ki: 

- M. Marr, lisanları ayrı ayn de
ğil, tarih ve fikir noktasından tetkik 
ediyor. Bu işle 40 aenedenberi met
guldur. Yeni koyduğu nazariye dille
rim tarih ile birlikte tetkikine dair
dir. 

Bu nazariye Türkiyede Dil inkılabı 
ve tarih tetkikatı için tutulan yolun 
çok doğTU olduğunu göıteriyor. Bura
da yapılan §eyler çok mühimdir ve 
dikkate değer. 

Burada, Türk ilimleri ile görüttük
ten sonra Türkiye'de de Rusya'da ol
duğu gibi Dil meselesinin kitaplardan 
değil, halkın ağzından tetkik edilmek 
te olduğunu anladık. Bu usul çok doğ 
ru, çok meyva veren bir yoldur. Tut
tuğumuz yoldan dolayı sizi tebrik e
deriz.'' 

Maarif müfettiılerinden Rqat Şem
settin B. Rus alimlerinin nıihmandar
lığına tayin ediimittir. 

Bir komisyon toplandı 
İstanbul Kütüphanelerinde bulu

nan yazma eıerler araıında Türk Di
li ve Türk tarihi noktai nazanndan 
kıymeti haiz olan eserleri tesbit et
mek üzere Maarif umumi müfettişi 
Ali Canip Beyin riyaseti albnda mü
fetti, Ahmet Tevfik, Kabataş lisesi 
Tarih mu,.llimi Mükrimin Halil, Be
yazıt kütüphanesi müdürü lsmail Sa
ip Beylerden mürekkep bir komisyon 
teıkil edilmiıtir. Komisyon kütüpha
ne kütüphane dolaşarak mevcut yaz
ma eserleri tetkike başlamıştır .. 

Osmanlıcadan Türkçeye 
luınc.ı aız.ge kar!ltuk 

Öteden beri anlamak iıterim. Türk 
dili yazı akı§ı, Oımanh yapmacık dili 
içın zorla yaratıımak istenilen yazı a~ 
k•şma hiç te benzemez. Hele (bahusus) 
turkçe uzun, ulamlı IÖz perki§tirmele
rıne gelemez. 

Türk dili dipdiri ya§ama dilidir. He
nüz erğenleıirken (balıg), govdeaini 
(bUnye) yabancı diller ıarmııbr. Temel
ıiz (batıl) kurallara bağlanmak iıte>ı
mİftİr • .Sanki pek baıa da çıkanlmamıı 
dcgıldir! liugiıne gelinceye dek 1 urk 
ıozlerine annaç, karı ılık (bedel) yaban 
sözler alınmıt, bu dil kıran aaldırıp ara
aıra kartı komak iıteyen Türk çocuk
larına da, bunda ne dokunan ( beiı) var 
denilmittir. Ekıiksiz bin üç yüz yıl Ön· 
ce baılayan bu iı, hep öyle 'i ürk ıözl• 
rini yaban !atlarla degiıtirmeğe (beca
yiş) yolunda dilimize üımüıtür. Türk
çe düşünüp arapça, fança söylemek, 
yazmak yiızjinden güzel Türk sözleri 
bir kö§ede kalan alın yazılı (baht) ka
ra kız oğlan kızlar (bakir) gibi boynu 
bükiik unutuimuı, atdmışbr. 

Bu yaban .özlerin aaldırıtından ko
runa bilerek artık (baki) kalan Türk 
oözleri, yalnız yaıamaia uyan oözlerclir. 
Türk aoyu bir gün bu saldmılara kar
ı• kötü gören olmamışbr. O, bir gün 
tutulan güneıinin doğacağına inanıyor
du ••. öu ınancı yitırmemııti. 

Ancak soluk vermiyen bu yaban aal
dtrıılar, itte Türk dilinin tozu topraiı 
silkerek ayaklanmaıma en ıon yol açtı 
(baiı). Tiırk ana kaynağı bize oöz ver
mekte, oöz yarabnakta cimbiri deiil
dir. Şu az gündeki öz dilimize dönüt ün 
verdiği yemişler, ortada, bu yolda yü
yüyeıı çocuklann başardıklan da ap a
çık görünüyor. 

Başlanılan tu güzel itin öte batma 
eriıileceği ıimdiden bellidir (beclilıi). 
Bütün iıtediğimiz, yqamaya uygun o
lan Türk dilini, erimli ve bilimli yol
dan antmak, yurütmek ve geniıletmek
tir. Bunda yazıcılanmızın göz önünde 
bulundurma11 ve çok kıakanç olmaları 
gereken de Türk yazı akıtıru yaratma
ya çahtmalarıdır. lşte o gün Türk dili 
yaşama dili olduğu hemen anl&§tlır, geç 
te olaa güç değildir. 

Edirne meb'uıu 
ŞEREF 

Gelen karşılıklar 
Yedinci lute 

Gadir: Haksızlık, can yakmak, ezme, 
yanlış yapma, gaddar : Can yakıcı E· 
zici, Gaflet: Uyanıksızlık, uykuda. 
Gaile: Karışıklık, gürültülü patırtılı i§.. 
Galebe: Yenme, üste gelme, kazanma. 
Ganimet: Kazanış, düşmandan ele ge
çen yağma. Garez : Kötü istek, kötü 
düşünce. Garip: Yabancı, şaşkın, kim
sesiz, yurdundan uzaklapn, yad eller
de kalan. Garip şey : ga§llacak şey. 
Gavamız: İncelikler, belinıizlikler, giıı
lilikler, derinlikler. Gaybubet: Görül
memezlik, bulunmamazlık, yokluk. Ga
ye: Ulaşılacak yer veya İ§. Gıda: Ye
mek, bcsliyccek. Gına: Zenginlik, u
sanç. Girdap: Çukur, bataklık, göl. 
Gurur: Güvenme, böbürlenme, övünme, 
kendini aldatma, aldatıcı. Günah: Suç. 

Seyrisefainde: Halit Ziya 

• • • 
Lnte "7" 

Gaflet ı Dalgınlık. bilmemezlik, boş
bulunma. Gaile: Dert, sıkıntı. Galebe: 
Yenme, üstünlük, çokluk. Ganimet Sa
vaşkazancı. Garez: İstek (niyet), kötü 
istek (suiniyet); hınç. kin. Garip: Ya
bancı, kimsesiz, uslu, bambaşka, acık
lı. Gavanuz: İncelikler. Gaye: Dilek 
(maksat), irişek. Gaybubet: Yitmek 
(Lchçei Osmaniden), görünmez, olmak. 
Gıda: Yemek, besleyen şey, yiyecek 
ve içecek. Gına: Tokgözlülük, zengin-
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Top1anmalar 
Maliye vekaletinden 
bir heyei: gönderildi 

Maliye Vekaleti umumi muha
ıebe müdürü Faik, Varidat mü
dürü Cezmi, Umuru hukukiye mü
dürü Salahaddin Beylerden mü
rekkep bir heyet ,ehrimize gel
mittir. 

Heyet burada bazı ~irketlerin 
yıllık umumi büyük toplantıların
da Maliye Vekaletini temsil ede
ceklerdir. 

Bununla beraber burada bu
lundukları günlerde Maliyeye ait 
bütün itleri gözden geçirecekler
dir. 

Bunlar arasında lstanbul Def
terdarlığı işleri, vergi alımı, yeni 
yapılacak tetkilat vardır. 

Konferans 
Tıp Talebe Cemiyetinden: 
Cemiyetin tertip ettiği konfe

rans serisinden ikincisi 20 mart 
pazartesi günü saat 18 de Halke
vinde terbiye müderrisi lsmail 
Hakkı B. tarafından verilecektir 
Mevzu "Cemiyet ve gençliktir." 

Bir darülfünun yandı-
YENi BRUNSVICK, 18. A. A. -

Düşmanlık eseri olduğu zannolunan bir 
yangın, dün Montalliaon darülfunun bi
nalarını tahrip etmiıtir. Yangın bu da
rülfünunun muhtelif kııunlarında ayni 
zamanda çıkmqtır. 

-0--

Çinliler bir muh rebe 
kazanmıf 

TOKIO, 18. A.A. - Rengo ajan
" bildiriyor: 

Nankin hükUmeti, timdi Pekinde 
Chang Hıue Linang'ın yerine tayin e
dilen harbiye nazın Haying Chin'in ra· 
poruna atfen F"'1chiakou civannda Çin 
askerlerin.in Japon kuvvtelerine karşı 
büyük bir muzafferiyet kazandıklanru 
ve 50 Japon eair aldıktan beşka 8 de top 
zaptettiklerini ve Japon Liva kumanda
nının bu muharebede öldüğünü dünya 
gazetelerine bildirmiıtir. 

Japon harbiye nezareti, ıwlsız olan bu 
haberi tekzip etmektedir. 

-----«=•------
Para s·uiistimali 

(Başı 1 inci sahifede) 
Malılmdur ki Düyunu umumiye za

manında yapılan bu gahteki.rlık eıki pa
ralarla yeni paralann mübadeleoi sıra
sında meydana çdanııtı. Ve hazine mü
badeleden lehine bir kaç milyon farka 
intizar ederken öıtelik 724,137 lira 50 
kurut gibi bir meblaiı ödemek mecbu

ryietinde kalmııtı. 928 ıenesinde mey• 
dana çıkan aalıteki.rlık üzerine tamik: e
dilen tahkikat aahtckirlığm nasıl ve kim 
ler tarafından yapıldığını tamamen mey 
elana çıkanmttır. Fakat mahkemede 
maznun mevkün.i iıgal edeceklerden 
Mr. Teodor müıteona diicrlerin.in çal
dıklan paralarla Avrupa lokanta ve otel 
iılettikleri anlatıimıtlır. 

M. Teodor mevkuf olarak muhalı:eme 
edilmektedir. Maznun kendiıini müda
faa için latanbuldan bir avukat getirt
miı ve Ankara baro.undan da Muıtafa 
Kemal B. i vekil tayin etmiftir. 

Mahkemede ifadeaine göre M. T eo
dor latanbulda dolup büyümüıtür. Fa
kat Türkçe oku)"llp yazma11 yoktur. 
Türkçeyi pek iyi konuıamamaktadır. 

Maznunun buviyyeti teıbit edildik
ten ıonı-a Jatintak hakiminin kararname 
ıi okunmuttur. Kararnamede itin ma
hiyeti tafsilen tahlil edilmekte, maznu
nun borsada mühim paralar kaybetmesi, 
sefahat alemlerinde büyük fÖhreti bulun 
maaı gibi maznun aleyhinde deliller göı 
terilmekte ve vazifesini sui istimal etti
ği cihetle muhakeme ediimeıi iıtenmek 
te idi. 

Maznun kabahatı ötekilerine atmakta 
dır ve avukatlan takibatın mururu za. 
mana uğradığını iddia etmektedirler. 

Müddeiumumi muavini Aınn B. mü
nıru zaman noktasına cevap vererek ge 
rek dava, gerek takip cihetinden mÜru· 
ru zaman olmadıiını iddia etmiıtir. 

Hakimler müzakereden ıonra müddei 
umumiliğin talebini kabul etmiş ve mu· 

hakeme nisanın üçüncü gününe hıra .. 
kılmıştır. 

lilı:, usanç, bıkma, türkü. Girdap: Ay
lanma, su uçurumu. Gurur: Kurum, ku 
rulma, kurumlanma. Günah: Suç (Tan 
re buyurnğuna uygunsuzluk). 

Muallim: Ragıp 
• • • 

Lute 6 
Facia: Acılı:lı görünU§. Fahiı: Çiı:-

kin, Pek çok. Fahri: Para11z. Faideı 
Kir. Fail: Yapan. Faiz: Kazanç. Fan.iı 
Sonsuz. Fatih: Açıcı, AÇ'UL Fazıl: İyi 
Fazilet: İyilik:. Feci: Acılı:lı. Fecir: Tan 
yeri. Feda: V az geçmek. 

4 No lı listede "Çare" nin lı:ar§ılığı 
dizme hatası cÖlü111> olarak çılı:mıt, a ... 
lı "Olum" olacaktır. 

Bakırköy: Dr Hikmet 
• • • 

6 nci lute 
Facia - Acıklı, yüreksizlatıcı, Fahit 

- uygunsuz, yalaşmaz, pekyolsuz, 
çokyanlıf, değerindençolı:, Fahri : ün i· 

çin çaiııma, Faicle - kazanç, l§eya
rama, ası, aşığ. Faiz - paranın geliri. 
Fani - ölücü, bitici, göçüçü, yokolu
cu, bitgin. Fatih - yurtalan, Fazıl -
çokbilgiç. Fazilet - değer, bilgi, usta· 
lık, güzelhuy, iyilik. Fecir - tan. Fedı 
- kıyıpverme, esirgememe. 

Süleymaniye: Şefik 

1 
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Kari mektupları 

Yol ihtiyacı 
Son senelerde bir çok otomobilli tu: 

ristler bütün Anadoluyu ıarktan cenu~ı 
f8rki istikametinde kat ile Şamdan ~~: 
kaya, lrana otomobil ile gittiler ve g ı 

lcr. c- k 
1 - lstanhul - Kocaeli - orne 

- Nallıhan - Ankara - K01ehir -
Niğde _ Adana _ Dörtyol - Payu -
(Hudut). 

2 _ lstanbul - Mudanya - Bursa 
_ BozüyÜk - Kütahya - Afyon Kara 
hisarı - Konya - Ulukışla - Adana
Dörtyol - Payu - (Hudut). 

Fakat otomobil yolculan bu yollan 
nasıl katediyorlar? Bu aynca mühim bir 
meseledir: 

Mesela cenubi Afrikadan hareket e
den bir yolcu bütün Afrikayı kum 'Çölle
rini şimal münteha11na kadar müıküliıt-
112 geçtikten sonra, Şam ile hududumuz 
arasında her mevsimde otomobilini bir 
defa dahi sıçratnuyan ve kısmen aııfalt 
ve kısmen makadam olarak yapılmış ga
yet mükemmel bir yoldan geçiyor. Bu
gün ıarkın en mükemmel yollan Filistin 
dedir. Bu yolcu Payastan Türk hududu
na girer girmez birden bire o ~ ~ 
dar benzerini hiç bir y.,.de gormecligı 
yollara tesadüf eder. Köprüsüz sulardan 
yalnız izlerden mürekkep yollardan, uçu 
rum kenarlanndan tehlikeler atlatarak 
geçer ve bir daha geçmeğe tôbe eder. 
Hele mevsim kıt oluna otomobil tepesi
ne kadar çamurlara batar ve otomobili 
iki adımda bir öküzlerle ve insan kuvve
tile çıkarılmak mümkün olabilir. 

lstanbul - Edime yolu da buna ben 
zer bir haldedir. Bulgaristanda yollar nis 
belen cok ıslah <'dildi. Macarlar Beynel
milell Londra - lstanbul yolunu iki taraf 
tan Yugoslavyaya ve Romanyaya kadar 
getirc!ilcr. Ve bu senenin Teşrinisanisin
do bn yol Belgrata kadar mükemmelen 
yapılmıı olacakbr. 

Görülüyor ki ortada biz kaldık. 

Fikrim.ize göre esasen lıtanbnl - An
kara yolunun yapılır.ası memleket için, 
memleketin prestiji için büyük bir ihti
yaçtır. lstanbul ile merkezi hükfunet 
araamda ıirnendiferden maada mnvaıale 
olmaması büyük bir noksandır. Bu yolun 
yapılmasile §İmendiferle rekabet mesele 
si tevellüt edebilir. Ancak bütün dünya
da olduğu gibi bizde de bu rekabetten iç 
tinap çarelerini bulmak güç defilılir, Ge 
rok lstanbaldan Ankaraya ıerek Anka
radan Payasa kadar bazı yerler müst.,.. 
na olara.k yol kı- bozuk Ye krımen 
iyi olmak üzere esasen mevcuttur. Ba yo 
lun ıimdilik hiç olmazsa her mevsimde 
ıresilebilecek bir hale k~a memleke 
tin iktıaaderı büyük İstifadelere mazhar 
olabileceğine hiç şüphe yoktur. Bundan 
köylü de ıevlnecelr, araban ıık nlr kırıl
mıyaeak. hayvanı ~. Bu 
yolun vılayetler ara11nda talraimi De ek
aiklifinin Nafia Veki.letlnde ikmali acıı
ba mümkün olmaz m17Az -.ıda mem 
lelr.ete büyük bir Pn-öıhr tebebsl ib
da eden hlilı:ümetimiziıı karan bu qi ko
la:vlrlda temin edebileceflne ı6phemlz 
yoktur. 

1 
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J< AD YO 
bu günkü proaram 
lSTANBUL, 1200 m. 

18 - 18,45: Nihal H-

1 

18,45 - 20: Orbatn 
20 • 21,30: Bedayii ımuildye ı..,.ti. 
21,30 _ 22,30: Gramofon, Ajanı Te bor
sa haberi, saat ayan 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 - 13.30 Ankanıpa!M ofteatruı 

18. - ı8.40 Aaturb ..... 
18.40 _ 19.10 Alaturka ..,._ 
18.40 - 19.10 Gramofon 
19.10 - 19.40 Alaturka tu. 
19.40 - 20.10 Gramoloa 
20.10 Ajanı haberimi .,.. hava 
raporu. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18,50: Muıiki lif melrtablnden 

naklen: Şen muaiki. 21,06: Mad~ 
Nagi tarafından aöylenec:ek Milli 
Macar tarlulan (S!ıran cırkeetraalle) 
22,05: Caz ve Sigan muailüıd. 23,311: 
Opera orkeıtr.11 tanıfmdan İneç 
muaikial ( Dervag, Grles, Frey, S..en
dsen). 

ViYANA, 1117 m. 
18: Hafif muailQ_ Müaahabeler. 

20,35: Amele biri ili taJmnı tarafm· 
dan Senfonik konııer (Anton Webern' 
İn idaresinde). 21,35: "Kadınlar ba
ıimli radyo popuriıi. Müteaböen 
haberler. Sonra: Taırannili caa. 

Aakel"f tebllO•t 1 
Fatib Aa. Ş.den: 325, 326 dofum. 

lu yerli ve yab&DCJ piyade efradiyle 
327 do_iuı;nlu jandanna .,,. muzilra ef 
radı ki.milen ııevkeclileeelderdir. 

326 dofumlu •• bunlarla muame
leye ıiren n kua hi-t baldan nf 
fedilen yİyadeler de ,.....keclil-.ktir. 

Kullanan DÜNYAYI din.er 

T. S. F. RADYO 
Ma >azısı. Galata Şehsuvar i2 

Devredilecek ihtira 
beratı 

Li.atik ayakkabıları ve lastik ta
banlı ayak kabılan imaline daie bir 
uaul ve cıhaz hakkındaki ihtira için 
Sanayi Müdiriyeti umumiyeainden İl· 
tihaal edilmit olan 8 Nisan 1931 tarih 
ve 1380 numaralı ihtira beratı üze· 
rindeki hukuk bu kere bir diğerine 
devir veyahut icara verileceğinden 
bu husuata fazla maliimat edinmek is 
teyen zevatın lstanbulda Bahçekapu 
da Ta~ Hanında 43-48 numaralar· 
da kain vekili H. W. Stock Efendiye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

ZA YI - Askerliğimden almı, oldu
ğum terhia tezkeremi zayi ettim. Ye
niıini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. " Üsküdar Şuheainden 
Mehmet Nebil oğlu 320 doğumlu 
Mehmet Cemil. 

7 İnci icra memurluğundan : Pa· 
raya çevrilmesine karar verilen Be

tikta§ta Tramvay deposu arkasında 

Bostan Batı sokağında ı2 No. lu ha

nede Edip Beye ait mühtelif etyaaı 

21 Mart 933 aab günü saat 12 ili 13 

de Betiktaşta Bazar mahalinde açık 

arttırma ile satılacağından yevmi 

mezkiirda memu.Una müracaat olun-
maıı. 

lstanbul altıncı icra memurluğun. 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mııbn-er bulunan q:ra:rı betiyye 21-
3-933 tarihine müaadif aalı günü aaat 

de Kadıköyilnde Haydar Pt
cad 4 No. dükkiıı mahalled. açık arttır 
ma auretile satılacağından taliplerin 
mahalli mezkUı-de bulunacak memu· 
runa müracaatlan ilin olunur. 

lıtanbul 3 üncü lcrumdan: Narlı. 
yan Serkia efendiı Şiflide kagatbane 
caddesinde 142 numarada. lamail 
Hala efendi ve aalrenin Beyoğlu i
kinci sulh hukuk mahkemesinden a· 

leyhinize istihsal ettifi 22 tetrin.iaa
Dİ 31 tarih ve 31-491 numaralı Ka
aımpaşada Suru.ri Mehmet efendi -
kağında mükerrer 27 numaralı em· 
vali ıayri menktlle Üzerine mevzu 

haczin fekki ve nıeaarifi muhakeme
nin tarafmıza aidiyeti lıaldmıdaki ilam 
mucibince tarafımza icra emri cön
derilıniJaede mezkilr mahalde olma. 
dıfmız ·ore elyevm ikametgahınızın 

meçhul kalmıt olmaama binaen il&. 
nen tebligat ifuma karar verilmit
tir tarihl ilandan itıöanon bir ay zar

fında müracaatla ait oldafu mahlc• 
meclen veya tetldk merdnden ba
nın ıeri bıralolmaaı h•klaı.dıı bir ...... 
rar getirmediğiniz taktirde itbu müd 
detin münırunclan aonra IJY&bmada 
muameli.b icraiyeye devaın oluna. 

cafı mezkiir icra emrinin teblifi ma· 
hmma kaim olmak ÜZ- ilin olu-
nur. 

lıtanbul ikinci ticaret mahkemesin 

den: Kaplan motllri kaptanı Ya.af 
kaptan tarafından mahkemeye ına.. 
racaat edilenok 21-12-933 tarilıiııcI. 
meyvehoı iskelesinden Dancaya gi. 
derken Maltepe ile Kartal &raunda 
Mehmet Kaptanın mavnau kavait .,,. 
nizamab bahriyeye riayet etmiyenok 
tedbirsizlikle ve tam yol ile gelip i
dareaindeki motör ile müaademeai -
ticeainde aalapnryanın batbğm.ı ve 
motörün makine claireaine au hücum 
ettiğinden sür'atle M'JT edip aahile o 
taz metre meaafede yan babk bir 
halde makineyi istaper ederek kara
ya çıkabildiklerini .... ınotördeki luı.
mulenin kumı külliai aular içine!. ka
larak a-rya oldujunu mlitir v• uau-
1- tanzim " _h.....,. tevdi eyi. 
elifi raporun almm•aı için muktaai 
il&ııat ._ meraaimi k•mı•iyenin ifa
lllDI talep eylediiinden m•hkem• si
nü olarak 3-4-933 palUU'teai aaat 14 
... ta,tn olDlllDllfblr. y .... 
mezkürde rapor alınırken motör Te 
aalapurya Te yilJıt. bndaı• ....... 
herk..U. veyahut TekilleriDin muba
k.,ecle hazır bulmımelan lüzum ti
cant kanununun 1065 inai madcleai
M tftfibn iJin olmıııır. 

Tam veya nıuf becl•I vermı, olan 
larla bu defaki celpte bedel nrecek 
ler ki.milen aevkedil-fiııden 9 Ni
san 933 akpmma kadar her l'iin aaat 
9 dan 12 ye kadar yevmü içtima 12 
Nisan 933 sabah aaat 9 dadır. Yevmü ı-------------
mezkurdan aonnı selecelder hakkın- Betlnci icra lll-narlulandaaı Malı 
da muamelei luınnniye ifa edilecek· cw: olup paraya çerilıneai m.ukarrw 
tir. bir karyola ve bir orta lll&aall 2().3. 

ZA YI - Çift beyırirli -ı.ı1y. ara
bamızın 4683 numerolu pli.kaaı za. 

yi olmuftur. Y eniıi almacaimdan 
hükmü kalm&llllftrr. ŞitJi Fraıuız 
hastanesi arabacm Baari • 

933 t. pasarteei ırGadl aaat 8,30 dan 

itibaren Panıralts Cebel Tatu aokaJı: 

36 No. lu hane öııilnde aablacaim· 

dan taliplerin mW-.-atlan ilin olu· 

nur. 

~.-

MiLLiYET PAZAR 19 MART 1933 

1 
Evkaf müdiriyeti ilanları 1 

İlan tarihi 
14 l\1art 933 

Kıymeti 
muhammen esi 

İhale tarihi 
3 Nisan 93~ 

Lira Kuruş 
1449 00 

885 00 

1130 00 

2300 00 

400 00 

1130 00 

160 00 

1396 00 

700 00 

1205 82 

199 64 

323 64 

138 metre terbiinde bulunan Şehzadebaşı'nda 
Balabanağa mahallesinde Balaban sokağında 
eski 2 No. lı arsanın tamamı. 
350 arşın miktarında bulunan Üsküdar Sel
manağa mahallesinde Bülbülderesi caddesin· 
de T opaneli çeşmesi sokağında Serçehatun 
camiinin enka zile beraber arsası. 
140 metre terbiinde bulunan Fındıklı'da Ha
cerecep camiinin mevcut taşlarile beraber en 
kazı. 
460 metre terbiinde bulunan Şehzadebaşı'n· 
da muhterik Balabanağa camii arı;asının ta-
mamı. 

22 arşın miktarında bulunan Mahmutpaşa'da 
Dayahatun mahallesinde Y enihan sokağında 
39-35 No. lı dükkanın tamamı. 
Tahminen 1500 arşın miktarında bulunan 
Y enibahçe' de Arpaemini mahallesinde Top
kapı yokuşunda Arpaemini Mustafa efendi 
mescidinin enkazile beraber arsasının tama 
mı. 

Karagümr.ik ' te Muhtesipiskenderbey ma
hallesinde Kabakulak camii sokağında 20-7 
No. 1ı harap hanenin tamamı. 
324 metre terbiinde bulunan Fatih'te Beyce 
ğiz mahallesinde Nişancı caddesinde Efdalza 
de camii arsası ve üzerindeki ahşap kulübe ve 
taşları. 

Mahmutpaşa ' da Sultanodaları sokağında 9-5 
No. lı hanenin tamamı. 
401,94 arşın miktarında bulunan Kasnnpa
şa'da camiikebir mahallesinde mescit sokağın
da 18 No. lı mescit arsasının tamamı. 
Taksim civarında Kazancıbaşı mahallesinde 
Çeşme arkasında Taksim caddesinde 87 No. 
L mukaddema Kazancıbaşı camiinin tabutluk 
mahalli. 

161,82 artın miktarında bulunan Zeyrek' 
te Şahhubanhatun mahallesinde cami soka
ğında 2 ve 4 N o. lı ıneşrutahanenin tamamı. 

Baladaki emlik 14 Mart 933 tarihinden İbbaren 20 giin 
müddetle ilana konmuştur. İhalesi 3 Nisan 933 pazartesi gÜ
nü sat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber İstanbul Ev 
kaf Müdiriyeti binasında Mahlulat kalemine müracaatları. 

(1140) 

1 
fıtanbal Belediyeal ilanları -, 

'----~-' İstanbul Şehir Rehberi pa zas!1hla bastınlacaktır. Talip 
olanlar şartnamesini görmek ve ızahat almak için her gÜn 
Levazmı Müdürlüğüne müracaat etmeli pazarlığa gİrmek i
çin de 1125 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 20-3-
933 pazartesi günü saat on beşe kadar Dainll Encümene mü 
racaat etmelidirler. (1186) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer beş bin ili yedi bin beş yüz met 
re kıtlık elbiselik yerli yün ku ınatm kapalı zarf ~ünakasası 
9 Nisan 933 pazar günü saat on dörtte .. yapdaca~dan t~
liplerin şartname ve nürnuneyi görmek ~ere her gun ve mu
nakasaya girmek için ilk teminat ve tekli~amelerile ber~.ber 
mezkUr günde muayyen saate kadar komısyonumuza mura
caatlan. (1151) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

15-3-933 tarihinde münak asası yapdan 5411 kışlık ceket 
Ye 5500 kıtlık pantalon imaliyesi için verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 21 Mart 933 salı günü saat 14 ten 15 e kadar 
ı>azarhğı yapılacaktır. isteklilerin yevmi mezkôrda teminatla 
rile muayyen saatte komisyonumuza müracatlarr. (1224) 

ZA Yl - Gebn ukerlik ıubeıinden 
almq oldufum vesikamı zayi ettim. 

y •nlaini alacafmıdan hillmı.ü yoktur. 

A7dmlı 319 Ali otlu HÜMyin. 

ZA YI - Galata ithalat Gümrüfün
den ahnq olduğumuz 284 ve 323 nu 
merolu depozito makpuzlan zayi e· 
dildifinden hükümleri yoktur. Bakır 
köy Bez fabrika•ı. 

KADIKÖY 
HAV AGAZI ŞiRKETi 

Bu pazartesi günü saat 15 te Kadı
köy'ünde Süreyya Pata sineması salo
nunda verilecek olan ameli yemek ve 
pasta pİfİrme pastacılık dersine bü
tün hanımefendileri davet eder. 

1049 

Dokumacılara 
Malzeme deposu: 

hf rSmr N itil n 

1;TANBUL115iı-Keci 
NURHAN.21 

3 iıncü kolordu 
ilanları 

2. Sv. Fırka için pazarlığa 
konan 25,00 kilo un pahalı gö 
rüldüğünden ihalesi 22 Mart 
933 saat 14 te bırakılmıştır. 
Taliplerin şartnamesini gör 
mek üzere her gÜn ve pazar
lığına iştirak için mezkôr gÜn 

ve saatten evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Kom. nuna mü
racaatları. (58) (1227) 

SEYRİSEFAİN 
Merkez acentfl: Galata Köprübaıı B. 2362. 

Şube A. Sirkeci Mühürdar a.ade H. 2,.3740. 

iZMİR - PİRE - İSKENDERİYE 
POSTASI 

''ANKARA,, 
21 Mart sah 11 de 

TRBZON POST ASI 

CUMHURİYET 
22 Mart çarıamba 18 de Galata 

rıhtımından 

İZMIR - MERSiN POST ASI 

" Çanakkale ,, 
22 Mart çarşamba 10 da. İda•e 

rıhtımın..ıan k~'kayfar. 

İst. Mr. Kumandan1ığ7"'1 
Sabnalma kom. ilAnlarJ 

Maltepe Lisesi için ( 100) 
takım harici. elbise 21-3-933 
salı günü saat 14 te pazarlıkla 
satın alınacaktır_ İsteklilerin 
şartname ve örneğini görmek 
için her gün ve pazarlığa gi. 
rişeceklerin belli vakitte ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(561) (1182) 
1045 ,,. ,,. ,,. 

Askeri Baytar mektebi için 
52 kalem Bröşür ve kitap 22-
3-933 çarşamba gÜnÜ saat 15 
le pazarlıkla satm alınacaktır. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek için her gÜn ve pazarlığa 
girişeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala
rı. (1225) 

Dr. IHSAN SAM 1 
0
-

0
-K-T_O_R ___ _ 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU HORHORUNI 
Ökaürük ve nefes darlıfı bofmaca ve · Her gün aktama kadar baıtalanm 
kızamık öksürükleri için pek tesirli Eminönü Valide kıraatbaneai yanm-

ili\çtır. Her eczanede ve ecza depo.. daki muayenehanesinde tedavi eder. 

.. --~ lannda bulunur. ---· ·--- Tel. 2,4131 815 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan: 

637 

Makine kazan ve güverte tamiri pazarlıkla 22 Mart 933 
çarşamba gÜnÜ saat: 14 te. 

Aydın Reis Mesaha gemisinin makine kazan ve gÜverte 
tamiratı ayrı ayrı pazarlıkla münakasaya konulmUftur. 

Şartnamesini görmek iatiyenler her gÜn ve bu tamiratla
" yapmağa muktedir talip olanlarm teminat makhuzlan ile 
birlikte Deniz Levazım satınalma komiayonuna müracaatla
n. (1222) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Satın almması mukarrer otuz bin ili otwı bet bin metre 
yazlık haki yerli pamuk kumaşın kapalı zarf münaka.aası 9 
Nisan 933 pazar günü saat 1 6 da yapılacağından taliplerin 
şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
girmek için ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezkUr 
günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatlan. 

(1150) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundanı 

Satın alınması mukarrer ( 15,000) yün kuşağın kapalı 
zarf münakasası 3 Nisan 933 tarihinde pazartesi günü saat 
on birde İstanbul' da ve Ankara'da Yapılacağından isteklile
rin şartn,8.me ve nümuneyİ görmek Üzere her gÜn ve müna
kasaya girmek için ilk teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkiir günde muayyen saate kadar lstanbul'da Komisyonu 
muza ve Ankara'da da Jandarma Umum Kumandanlığı Be
§inci Levazmı Şubesine müracaatlan. (1066) 

934 

lstanbul ziraat bankasından: 
Sıra Semti Mahallem Sokağı Cin.si Hiue Emılk Hi••eye ~re mu-
No. aıiktan No. bammen kıymeti 
251 Bebek Bebek Dere Ah,ap ban• Tamamı 45 1000 T. L. 
252 " " " 20 400 " '' ,, 
253 " " Behelr Arsa ,, ziraı 550 128 3300 ,, 
254 Yenilı:&J Yenika7 Kllybqı Sabllbane ve ar•aa ,, 1711 17 5000 ,, 
255 " " KürkçD Ahpp hane ,, 6 500 ,, 
256 ,, " Dere ,, ,, ve bahçe ,, 31 4800 ,, 
257 BOyllkdere BGyllkdera Çivici Ana ılraı 120 ,, 45 100 ,, 
258 " ,, Eski çar" iskelem Kirfİr dakkln ve Dstti oda 2/3 10 667 ,, 
259 " " " " " 112 12 500 " 
260 Edimekapı Çakırağ• KuJUlu Ana Tamamı 28 500 ,, 
Pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimDbaclll bonoııile &demek tlzere JUkanda enafı yazılı gayrı menkuller açık artbrma 

suretile •abfa çıkardmııbr. Kat'i ihaleleri 30 - 3 - 933 perfambe günü Hat ONBEŞTEDIR. İ•teyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile 
bankamıza mDracaatlan. Şartname bankamız kapısına asılmı9br. Seni baliye verıriule belediye rll•umu mütteriye aitt;r. 
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.;~E~'?:~:sE~r:Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız. 
Her eczane 
de satılır. 

iLAÇLARINIZI :.~~·. SALiH NECA Ti 
den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 
dikkat ciddi bir istikametle hazırlanır ASiPiROL NECATi Grip, nazle baş ve di' - ağrılannın 

mliessir ilacıdır. Lıitfen tecrübe ediniz. 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: \ Pertevniyal 
Vakfından: Tc.!1 Q KiYE 

llR.66.T 
Boğaziçinde Bebekte Bebek caddesinde Harunaçi Jak 

Beyden metrUk sahil boyunda 59-2 numaralı araa bedeli defa 
ten peşin tediye edilmek üzere mülkiyeti müzayedeye vazedil 
miştir. Talipleri yevmi ihale olan 26 Mart 933 pazar gilnil 
saat 14 te Malmüdürlüğünde müteşekkil aatış komisyonuna 
müracaatları. (1022) 

858 

Pertevniyal V akfmdan Akaa
rayda Tramvay caddeıinde Per
tevniyal Türbesi ittisalindeki arsa 
ya olbaptaki proje ve prtııameai 
mucibince müceddeten üç dükki.n 
m.a,.ı kapalı zarf uınılile 19-Mart-
933 tarihinden 10-Nisan-933 tari
hine mtisadif Pazart881 gününe ka 
dar me't'kii mtinakuaya konul
muttur• Talip olanlar pnname 't'e 
projeleri almalı: üzere her gün öi· 
leden 10nra İstanbul Evkaf Müdil 
riyetinde Pertevniyal V aklı idare 
aine ve ihale günü olan aalifülbe
yan PazartMi güııü aaat on bet~ 
kapalı zarflarmm idare encüm&o 

nine tevdi etmeleri. 

BANKA51 
Tayyare Cemiyeti Mübayaat 

Komisyonundan: 
Nümuneleri ve şartnameleri veçhile evlenme evrakile CÜZ· 

dan ve noter evrala ile saire tabettirileceğinden tab'a talip o
lacakların 21Mart933 aalı gijnü aaat 14 te komisyona müra
caatlan. (1229) 

Adalar Malmüdürlüğündenı 
Satılık fınn ve ev muhtacı tamirdir 

16,16/1 No. h yeni sokak cami mahallesi Büyijkada ze
min kat bir miktar taşlık. Birinci kat bir hamurluk üç oda ve 
ufak sofa. Tahmin edilen kıy met 1000 lira olup ihale bedeli 
defa ten ve peşinen alınacaktır. Satış muamelesi 26-3-933 pa
zar gÜnÜ saat 14 le Adalar Malmüdürlüğilnde aleni müzaye
de ile yapılacaktır. ( 1202) 

Fatih Malmüdürlü~ündenı 
Emlaki mahlweden eski A lipaşada Miri Miran Hasan pa

şa mahallesinde tekke sokağında Atik 30 No. lı mükerrer ce
dit 20-20/1 No. lı kagir iki ve açık müzayede ile satılacaktır. 
Her iki evin kıymeti muhammenesi bin altı yüz liradır. Mü
zayede müddeti 6 Mart 933 tarihinden 30 Mart 933 tarihine 
kadar yirmi bet gilndür. Taliplerin 30 Mart 933 tarihine mü
sadif perşembe gÜnil saat onda Fatih Malmüdürlüğünde mil 
tetekkil aabş komisyonuna müracaatlan eylemeleri. (1048) 

Hakiki Bir Yenilik 
Galata'cla Karak6y'de kiln meıhur 

EKSELSİOR 
Büyük Elbise Fabrikası 

Erkeklere mahsu• 

28 1 /2 Liraya 
ISMARLAMA ELBİSE 

Üçüncü llim 
KARADENiZ ORMAN 

ltletme Türk Anonim 
Şirketinden: 

1 O Nİ.lan 932 tarihinde inikat eden 
fevkalide heyeti umumiye lçtimaında 
ıirket ffnnayeainln tenzili ..,. nizamna.. 
mei clahilinin bazı maddelerinin tadili 
karargir olarak aicilli ticarete de kaydı 
İc;n1 olnnmuı ve kanunen yapılmuı ınuk 
tezi diğer mwımelatta derdesti iıtikınal 
bulunınuı olmuma -'mi fİrketten mat 
lubu bulunanlarm ane.tlube.b verilınek 
üzre taribl ilinclan itibaren yinni iki 
gün zarfında Galataıla Om.,.. Abit ha
nında dördüncü katta dört mmıarada 
tlrketln merkezine nriiracaatlan ticaret 
kanununun 396 nc:ı madde.ine teriikan 
.ilin olunur. 

Karadeniz Orman Anonim Şirketi 
Müdürlüğü 

Birinci llln 5 Mart 933 te. 
680 

Istanbul Ziraat 

• 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--~ObQ 

Bankasından: 

482 

dairesi tesis ettiğini muhta-_, müıterilerine tebtir eyler. 
En mükemınel Ye llOG moda lnımqlar en iyi melzeme kul
lanmak ınıretile itinalı bir clikiı ve kuıursuz bir biçimde 
koıtümler imal edecektir. Sureti nıabıuaada getirttiği Pa
r:İı biç.ki akademisinden mezun pek mahir ve tecriibedide 
bir makıuıtar tarafından kesilecek olan kostümler, en mfiı
ID!petentleri bile memnun edecek bir derecei miikp._,"1i-

Semti 

Bilyflkdere 

Maballoli 

Bilyllkdere 

Sokatı 

Babçekö1 

Cinsi Hiaıetıi 

3/8 

Emlak 
No. 
3, 1 

Hisseye göre mu
hammen kıymeti 

7500 T. L 

yette olacaktır. 

Muhterem müıteri1er, daima müntahap 
kumaşlardan bir ıtok hulacak1ardır. 

> Tediyatta teshllat 

240 Büyükadıı. Meıru tivet Bahçeler Tamamı 212 2050 " 
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Ankaralıiıın: .Defter,:· 
Meclis karşısında, Mustafa Kemal 
Cürrıhuriget ne vakit ilan edildi? 
Ankarada toplanan Büyük Mil

let Meclisinin vazifesi, vaziyeti, 
salahiyeti ne olacak? Mustafa Ke
mal Pata; onu bir alet gibi kullan
mak mı istiyor, yoksa memleketin 
idare ve mukadedrahna hakim 
milli bir kudr .. t haline mi koya
cak? Pa,anın temasında olanlar, 
ısrar ile iddi& <ıdiyorlar ki, o hiç 
bir zaman mt:elise tahakküm et
m ek, onu alet olarak kullanmak 
fikrinde değildir. Hususiyetinde, 
mahremiyetinde bile kendisinde 
bövle temayül farkedenler olma
IT'ıstır. Bilakis Büyük Millet 
M edi•ini , milli iradenin bir sem
bolii halinde yasatmak için onun 
kudret ve salahiyetine hürmette 
hnkesten ileri gidecek. . . Esasen 
böyle bir zanıret le hissettiği yok
tur. Onun açık açık söylediği ha
kikat sudur: 

- "Ortava athğım 
0

dava; kuv
vet/•,(;,, haklıclır. Millette bu da
vnvı anlamak istidadı var. Ben
J,, J,, hu davayı anlatacak, onu 
,-,,;;,(afaa ve tahakkuk ettirecek 
lnıtlret var. Bu itibarlııı milletin 
de, onu tem•il eclen meclisin ele 
bt>nden ayrılmanna ihtimal yok
tur!" 

Mustafa Kemal, arkadatlarına 
ve alakadarlarına ıormadan, da
nı~madan kendiliğinden hiç bir 

fey yapmıyor. Fakat onda öyle 
bir meharet, öyle bir tallkat var 

ki, her istediği feyi, kendi arzusu 
•eklinde değil, ba,kalannm mec;. 
lisin iradesi feklinde yap~or. 
Nitekim Ankarada fevkalade sa
lahiyetli milli bir meclisin toplan 
ması kararını da herkese inan
dırdıktan sonra tatbikine ba,la
mı,hr. 

Yüksek salahiyetli bir Millet 
Meclisinin Ankarada toplanması 
zaruretine kartı, bazı hukukt inas
lar Kanunu E sasimizde böyle bir 
meclisin toplanması halrkmda sa-

1 

rih bir kayıt ve itaret bulunmadı
ğını ileri ıürmü,Ierdi. 

:fo ... '(. 

Mustafa Kemal Patanın mak
sadı belli. • O, bu vaziyetten isti
fade ederek halife ve sultanı kad
ro harici, devlet kadrosunun hari
cinde saymak istiyor. Ne çare ki 
umumi temayül, bunun aksinedir: 
"Halife ve padif&h mağdurdur, o
nu kurtarmak vazifedir. Halastan 
sonra yeniden tahtı saltanatın et
rafında toplanmak lazımdır!" fik
ri galiptir. Hatta bazı meb'uslar 
biran evvel makamı saltanat ile 
temas temin etmek, lstanbul Hü
kumetile itilaf zemini aramak yo
lunıla teklifler yapıyorlar. 

Diğer taraftan Ankarada müs
takil, her türlü salahiyet ve ikti
darı haiz bir hükumetin te,kili de 
lazımdır. Bunu halin icapları, gi
ri,ilen istihlaa vazifesinin icapları 
:zaruret haline koymaktadır. O
nun için öyle bir program, öyle 
prensipler, nihayet öyle bir Kanu
nu Esasi yapmalı ki hem zavahiri 
korusun, hem de yeni bir devlet 
kurulmasını temin et.in. 

Mustafa Kemal Patanın bu 
maksatla meclise verdiği takrir, 
her iki ciheti de temin ediyor. 
Takririn eauları fUnlardrr: 

J. - Hükiimet te,kili zaruridir. 
2. - Muvakkat kaydile bir Dev

let Reisi tanımak v•ya bir padi
fQh kaymakamı ihtas etmek lazım 
değildir. 

3. - Türkiye Bilyijk Millet 
Mecli.inin levkincle bafka bir 
kuvvet mevcut değildir. 

4. - Türkiye Bayiik Millet Mec
liai, tesrii ve icraf ıallilıiyetleri 
camidir. 

Bu esaslara dayanan bir hiikd
met, milli hakimiyete iıtlnat eden 
bir halk hükOmetinden, bir halk 
cümhuriyetinden ba,ka bir fey 
midir? 

MiLLiCi 

Ankara Belediyui caddelerin rölüjlerini, meyclanlıkları ve umumi 
bahçeleri çamlarla tez.yine karar vermiştir Civar ormanlardan ve bil 
hassa Y abanabattan ııetirtilen çcım lar Y enifehir röliijlerine dikilmeğe 
ba,lanmıftır. Bu zuretle fehir bütün sene yqilliğini muhafaza eden çam 

larla süılen mif oluyor •••• 

Yeni inşaat ucuzladı 
500 e yakın bina planın tasdi. 

kından sonra yıkılacak 
;e~~~!:'t /~ j,T,el~fonla) - yet etmiftir. Yüz adet olarak Berlin-

l•klar baılamııtır çıy .,' · nmızde bazır. de tabedilmektedir. Bu nüıhalar gelince 
lar araalarına ı.u;.. v~ :. r::.=~~- Ba.ıveka!etçe meclise arzedilecek ve ni-
d<rlar. Bu •ene reımi dairelerden - hai taıdık karan alınacaktır. 
da huı111i yapılar yaptıracakların .::;~ Hal~ .Ankara~a yıkılma!";""" ka-
pck az değildir. Zira intaat geçe ';" venlmit bet !"Ze yakın bına var-
lere nisbetle epey ucuzlamı tır ~ ••ne- ır: Bunlann hedim kararlan verilmiıtir. 
ğımız tetkikata nazaran, 1:ıJ1 ·n • -ıı- P!a":ın kat'i taıdikinden aonra bunlar 
lı kanunla 929 ıeneı' d .umanıba • kamılen yıktıralacaktır. 
1 ı mayısın a ıte t- 0 . • 
ayan imar müdürlüğüne ya ılan .. ";'Mı mezarlık olmak üzere Hatip 

caatlardan 929 zarfında 63 ~30 d':'::İ. çayı cı~ann~a ve telsiz istasyonu yakı-
9~1 de 362, 932 de 279 .. : bu seneni~ n.'ndaki . g~nıı tarlalar istimlak edilmit
kan~nuıani ve şubat aylannda da 5 ki tir . . H_mabyan ve Musevi mezarlıklan 
cem an 911 inta ruhsatı veril · ek da uli.m mezarlıklannm yakınlarında 
aeriıi yapılmıttr. DUf ve • yapılacak ve Cebecideki bagünkü me-

Şebir planı bir çok değiıiklikler e- llık bur_~Y~ ~~olunaca_kt_ır. 
çirdikten sonra nihayet M. Janaen' ır. ;:"'J mudürlugu teşekku!unden buırü
üç dört ay evvel gelişinde keapi kat!i'y~ b:c; a Bar J:ıarnkırıMi,~lolnya,lsı._a~on - c ... 

' 
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, et Meclısı - lıtaa-

Atlı spor klül'-ünde 
ANKARA (Telefonla) - An· 

kara Atlı S~or Klübüne rağbet 
günden güne fazlalatmaktadrr. 
Klüp, hükumet merkezini? ~iba~ 
ailelerinin iyi vakit geçırdıklerı 
bir toplantı yeri olmuftur. 

Manejde ata binmeyi öğrenen 
talebelerin adedi günden güne art 
maktadır. Netrettiğimiz resimde 
Başvekil İsmet Paşanın ref~ala~ı 
Hf. ile aziz çocukları ManeJ yerın 
de bir sabah çayı içerlerken görül 
mektedir. 

Bu sahifede a
0

yni mevzudan sık 
sık bahsolunacaktır. 

Yeni otobüsler 
-----

B~lediye Rusyadan 
otobüsler getirtecek 

ANKARA, 18. (Telefonla) - An 
kara belediyHi tehirde .. yriseferi te-

. · · b··-''-ı...., kli•e vaoıtaları-mm açın U& u.o.a.u na ., . . 
nın gayri kifi oldutunu nazan ıtıba 
re alarak Ruıyaya otobüıl~~ "'!'a.r· 
lamalı: için muhabereye gırıtmıftı~. 
Belediye Ankara 9ehrine mün~sip ~ır 
otobüa tipi gö.terilmeıini ııtemıt· 
tir. Bu tip tayyilıı ettikten aonra. be
lediye libumu kadar otobüa getirt~ 
cek, bunlann bedelleri 30 aenede <>
denecektir. 

-o-

Kaç kişi evlendi? 
ANKARA, 18 (Telefonla) 

Ankara belediyeai evlenme daire
sin e 931 senesiQde evlenm e için 
alb yüz küıur çi~t müracaat etmİf, 
bunlardan bet ytlz otuz kişinin mu 
ameleei ikmal edilm~ ve miitebakl 
muameleler 932 senes~ne devrolun 
muttur· 932 senesi zarfında müra
caat yekfuıu yedi ytlz kırk d6rt çift 
olup bunlann da alb ytlz yirmi do
kuzu eYlenerek ytlz on bet çiftin 
de muamelelerinin ikmal ve intacı 
933 senesine denolunmııF. Tet 
kik edilen kuyudata nazaran; her 
sene evlenenlerin adedi muayyen 
bir nlabette artmaktadır. Bu teza
yüt, Ankara niifusunun artnıaama 
ve hiikfunet merkezinde hayat pa
halılığmm IOD senelerde mahsilı 
bir derecede hafiflemesine atfo
lunmaktadır. 

1 

Temyizin nakil 
ANKARA, 18 (Telefonla) 

Adliye sarayı binası önümüzdeki 
aylarda tahliye olunarak Temyiz 
mahkemesine tahsiı edilecektir. 
Halen sarayı ltgal eden vek&let 
daireleri ile mahkemeler için birer 
bina aranmaktadır. Vekllet ve 
Temyiz mahkemesi için inşası mu 
karrer binalar ikmal edilinceye 
kadar ıimdikl Adliye sarayı Tem
yiz mahkemesi emrinde kalacak
tır. Temviz mahkemesi mahkeme
lerin tatili lfllnlerlne tesadüf eden 
miiddet zarfında Ankaraya nakle
dilml• bulunacaktır. 

yon, Çankaya, Akköpı;ü caddelerinin ya
pılmasına yardım etmıı ve lstaıyonda
ki otomobil yerlerini yaptırmııtır. Bun
dan baıka tehir için ~68,000 liraya yap
tırdıiı hal'i de bele~ıyeye devretmiıtir. 

Müdürlük yeni ınıa edeceği binalar 
meyanında; Y eniıehirde Lausanne mey
danında yaptrracaiı on dört dükkanlı ve 
Samanpa.zarında yaptıracağı yine bu bü
yüklükte iki hal vardır. 

Bunlardan başka bugün muayyen 
günlerde halk pazarlan kurulan Y eniı&o 
bir, Cebeci, lsmetpafa, N ümune hu
taneıi ve Hisardaki mahallerde ele birer 
açık pazar yeri yaptıracaktır. 

Fevk:a a de odalar 
3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA 

Anl~ara'nın en meraklı yeri .... 
''İstanbul pasta salonu ,, nda geceleri inikat eden 

Koalisyon kabinesi aş başında •• 
ANKARA, 18 (Milliyet) - "lata. 

bul pa&ta aalonu" nda geceleri İnikat 
koalisyon "' batında. ~ 

- N ıılbant oğıu uğramadı mı, bu-
ıün. ... 

Pencerenin önünde oturmuı geçen
leri seyrediyor ve kahvemi içerek ya .. 
zacak bir mevzu dü~ünüyorum. •• 
Garsona sorulan bu aual beni ikaz et
ti, kendi kendime; 

- lıte, dedim, aradığın mevzu o
turduğun yer ve buranın gediklileri. • 

"' "' "' "Ankara" kelim.esi lıatırlanmca 
derhal arkaıından bir kaç kelime da
ha sıralanır: Çankaya, Yenitehir, Ka
raoğlan, Taıhan .••• ve •••• lıtal\bul 
pa~tR salonu .. 

Şehrin en itlek yerindeki, h-.. 
hemen Taşhanın karşııınuaki bu aa~ 
zinoyu, kıraathaneyi, yahut paata aa
lonunu kim tanmıaz? 

Oranın mü9terileri grup sruptur 
ve her gnıbun da '>ir toplanma zama
nı vardır. O - =n bu d1i1<:"ki\n. te~ 

'9Ü•Ü günilndenberl 
ir defa olaun k ... 
en.lderini kapama• 

uıtır. Günün her 
irnü dört saatinde 
e içeriai bot değil-, . 
. ır. 

Miltterileri srup 
ruptur, dedik. M ... 
ela birinci ve baf
. üı teıi Nanlbant oi 
ı Hıfzı Beyin bir 
artiıi vardır. Öile
en ıonra bir kaç 
aat müstesna, na 

Nalbant oğlu ""1DaD oelonun Ö· 
Hıfzı B. nünden geçseniz haz 

retin yaz, kıt uıtu-
1'11 ile kazmmıt ınticella batım camekb
lann arkaamdan görebilininiz. 

Hıfzı Bey, matbuat aleminin elli 
senelik ..,yyar tarihidir. Bir zaman
lar Babıali caddeıinin emektarı ve es
ki yazı büyüklerimizin de ahpabı idi. 

Şimdi onu yaz kıt ayafmdaki aarı 
çizmeleri Üzerine dökülmüt aıolf pan
talonu ile, apor elbiaeaile ve yüz elli 
kiloluk vücudu ile, daima lotanbul 
p-.ta .,.ıonunda görüraünü • 

Havuza çekilmİf heybetli bir drit
navt gibi alnında kaldırılmıt gözlüğü 
elinde ırazeteai, güler yüzle, secili, 
kafi:reli huauıi tekellüm üaliibu ile es
ki hatırat ve hi.ldyelerini anlatır -
araııra da tilrler söyler. 

O, çok bonkör bir adamdır. Ne iıi
niz varıaa bir defa söylemek kafidir. 
Hemen eline kaim bastonunu alır ve 
d.,rhal itiniae fiaebilillah kotar. 

Hıfzı Beye bir defa latife ettim, kız 
DUflı. Fakat gene dayanamıyacaiım 
ye ona bir iai.m verecetim; "Ankara .. 
nın sançizmeli Mehmet Ağaıı" ... 

Fakat öyle bir Mehmet Aia ki aan
çizıneliler içinde kaynamıı bir ıançi:ı
meli defi!. . Ankarada san çizmeaile 
teferrüt etmlı ye tanumııı bir Mehmet 
Al•··· 

Oatat, her zaman, sünün her .... 
tinde ayni parti ile otunnas. Sabah
leyin pek erkend- aobanm yanma o
turduiu vakit henüz kimoe ırelmemit
dr. Hakimiyete daha fÖyle ~lr sözge~
dirirken, tekaüt muamelMI ikmal edıl
memiı, depoze edilmit te ikramiyele
rini almağa gelmit, ..ıonun bet oa 
ırüolük gelıreç mütterileri damlarlar. 
Hiç bir vakit ekaik olmryan bu müt
teriler aıkerae reami elbiae ile gelir
ler ve aiYillerini giyinceye kadar gün
lerce Hıfzı Beyin tatlı sözlerini din
lerleı yahut öğleye kadar gazeteleri 
kiınseye vermemek için müsabaka &o 
derler. 

Derken; ölle üzeri yemeklerini yi
yen bazı büyük memurlar dU,.,rler. 
Bunlar araımda zıraatçi, maliyeci ..,.. 
ormancılar buraya müdavemette en 
ziyade sadakat göıterenlerdir. 

Bunları da, buranın Nalbant oğl11 
kadar kıdemli ve temelliai bahriyeli 
mütekait Cemal Bey takip eder. Ce
mal Bey de burada bir grup lideridir. 
Onun etrafı da öile, akıam, gece hiç 
bot kalmaz. 

öğle biter, muallim Enver Behnan 
Bey ince vücudu ile salma aalma ge
lir. Derken birer birer muallimler 
de onun etrafında çevrelenmeğe bat
larlar, kendi tabirlerile akademide 
arzı vücut ederler. 
Akıamn doğru pek yeni ıneb'uılar 

da bir köıe tutarlar .• 
Bir de bakaramız iri bir köıede de 

aalonun sahibi oturmuı çayını içmek
tedir. Hemen, bir timtek kadar sür'
atle onun da yanında yln canı müte
ahhit Giritli Remzi Bey belirir. Onla
rın birinin Rizeli yani Karadenizli, Ö· 

Hükumet merkezinde 

tekinin de Akdenizli olmaaına rağ
men aralarında ıu ıızmaz. Daha dof .. 
nııu bir aevgi onlan Marmara gibi bi
ribirine bağlamıştır. Onlar batbaıa 
mütemadiyen konuıurlar. Seneler
denberi hiç mevzulan tükenmez. O 
kadar ki; Remzi Beyin yanına zaman 
zaman ameleler, hemıehriler gelir, O. 
hem onlarla konutur1 hem de bir ta• 
raftan Ali Beyle lafahnayı gene ih
mal etmez. 
Eğer Ankarada iae; Seli.Dikli baba 

Şefko'yu da daima burada aramanız 
li.zımdır. O da Hıfzı Beyin eti, o
nun gibi ırül..-yüzüyle etrafında ma
liyecilerle bankacıları alzmnı içi
ne baktınr. 

Azkalaın, bir tarafta ıakin, yalnıa 
baıına oturan hicivci f'lir Kudduıi'yi 
görmiyecektim. Bekleyin, o yalnız k~I 
mıyacaktır. Şimdi etrafını beıııtehn~ 
!eri lbradılılar alacak, onlara yenı 
hicYiyelerini ellerile de itaretler yapa
rak tatlı tatlı okuyacaktır. 

Bütün bu zevat burada iken Nal
bant oilu da tabii gene buradadır ve 
yülıoek ...ıe her gnıba söz yetİftİl"
mektedir. 

Alqam olur. bu zamana kadar 
herkee lıte gider gelir .. Gene ırelir, 
gider ..,.. derken akıam Üzeri gene bu
raaı dolar, dolar ama ırediklilerden 
baıka bir çoktan da gelir. Hüliaa, on 
lar da gider, gece müıterileri bqlar. 

Bunlar meyanında hariciyecileri 
aaymak behemehal lazımdır. Hariç
ten yeni gelmit. yahut vekalet emrine 
alınmıt hariciyeciler de buraıun ge
dikli bir gnıbudur ve söz mevzulan 
daima ve dalına tayin üzerinedir. 

Paata •alonunun daimi mütterileri 
araaında mülkiyeliler grubunu da M7 
mai• unuhnamalıdır. Bunlardan bat
ka burayı dolduranlar lıtanbuldan it 
için gelen meşhur avukatlar, büyük 
tüccarlarda. Cuma ve merasim ıün -
leri selgeç müıteriler daimi künüleri 
gaıpederlerae de nihayet bir güne in
hisar eder. 

Gece hayli ileriler. • • Müıteriler o 
ııtaman Nalbant oflu Oıtadımızm et
rafmdalıl halka deiitınittir. lıte bu 
vakit hatta Ubeydullah Efendi olmak 
üzere, diler gruplann döküntülerin
den mlirekkep bir koe.llayon kabin .. ! 
teteklrill eder, artık bunlar aabahçı
dır. Barlar iki buçukta kapanır. Ön· 
ce çakırkeyif bar mütterileri, oalan 
takiben artiatler, daha onlarm da al"
kaamdan mızıkacılar sökün ederek, 
kabvaltılarmr yaparlar. Onlar gittik
leri nlıcit bizim koaliayoa kabinesi 
erk-anı da &fbatmdadırlar ve keıfi f&
refi Ubeydullah Efendiye ait olan U-

lstanbul Pasta Salonu 

beydi nemındaki tatlıya kaıık çal
maktadırlar. 

Bu tatlı, bol südün içine bol gevrek 
doirayarak ve çilek reçeli ile kanştı
rarak yapılmakta ve katıkla yenmek• 
ledir ... 

Artık gün ağarmak üzeredir. Ka
bine erki.ru da birer birer uykuya 
gitmiılerdir. Oıtat Hıfzı Bey ıırtını 
aobaya vermiıtir. Kendi tabirile a
mudu fıkarsindeki iliklerini fıkırda
tacaktır, bu ıı te bitince iki saat uyu
mak ve tekrar hemen gene buraya 
gelmek üzere yakındaki oteline gide
c .. ktir. 

••• 
lıte görülüyor ya., latanbul paıta 

salonu baılı baıma bir !lem, bir Babil 
kulesidir. Herkea, her mealek erbabı 
buraya selir, mukaveleler burada im
za edilir, mektuplar burada yazılır. 
Akıl burada danıtılw, miifkOI burada 
halledilir, randeYUlar hep burada bi
ribirlni bulur. • O kadar ki. • • Gece 
hasta olsanız doktoru buradan aorar, 
Nalbant oğlunu rica ile imdadı aıhhi
ye buradan koıturur ve ..,.hJeten pa
ra lazım o\aa iıtikraz edecek zevatı 
ırene burada gllrürıilnüz. Hüllsa bu
raaı her §eydir, bilbaua tabir ca.İzM 

imdat merkez idir. 

"' .. 
Salonun idare uıulü de enteresan

dır. Meaela buranm ganonlan elleri
ne kendi aylıklarından oa para al
mazlar. Yerler, içerler. • Paralan iki 
Ji1z lirayı balanca mmıleketlerl olan 
Rizeye gönderilirler ve ticaret haya
tma atılırlar. Hep&! terbiyeli - muhi
ti tanır lıuanlardır. Hele Hahz Ömer 
Te Fikri Efendiler teeoaib ırüniind-
barl harada kalmıtlardır. Ve adeta 
buraıun canlı tarihi olmutlardır. 

Sahibi Ali Beye gelinceı o artık ko
caman bir otel, bir aari hamam yap-

mıfbr. Şimdi kazancını s•m•n zaman 
Avrupaya .. yabatle tetkiklere aarfet
mektedir. On11n aık aık yapblı bu se
yahatler behemehal bir arla ile biter. 
Yani ATI'Upadan dolruc:a Rizeye gi
der ve aonra Ankaraya gelir. 

Paata aalonunu bilmiyen karilerime 
lıte bu çok enteresan :reri oldukça 
anlattnn zannındayım •• • 

• • • 
Arkamdan liıtat bir kaç defadır 

aealenlyor, yazım da artık bitti. Etra
fında lzınirden yeni gelen hemtehrl
leri varı 

- A Canrtll ırel biraz ya, biz kırlı: 
senedir yazdık ta aanki ne oldu 7 Gel 
JUatalım. ••• 

• • • 

Ankara SINEMAL RI 
Yeni Bugün bngec• 

Küçük Daktilo filminde ~yircilerin 
nazarlarmda yüksek ile mevki kaza... 

mağa muvaffak olan 
JEAN BOITEL-ARMAND BERNARD 

birlikte temsil ettikleri 

' ' Canın isterse,, 
filminde yine en büyük takdire maz

har olmuılardD'. Cazip bir muzik, 
fevkallde bir eaer 

l !Aveten tarkılı va ryete ve 
dünya haberleri 

Buıun bu gece 

Blııidliii ve fnlaılide c:eaaretile 
töhret bulan mqhur artist 

TOM Mix 
Tarahndan çevrilen heycanlı film 

Tomun intikamı 
Bu film bu mevzudaki eserlerin §fthe

aeridir. Görmek fırsatını 
kaçırmayınız. 

lıavetenı Dünya haberleri 
ve bir de ( Şort ) 
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Amerilran bar - Lokantrl - Oyun sa ıınu 
Şarkın En Muhteşem Oteli 

- Dansı ay - Hususi sal nlar _ Ka ton_ Band orkestrası daimi 


