
j 

CUMARTESi 
7S MART 1933 
8 ir el rene No. 2558 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

• • •• v •• •• • 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'u•u MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Beynelmilel 
Diktatörlük erm Di ator u c s 

Beynelmilel münasebetler bü
yük bir kararsızlık içindedir. U
mumi harpten sonra beynelmilel 
nizamı Milletler Cemiyetine isti
nat ettirmek yolundaki mesainin 
müspet bir netice vermediği anla
tılıyor. Milletler Ce~yeti fikri i~
las edince onun yerme b-.ka bır 
ıiyasi nizam koymak lazımdır. 
Bu yeni nizam ne olabilir? Roma
da lngiliz Batvekili Mac Donald 
ile ltalya Batvekili Musaolini ara-
11ndaki mülakatta görüfülen me
ıele budur. lki Batvekil, beynel
milel nizamın, Milletler Cemiyeti 
yerine, dört Avrupa De:vleti ~a
fından tetkil edilecek bır Dırek
tuvar' a dayanması lazımgeldiği 
karıaatine varmıf görünüyorlar. 

Beynelmilel siyasi nizamı bu 
yolda büyük devletlerin diktatör
lüğüne istinat ettirmek te,ebbüsü 
ilk defa yapılmıyor. Viyana kong
resinden sonra 19 uncu unn ilk 
yarımında beynelmilel ıiyast ni
zam Mettemich tarafından tetkil 
edilen me~hur murabba ittifaka 
i~tinat ettirilmittl. Avusturya 
Batvekili 1815 senesinden sonra 
otuz sene' Avrupayı bu beynelmi
lel polis sistemi ile idare etmitti. 

Asrın ortasına doğru Mettemich 
sistemi yıkıldı. Bundan sonra de
mokrasi fikri inki,af etti. Millet
lerin müsavab fikri, Fransız in
kılabının ortaya attığı in.sanlar a
rasında müsavat fikri gibi bir 
ideal halini aldı. Bu da Milletler 
Cemiyetini doğurdu. Milletler 
Cemiyetinin tetkili, beynelmilel 
münasebetlerde demokrasi fikri
nin tatbik sahasına konulması yo
lunda en ziyade ileri gidilen bir 
adımdır. 

Umumi harbin doğurduğu anar. 
ti bir çok memleketleri demokra
siden ve parlmanterizmden uzak
la5hrmı~tır. Bu, geçici bir hal mi, 
yoksa demkrasi büsbütün iflas 
etti, bunun yerine ha.tıka bir siyasi 
nizam mı kaim olacak? Bu sual
lere timdilik kat'i bir cevap ver
mek mümkiin değildir. Şu muhak
kaktır ki milletler hürriyetten ve 
demokrasiden ziyade disipline ve 
otoriteye kıymet veriyorlar. Bir 
'1eya diğer fekilde Otoriter Hiik\l.. 
met, Demokratik ve Parlmanter 
devletlerin yerini almaktadır. 

Mussolini'nin teklif ettiği Di
ı-ektuvar, milli devlet tetkilinde 
hakim olan bu siyaset felsefesinin 
beynelmilel münasebetlere te,mi
linden ibarettir. Mussolini'ye gö
re, milli hudutlar içinde parla
mentolar ifl&a ettiı}i gibi, milletle
rin parlamentosu olan Milletler 
Cemiyetinden de bir fayda bekle
nemez. Fa,ist reiiıinin teklifi, fa
•izmin beynelmilel münasebetlere 
tatbikinden batka bir fey değil
dir. Metternich, mutlak hüküm
clarlık taraftan idi. Avusturya 
Ba,vekiline göre, en mükemmel 
devlet tekli mutlakıyet olduğu gi. 
hi. beynelmilel nizam da dört 
mutlak hükümdar tarafından tef
kil edilen bir kombinezon ile mu
hafaza edilebilirdi. Yani beynel
milel manada mutlakıyet ile. Wil
ıon dünyayı demokraai ile idare 
etmek istedi. Muasolini de bey
helmilel fa,izm ile idare etmek 
istivor. 

Ancak acaba bir Avrupa Direk
tuvan yapılabilir mi? Bu çok 
füpheli görünüyor. Bir defa kü
çük devletler bu vaziyeti kabul 
etmiyorlar. Ve Milletler Cemiye
tinde silahsızlanma konferansmm 
tatili için ileri sürülen teklife kar
tı küçük devletlerin itiraz ebnele
ı-i, bu Direktuvar fikrine kar,ı 
İsyandır. Fakat bundan daha e
hemmiyetli bir sebep, Fransanm 
hu fikre imale edilememesidir. 
ilk önce, bu fikir Fransız siyasi 
kanaatlerine asla uymaz. Sonra 
Fransa için böyle bir Direktuvarı 
kabul etmek, Avrupadaki mütte
fiklerinden ayrılmak ve kendisi
hin daima ekalliyette kalacağı bir 
kombinezona girmek demektir • 
Bundan maada bir an için Fransa
tıın muvafakat edeceğini farzet
•ek te böyle bir kombinezona gir
ltıe:ı:den evvel, büyük devletler a
l~smdaki ihtilafların kamilen hal
ıı fasledilmesi lazımdır. Cünkü 
e~er Direktuvar ile bir niza~ mu
lııı.faza cdil~cckse, her şeyden ev
~el bu nizamın ne olduğu hak-
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.. .. liste"' 1 S iliihları aza! tına hakkın. 
1 Küçük san' atlar hakkı 1 ! ANK.!.~~~AA-J -.. T. daki noktaı nazarımız 
~= az sonra vatandaşındır ~e= 0·J~~~~~:ı:::a~1:!:~ 
_ ve farsça kelimelerin 14 numa-
a -ı ralı listesi fUdur: 

~Vakit gelmek Üzere olduğundaniı ~:=~:i:Wrc1e 
lvekilet bir talimatname yapıyor~ · ~:=~::z7z 
2 ANKARA, 24 (Telefonla) - tatbikatta karıtıklık olmama11 ~ 5. - Penıane 
§ Küçük sanatların Türk vatan- temin edilecektir. !!! 6. - Perver 
:= datlarına hun hakkındaki ka- Diğer taraftan öğre~diğime : ?. - Perişan 
§ nunun tatbik müddeti yaklatb· göre Türkiyede yerletmıf bulu- E \ 8. - Pe,iman = ğından Dahiliye Vekaleti her nan ve yeni kanun mucibince ~ 1 9. - Pep.n. Pİfİn, 
;;;;; vekaletin salahiyetli bir memu- sanat icrasından menedilecek o-= 10. - Peyda = rundan tetekkül edecek bir ko- lan ecnebi tebeasından bir çok = ı 11. - Peygamber = misyon toplamağa tetebbüs et- kimseler Türk tabiiyetine gir- ;;; Listelerde çıkan kelimeler-= mittir. Bu komisyon kanunun mek için Dahiliye Vekaletine e , den manaları birden fazla olan
E tatbikatını kolayl-.tıracak bir müracaatta bulu~utla~dır. Bu - lann her manası için ayn ayrı 
;;;;;; talimatname hazırlıyacakbr. Bu müracaatlar tetkik edılmekte- =: kartılıklar ileri sürülebilir. 
:;: talimatname de hazirana kadar dir. Kanuni ,artlan haiz bulu-= tl . ı 
S ikınal edilmit olacak ve bütün nan müracaat sahiplerinin Türk 5 '& ti' 
;;;;; vilayetlere 16 hazirandan evvel t~biiy~ti.ne .~~bul olunmıı:larına aı kan dönüşü E tamim olunacaktır. Bu suretle bır manı gorulmemektedır. 5 
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Bitler tam diktatör! 
Almanyada siyasi suç işleyenlerin 

ipe kadar yolları var 
Reichstag tatil edildi 

Hitlerin atqll nutuklarından birini 
aöyledifi zamanlarda alınmıt ruim

lerinclen 

BERLIN, 24 A. A. - Volf Ajansı 
bildiriyor: Reichat,.., hükiimete tam 

aalahiyet veren kanunu 94 reye kartı 
441 reyle kabul etmİftİr. 

Merkez Fırkası ile Bavyera Halk 
Fırkaaı da, bu dakikada milletin kur
tarılması eaeri için tekmil muhaıımla• 
nna el uzabnak iatedilderini bildire· 
rek reyvermişlerdir. , 

Artık tahrikAmiz neıriyata müaaa• 
de edilmiyecektir. Akai bankette bu
lunan ııazetecier ıiddetle me.'ul tutu• 
lacaklardır. 

Reichstag, gayrimuayyen briiddet.• 
le tatil edilmiıtir. 

Galip mağlup yok! 
BERLIN, 24 (Mililyet) - Relcha

tar'm bugün fevkalaae ırünlerinden 
biri idi. Alman milletinin selameti 
namına, meclisin ittifaka yakm bir ek
seriyetle vermif olduğu kararla Hit
ler'in diktatörlüğü kanuniyet kesbet• 
mit demektir. 

Bu münasebetle baıvekil, mecliste 
ıayani dikkat bir nutuk aöylem1ıtir. 
Bu nutkun en bariz noktalan ıunlar• 
dırı 

Harici siyaaette hiildiınetin takip 
edece~i yol aulh, aililı bırakımı •• 

(Devamı 2 inci ııahilcde) 

Tek kitap hazırlığı 
Mektep kitapları nasıl hazırla~ 

nacak, nasıl basılacak? 
Mbarif Vekaletince hazırlanan tek 

kitap talimatnamesinin dün lı:Jsa bir hu
lasaaııu n"!retmiıtilı. Talimatname çok 
kimseleri alakadar edecek mahiyette ol
;ıuğu için, en esaslı yerlerini naklediyo
ruz: 

Talimatnameye (Öre, Mektepler için 
kabul edilecek kitaplar ıu suretle hazır. 
lattmlacakbr. 

Herhangi bir den için llımı olan ki
tabı M_aarif v ekaletl :ya cloerudan doğ
nıya bır mütehauıaa veya mütehaa,11 
bir heyete Vekalet nam ve hesabına 
yazd'!""'; Yahut da bu kitabın telifi için 
unıallımler ve mütehauıslar arumıla 
müsabaka "Çar. 

Her iki halde de kitabm üç aenelik 
mülki yet hakkı Maarif Vekaleti tara• . 
hndan, telif hakkı mukahilnde satmalı
nır. 

Kitaplann müsabaka müddeti altı ay
dan iki yıla kadar olmak üz..-e her kita
bın mahiyetine göre tayin edilir. 

Milaabakaya konacak kitaplar miiaa-

kında anlatmak lazımdır. Şimdiki 
nizam mı muhafaza edilecek, yok
sa bu nizam deği,ecek te bunun 
yerine baska bir siyasi vaziyet mi 
konacak?· Beynelmilel münase
betlerdeki kararsızlığın asıl sebe. 
bi bu ihtilaftır. Almanya ve ltal
ya timdiki vaziyeti kabul etıniyor
lar. Fransa dört elle istatükoya 
sarılmıştır. Dört büyük devlet, 
yalnız bu nokta etrafında anlafa
bilseler, beynelmilel münasebet· 
lerdeki kararsızlık izale edilmit o
lacağından belki de Mussolini'nin 
zihnini İşgal eden kombinezonla
rın teşkiline lüzum bile kalınıya
cakhr. 

Ahmet ŞUKRU 

I baka müddetinin batlangıcmdan bir ay 
evvel bqlamak üzere razetelerlo, ilan 
edilir. 

lIAnda müsabakaya konan kitabın 
banri derse ait olduğu, bangl amıf veya 
Pmflar için oldufu. ve kitaba, takriben 
kaç aabile olacağı, ihtiva edecej1 ,..... 
aim, harita ve aairenln evsafı bildirilı>
cektir. K•z•nan her kitaba verilecek te
lif hakkı ve mükifat miktan da ilinlar
da tayin edilecektir. 

Müaabakaya ittiralı: edebilmek için 
müsabaka müddetinin bitmesinden üç 
ay evetine kadar bir iatida ile Maarif 
Vekaletine müracaat ederek kaydolun
mak lazımdır. 

Müsabakaya (İraıler telif ettikleri ı>
aeri 23 X 30 büyüklüğünde kağıt üzerine 
üç nüıha olmak üzere makine ile .. e ka
iıtlann yalnız birer taraflanna yazılmıı 
olarak Vekalete tevdi edeceklerdir. Ki
taba girecek resim, tekil ve haritalar da 
birer nüsha olarak muaveddelerle bera
ber tevdi olunur. 
Müsabaka miıddetİ bitince müsabakaya 

a-iren eaerleri tetkik için bir komiayon 
tetkil edilir. 

Tetkik komiayonu müsabaka müdde
tinin bitmeainden en çok on he§ gün son
ra iıe başlar, ve itini en çok alb ayda 
bitirerek seçtiği eserlerle beraber müta
leanamesini Vekalet Mnkamına arzeder. 

Kabul ve neıredilen kitaplann üzerlı>
rine müelliflerin iımile beraber kitabı 
tetkik edenlerin de isimleri konulacak
tır. 

Birinciye verile'l telif hakkının bir yıl 
lığı kadar bir para ikinci kitabın müelli
fine, bir yıllığın üçte ikisi kadar bir pa
ra da üçüncü çıkan kitabın müellifine 
mükafat olarak verilir. Müellifler birden 
fazla olduğu takdirde telif hakkı veya 
mükafat heyeti 31mumiyesine aittir. 

ikinci ve üçüncü çıkarak bir devre i
çin bir defaya mahsua mükafat alını§ o
lan kitapların mülkiyetleri sahiplerinde 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Murahhaslarımız dtia 
Sofyadan geldiler 

Mı.lbhha.lanmııan maayonda aldırdı· 
iımuı; resimleri 

Üçüncü Balkan konferansı konseyine 
lttir8.k etmek üzere Bükrqe ritmit olan 
B. M. MoclUI ikinci reiıl Huan ve AJ. 
yon meb'uau Ruıen Etref B. ı ... dün sa
bahki elupreale Solyailuı ,.,brim.ize 
relınitl ... dir. Huan B. alq•mki trenle 
Ankaraya ritmittir. 

SOFY A, 24. A. A. - Bulgar ajan.. 
., bildiriyor: Balkan birlifi mecfuinin 
Türk murahluulan Huaıı Ye Ruı- Et
ref Beyler dün Bulgar Knlı tarafından 
kabul edilmitler n u:ır:un müddet Kıra
hn yanında laılmıılardır. 

Türk murahbaalan Bqvekit M. Mu
pnofla yeni bir mülakatta bulunduktan 
aonra, öfleden aonra Semplonla hardıet 
etmitlerdir. lıtaayonda sabık Ankar._ oe 
firi M. Pavlof ile Türk elçiai Tevfik Ki
mil n elçilik memurları ve Balkan kon
feranaındaki bulgar milli gnıpu namına 
M. Sakazof ile ~. Koçef tarafından ıe
ıaml•nm•ılardır. 

----c=:t•----

İtalya veliahtı 
Mısırdan dönilıte teh

rimlzden geçecek 

Prs. Umberto 

Mı11rda seya
hat etınekte o
lan İtalyan Ve-
liahti Prenı 
Umberto ile 
Prenses Ma-
rie'nin salı gü
nü Aquileria va
puru ile tehri
mize gelecekle
ri haber veril
mektedir. 

Prens Conte 
di Volca adı i
le seyahat et
mektedir. 

r 
Ghlmle l Girdilm 
Bütün Türk Gençlerine 
Güzide edibimiz Fazıl Ahmet 

Beyin içinde türkçeden batka lıiç ya
bancı aöz bulunmıyan bu ia.inıdeki 
§İİri 

Yarm MILLIYET'te ~ 

1 

' 

Cemal Hüsnü Bey lngiliz projesini 
tenkit etti ve fikrimizi söyledi 

CENEVRE, 24 .A .A. - Ana
' dolu ajansının hususi muhabiri 

bildiriyor: 
Silıih bırakımı knferınsrnm u

mumi komisyonu bugi.:.n İngiliz 
porjeıini tetkike batlamıftır. Ce
mal Hüınü Bey heyeti murahha
mızın, İngiliz projesi hakkındaki 
mutalaasını, emniyet, efektif, le
vazım, bahri ve havai techizat ve 
kontorl noktaların da tahlil ede
rek bildirmittir. Samimi bir aulh
perverlik zihniyetine müstenit o
lan bu beyanat bilumum heyeti 
murahhasalar ve beynelmilel mat 
buat erkim tarafından fevkalade 
takdir ve Cemal Hüsnü Bey bir 
çok murahhaslar, ve gazeteciler 
tarafından samimi surette tebrik 
edilmittir • 

Cemal Hüsnü Beyin beyanab 
konferans muhitinde günün en mü 
him ve ,ayam kayt beyanab ola
rak kar9ılanmakta ve Türkiye nok
tai nazarının en mufısaal en kat'I ı 
fikirleri ve mühim hakikatleri ih 

... --

Cemal Hüsnü B. 
tiva ettiği ve eğer konferansa it

(Dcvamı S inci sahifede) 

1 Havalar tayyare servisini bozuyor 
1 

Akdeniz havzasında bir tenez
züh seyahati yapmakta olan lngi
liz tayyarecilerinden M. Edgar 
Fulford ile refakatinde bulunan 
Mel. Loch'un havanın ıisli olma
sından Geyve Akhisarmda karaya 
indiklerini ya:zmı,tık. 

Tayyareci Edgar Fulford, dün 
sabah tayyaresi ile Y etilköye gel
mittir. Mel. Şoch ta dün aktamki 
trenle Haydarpafaya gelmi9tir. 

Posta tayyaresi 
Evvelki gün Y e'ilköyden Anka 

raya hareket etmit olan tayyare ha 
vanm karlı olması hasebiyle Y alo 

j 

vada karaya inmitti; ayni tayyare 
aldığı emir üzerine dün sabah Y • 
tilköye dönmüttür. Diğer bir tay
yare dün sabah 10,35 Yetilköy
den Ankaraya hareket etmit ve 
15 te Ankaraya varmı,tır. Bu tay. 
yare ile Miiderrir Cemil Beyin re
fikası ve kerimesi hanımlarla di
ğer ikiyolcu Ankaraya gitmitler
dir. 

Bu günlerde havaların fena git 
meıi dolayıaile tayyareler munta
zam servis yapamamaktadır; bu
gün hava iyi olursa diğer bir tay
yare Ankaraya gidecektir . 

Geyr>e Akhiaannda inm•I• mecbur kalan r>e dün Y eıilkö;ye gelen /ngifüı 
tay)'<Uui 

İKİ KAFADAR 
-5-

Fazıl AHMET 

- Sanat ııe kahramanlık aeni h.S. 
lii 11ençlikteki gibi COfturuyor nw? 

- Elbette; bunda f<Jfılacak n• var 
a:ır:izim? Bilir.U. lıi ııecdi, ilhamı en 
yalıın "" ıarp hakikatt•n en ıuak &1• 

ferahlı .ülküye atılmıt bir aıma köp
rü aayanlar vardır. Ben de onlarda
nım. Hatırlayamıyorum, kimin dü
§Ünceıridir; amma pek iyi anlıyorum 
ki :yı!Jı:ır:lardan bin lıofUp ııelen bir 
ı§ık, gökleri toprağa naaıl bağlarıa, 
ülküden kopup gönlümüze düıen bir 
duylfU da bizi ebediliğe öyle ulQftın
yor: lffe ıan' atın en büyük büyüıü 
de burada; bu büyü, her ı•yi hiç bir 
delile muhtaç olmadan gönüllerimiı. 
kabul ettiriıtedir. Hatta çalı defa :ır:e· 
kamı;ı;ın bütün protutolanna rai· 
men 1 Ruhumu;ıı alılımuı;la bailadığı 
muahed•y• daima onun emri altında 
imza koyuyor. Zihnim~ o bir tarafta 
hanili iddiaları güderıe gütıün; sen 
böyle dü§Ünmiyor muaun 1' 

- Tamamile bu fikirdeyim. Onun 
içindir ki fÜri bedii kıymete çevrilen 
bir duygu ve düfiince coıkunluğu ola
rak anlıyorum. Her ıeyin bQ.fı 11•r· 
çek bir coıma, köpÜTÜf ve tafıf. Ga-

:si,,. ha:yran/ı.lun nereden geliyor za. 
ten? Onun o yayla rü;ı;gan gibi eaifi 
hiç dünyada görülmüı ,ey midir? Ru
hunun ncuıl lıer mevzu üzerine bir 
Ni:yagara ahlgan/ığile döltülüfii ııar
dır bilme:s miain? Ben bu toprakta 
ondan daha genç ve ondan daha §Oir 
ruh tanımadım. O ne duyarlıktır, a;ı;i
:sim .,. ne duyururluk; 

- Gflrf<'k öyle, hem de ne kadar 
öyle; pek iyi anlıyorum. 

- Belki Ga;ııi ıaııOfı bile fiir gibi 
duyup yapmıf. Ben daima kendiıini 
fQrapnel doluları, kurıun tipileri ve 
gülle kaaır11alan araınnda bu milletin 
ıeref deıtanını ana yurdun ıahralan 
berine ya;ııınıf bir fair diye görürüm. 
Hem de ne uçauz bucaksu; ıerefin 
de.tanını! 

- Eııet öyle, kanı, kahramanlığı 
mürekkep yaparak, kılıcı, süngüyü 
kalem gibi kullanarak ya:ır:mı11 ma
mafi bu onun Ml)'Uı:& cephelerinden 
yalnı.z bir fanui ... bugün irfan me.Y
danında yapmak İatediii ıey daha 
a;ı; mı genİf? diliyor ki memleketin 
bütün fikir adamlan tekmil ilim, fen 
ııe san' at muharebelerini kalemlerile 
kazanan birer z.ekô kumandanı ol· 

(Lütfen aahifeyi çeviriniz) 



Tarihi tefrika: 134 

93felaketleri velgnatief 
Çar, Rus Başkumandanına üç mad. 

delik bir talimatname gönderdi 
Ra1Jkumandana uerllen talimat üzerine geçecek müzakerenin biribi

rinden ayn tutulmuma karar Yeril
di. Türkiye ile hemen, bilanaıta bir 
aulh aktedecektik. Avnıpa devletle
ri bu sulhün bazı şartlanm değİJW-. 
mek, yahut yeni bir takım tedbirler 
almak lüzumunu oürerlene bunun i
çin de ayrı bir konferaıu yapacaktık. 

"Çar muharebe meydanından ay
rdacaiiı ;.....ıa, harbin vaziyetine gö
re Türklerin pek yakında amana dü· 
terek aulh istemeleri muhtemel oldu
ğunu aöyleyerek, kendi.inin bu me
sel ü:zrine dikkatini celbettim. Hı.zır. 
ladığım aulh f&rllan pmjetini de Ça
rın tasvibine iktiran ettirmek için 
tam zamandı. 

"Benim teklif ve ıwanm üzerine 
Çar, Rus ordulan umum baıkuman
daru olan kardeıi Grandük Nikola 
Nikolayeviç'e §U talinıab Yerdi: 

''1. - Başkumand01t yalnıs mü
ıareke aktine mezımJar. 

2. - Çarm emrile Kon.t lgnatiel 
tarafınd01t kaleme alın""f olan esaa 
mlh §Ortlan Türlıiye taralaıd01t ka
bul ve imza edilmedikçe IHııkuman
dan askeri hareketleri dardınamıya
caktır. 

3. - Sulh müzakerwlm için Ode
oada toplanılacak, Oamanlı murah. 
ha3ları da oraya gelmeie mecbur tu
tulacaktır .'' 

"Ben bazırladığon esas aulh ıart
\arını o zamanki harp vaziyetine gö
re tesbit e!mit!im. Tuna üzerindeki 
mfötahkem kalelerin, yani Siliatire, 
Suoçuk ve Vidiııin Ruslara tealim.ini 
şartlar arasına koymuştum. Türkleri 
bütün bütün ye'se dü,ürmemek için 
Şumnu ve Yamanın tabliy.!sinden 
bahsetmemiıtim. Halbuki Rua ordula
rı Edirneye girdikten ve Türk kuvvet
ri d:ığılarak latanbulu müdafaa ede
ce~ bir kuvvet kalmadıtı tahakkuk 
ettikten sonra bununla itkifa edile
mezdi. Artık Türkler meyus olacak· 
ları kadar olmuılardı. Şumnu ve Var
nayı tahliye edeceklerdi. Bunu iste
memek bir hata olmuıtur. 

.. Mütarekeyi imzalarken baıku· 
mandanlık, idaresi altındaki ordu
nun Balkan yarnnadaamda herkeae 
karşı mutlak surett& hi.kim olacak 
ve hiç bir tehlikeye maruz kalmıya
cak bir vaziyet almaamı temin ebne· 
li idi. Bunu temin etmeden muzaffer 
ordularımızın lstanbula doina yürü
yüoünü durdurmak hiç doğru değil
dı. 

'.'Sul~ müzakereleri için Odesamn 
•eçılmeaı Başvekil Prens Gortchakof' 
un başmurahhu olarak hiz:rat mua
hedeyi İmza etmesini temin maksadı
na miiatenit idi. Ben ikinci murahhas 
olacak ton. 

"Bütün bu esaslar kararlatarak 
P.etersburg'a döndüğümüz 7.llman yeni 
bır meselenin önünde bulunduk: Av
rupa devletleri Ruaya ile Türkiye ara
sında İmzalanacak muahede işine 
müdahale etmek isterlerse ne yolda 
harekpt edecektik? 
. "B~n bu ihtimale karşı lfUl11' tek
lıf ettıın: Devletler bu iıe kanııacak 
olurlarsa, muharebeden önce tersane .. 
de aktedilip Türkiyenin reddile aklın 
kalan konferansın tekrar toplanma· 
11nı isteyecektik. Böyle bir konferarıa
t~.' '!velce de olduğu gibi, Rus mena• 
fıının temin edileceğini, harbin neti· 
c~lerine göre eski tekliflerin daha ge
nıı bir ölçüde devletlerin iınzaaı al
tına almacağmı umuyordum. Alman
yanm hareketlerini böyle bir kon
feransta bertaraf etmek mümkündü. 

"B' b ız u ıneseleleri müzakere e-

"Böylece bir meseleyi garip bir 
surette ikiye ayırdıktan M>Dra, Türk
lerle müaali.ha qinin bir taYaaaut ve 
müdahale vuku bulmadan önce biti
rilnıeai düıünüldü. Müsalihanm Ode
sada imzaaından ve Gortchakof'un 
bafltlurahhaalığ-ından Vlll' geçildi. Be
nimhemen Grandükün karargahına 
ıiderek rıillsaliba müzakerelerine gİ· 
rqmem münasip görüldü. 

"Grandükten gelen ıifreli biT tel· 
ırafta, Ecl' meden ileriye dofnı ge· 
çildiği, lstı 'lbul Üzerine yürümek için 
Çann miUaadeıi beklendiği bilidiri
liyor, ayni zamanda İngiliz filosu 
Bofaza geldifi, latanbula ecnebi kuv
vetleri ihraç edilditi, yahut Osmanlı 
payitahtında asayiıaizlik baş göster
diği takdirde ne yolda hareket edile
ceği, Gelibolu yarımadasına da asker 
aevkedilip edilmiyeceğİ hakmda tali
mat iateniyordu. 

"Çar, fU telgralla kumandana ta
limat verdi: 

"I. - Ordunun latanbul Ü:ı<erine 
yürümesini tasvip ediyorum: Miitare .. 
ke ve esas sulh fartları resmen imza 
edilmedikçe ordunun ileri hareketi 
dUTdurulmıyacalıtır. 

"2. - Taralrmızdan teklil edilen 
mütareke ve e•as sult ıartlan Babıa
li taralından kayıtsız, f<Zrlıı% olarak 
üç gün i-;inde kabul edilmesze bu fart
larla Rusyanın da mukayyet olmıya
cağını Osmanlı murahaalarrna bildir. 
Türkler fGrtlarımı:zı kabul etmez.ler
se meule lstanbul surları önünde hal
ledilecektir. 

"3. - Sorduğun dört mesel~ hak
da talimatım şudur: 

"A. Ecnebi filoları Boia:z.a dahil 
olacak olursa, filo kumandanlarile 
dostane münasebetler tesi.t eder ve 
tehrin İnzibat ve a.sayifinin birlikte 
temini lüzumunu ilaiye sürersin. 

"B. lstanbula ecnebi devletler aır
k.,. çılıaracak olınlarsa Rwı ordulan 
Jııtanbul ııırlannın dlflnda kalacak, 
ecnebi aakerlerile çarpıpnıyacaktır. 

C. latanbuldaki ecnebi devletler 
mümeasilleri, yahut lıtanbul ahaliııi 
tehrin asaYİf ve inzibatuu temin için 
sana müracaat ettilıleri takdirde bu 
müracafl reamen iabatı mümkün bir 
yolda tevaik ettikten sonra, Rcu lıııu
vetlerini I sfanbula sokarsın. 

"D. Geliboluda askeri hareketler 
icraJJı niyetinde olmadığınu:z.ı /ngilte• 
reye reamen bildirmif oldaium.u:ulan 
bu esaaa muhali/ hareket edilmeme
,; lazımdır. /ngiltere ıefiri G.,libolu 
yanm.adaaının taralımızdan muvalı
katen İfgali /ngilterenin bir tedbir 
almanna sebep olamıyacağuıı ıüa
hen bi:z,e temin etmiftir. Buna kartı 
da lngiliz müdalatUı için tıaife olabi· 
lecek h.,. feyd.,. çekinmani:z la
zımdır. Şayttt Gelibolu yarımadasın
da Türk kuvvetleri varsa bile, bun
lara karft taraasut mölr,,,...leri gÖn· 
J.ennek kcililir!' 

Kı11lılı sarayda lgnalle['tn 
teklifleri 

derken Londra sefiri Kont ŞoYalof'
tan bir telgraf geldi. Bu telgrafta Rua 
ord.ulanıım Edirneye ıirdiği müjde
l~n!yor, ~akat lngilterenin müdahale· Bu talimat, Petenburg'ta Çarm 
aını ınucıp olabilecek her türlü ha- kqlık aaraymda müzakere edilirken 
reke.tten kat'i aurette geri durmamız Ceneral lırnatief pek hararetli müta
~a tıddet Ye ehemmiyetle tavıiye ecli- lealar ileriye eiirmiqtU. 
liyordu. Bu sırada yine Şo•alof'tan ımen 

'.lm'B';' te
1
1graf, Çamı dütünceaini 99 bir telgraf, İngiliz Hariciye Nazm 

ven '' o an karan deıı.; • ..,__,. y • Lord Derby ile brphkh olarak şn 
d .. k g...,....,ı. em- •--'ıld bild" e.? '."uza .ereler baıladı. Nihayet taahhütleri kararlaturu annı ,.. 
Turkiye ile y~ılacak ınüoııliha ile riyordu: 

cA=""'==;;pa==d=eT==le~tl~e~ril,;;,;;e ..... ~Ş..::;rk~=m~....,=:l~e:n~==================~(D;;;,;.evaım~~Y~a~r~)=-
•un. ş- .. 1 ~r. Hakikaten o ölkede onan lıaılar ri;., ~phe ':'."'" tınin en büyiifii, hUn- ruha bıkmaz bir hilkat daha bilmi-
~= . I u ds~nme:. ka:ımayqındadır. yorum. Sonıuzluiu behemehal lnı· 

-_"!" edre.ilulıFenk ır '°" el~ caJılamalt için canı o kaılar kaynı)NW 
so~e eg a at ne yazılı ki b • • • 
dur hauo.iyetlerle, ltötürünı anla o- ~ ":'."manı d~ bır Yl;'dumda ıç•e _ a~ı;-
lar bu zevkleri tatamaa. Zelıônuı 7. ft 80llemez dıyeı:eğım. Dehtuı, ~u~k 
hamuı bu yalçın yamaçlarına ,un:..,, gayelerle çarpıfıp korkunç 1111çlük-
mak heri.esin i# değil. Ne d ·" lerle boiuftuğa :ııamanlar iyi bak; bü· 
kainat böyle. Küçük varlıklar bir~"';:. '~." lôlıırdılannı, dıı denizlerin bü-
lii kavrayamaz ki. Kafa ve gönül dar- yuk ~algalarına benzeteceksin; bir 
lığı hiç bir kere büyük cleluılaruo man- t~ne.•ı. k~pükler ifinde §aklanırken 
tık ve hikmeti olamaz; bır. ~uı~~i daha oabırıız bir aıçrayıf• 

- Bu öyle eaaı ki defil sade bi- la ikınc,.ı •ırtmdan atlıyor. 
:zim, bütün insanlık tebriyuinin te- - Sahi iyi dikkat ettrnipin . ihtilôl 
mell.,.inden biri olmalı; İçinde bir Olıyanoa! ' 

- Şüphe mi iater.U.i' EPr :ııekQla. - Fakat ayni :zamanda ilmin ıran-
nmauı genifleme.U BönüUerimüıin at ve lelaelenin her unsuıır il: doal 
darl0§1'UQI pa/ıaauıa olacalua vay olmak ue ııalh İçİnde J'Clf<mtak • t 
halimize! En ön alnut tıuıılan millet• yen bir beyni oar. Bir beyiıi k' d,. h;,, 
/erin bugün çektiği e:ııiyet böyle bir kiireaine benzeyen güzel bafllt;, .e. _ 
BÜnahın azabı değil mi1 /,..,,,,,,. ,.... de ıtılda1ıp duruyor. açın 
hu kümea ltadar luıldıktan aonra irla- - Zat.,. irlanla sullı h linci 
aı uma kadar da oba ne fayda? O pımalt için cleiil mid" it".,;;._• r; 
oakit varlık bir badnmıdan baf1ıa 6ir türlii fflalinc ,,. ı....:.,tıİ- ~ r 
py demek deiilJir itil harp ilan etti. Pek iyi bilinin b-,: 

- Gene Gazi,. P1eUın. farilıı onıat ,.U.i hariJıuJAcle 1 ;,,k.ıa,, 
- Evet, mad- Al ..,.;,liltıe. 6ala- muarlarmaı, idareci olaralr pek ,,.;;. 

..,diyom; onJan c1.ı.. -·-• ne lıim olmmlıiuıı i4ılla ederı halbuki 
rede bulacağui' Lakırdı edn'-ı iten- llluııta/a Kemalin en ,..,_.,,. bir a,,_ 
Jisine hic dikkat ettin mi; batuula a• nlılı da lnaada Jllllllİ biribirine ta
/evleri tİunruulan 111/uran 6ir tl."9 mamile ;yabancı gibi görünen bu ilri 
JIOlllfUU var. lıahiliy.t clehıismın ltmnancl- altın. 

- Fikirleri, ilatiraJan birer ,,..,_. da ltııza ,ibi olma,. 
dağ olduğu için.tir iri .<merüıe de çM 
defo. bir lav lwıgaılıiı pli;yor. 

- Sana bir ıey 110racağım, amma 
açık cevap ver. Gaziyi lıusu:ri ha;yo.. 
tında nasıl balaruın? 

- En tatlı, en teklil.U aıdam. Fa-
lıııt ülkü ölke:rine swçinc:e İf Jeğifi-

- Tulıaltır, lôkırdı;ya nereden b<q
ladık nereye geldik; asıl bahsimiz 
fiir ve ıariat değil miydi? 

- Erıet amma onun o kadar canlı· 
arnı baklalı kı ba§k<Uında,, bah•e lü
zum bile kalmadı. 

Fa:Ml AHMET 
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HARiCi HABERLER 
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Ya lngilizler ne diyor? 
Avam kamarasında Ingiliz planı 

için ileri geri söylenen sözler 
LONDRA, 24 (A.A.) - Avam 

kamaraamda Amele fırkası aza
ıından M. Wedg Wood Almanya. 
da bu yakınlarda olup bite~ teYl~ f 
rin Alman taraftarı lngıltereyı 
Fransız taraftan lngiltere haline 
getirdiğini söylemiştir. 

Liberalerden M. Lewillin Jo
nes M. Mac Donald ile M. Musso
lininin simdi elde bulunan sulh 
muahedelerinde değitiklikler Ya
pılmasından yana olan tekliflerini 
b-~ğenmit ve benimsemiştir. 

Muhafazakarlardan M. Molson 
da demittir: .. 

iktidar mevkiine geien lngılız 
kabinelerinden bir kaçı ltalya ile 
olan eski doıtluğumuzu ihmal et
tiklerinden dolayı muahazeye hak 
kazammtlardır. 

Amele Fırkası mebuslarından 
M. Stafford Cripps amele fırka 
sı azaaınm dört büyük devlet ara
sında bir blok yapılmasını çok za 
raı-lı, tehlikeli gördüklerini, böyle 
bir blokun Milletler Cemiyeti için 
bir rakip olacağını saodıklarmı 
söylemi~tir. 

Hariciye Miistefarınırı izahatı 
Mecliste yapılan bu müzakere 

nin sonunda Hariciye Müsteşarı 
M. Eden küraiye gelerek •u ııözle
ri söylemi.tir: 

- Biz Fransayı Almanyaya 
yakl14tırmak istedik. ltalyadan 
başka her hangi bir devlet bu yak 
lafbrma işini başarmak için Av
rupadaki nüfuzundan faydalı bir 
aurtte istifade edemezdi. 

ltalyanın açık ve serbest 911ret
te mesai ittirakini temin edebilir 
sek bu i,te büyük bir merhale aç-
mıf olacağız. . . 

M. Eden sözlerfiıi şöyle bıtır
mistir: 

. Silahları azaltma hakkındaki 
lngiliz planmm bütün milletler ta 
rafından hemen ve bu ~adıu i~1 
bir surtte kar~ılanması ugurlu bq 
alamettir. 

LONDRA, 24 (A.A.) - Avam 
kamarasında Amele fırkası a2:a· 
sından M. Greenfelt, Mac Dl'J1.!~ 
planı hakkında bazı tenkitler yıl· 
rüterek demittir ki: 

Bu plan silah kuvvetlerinin 
oldukça çok miktarda azalblacağı 
m bildirmediği gibi gelecek beş 
sene içinde silahların külliyetli su 
rette azalblacağına dair bir kaydı 
da havi bulunmıyor. 

ehemmiyet vermektedir.Çünkü bu 
konferansa milletleri eıki vahtilik 
haline doğru çekip götüren milita
rizm ve diktatörlük sebeplerini or 
tadan kaldıracak bir veıile ve fır 
sat gözile bakıyor. 

Samuel grupu azasından ve es
ki nazırlardan M. Sinclair, timdi
den bir hüküm vermek doğru ol
mamakla beraber Almanyanın 
bafka milletlere ihtilaflarmı bal i
çin kuvvete müracaat etmiyeceği
ni umduğunu söylemiştir. 

Bu sözlerden sonra M. Sinclair 
lngiliz tebaamdan iki kişinin Ber
linde mahpus bulunduğuna dikka 
ti çekmi.ftir. 

Churchill'e göre .. 
M. Sinclair' den sonra M. Chur 

chill söz alarak İngilterenin hari
ci i•lerinin ıon 4 aenedenbei M. 
Mac Donald ·tarafından idare edil 
mesine •iddetle itiraz etmittir. 

M. Churcbill, silahları azaltma 
gayesine eski diplomatik yollar
dan konak ilerletmek 5iıretile yü
rüyüp gidilmesini tercih ettiğini 
söylemittir . 

M. Churchill, Başvekil M. Mac 
Donald'n hazırladığı silahları a
zaltma planını kabul etmesi için 
Fransa nezdinde israrda bulun
makla çok akıllıca bir hareket yap 
bğı zannında olmadığını da kay
detmif ve demi~tir ki: 

- Avrupanın bu sene sulh i
çinde ya~amasr, Fransız ordusu
nun kuvvetli olmasından ileri gel 
mi~tir. Bu ordunun kuvvetini - ye 
rine ameli bir selamet temiııab 
gösterecek bir şey koymadıkça • 
azaltınağa uğraşmamalıdır. 

Fransada infial 
PARlS, 24 (A.A.) - V. Mac 

Donald'ın nutku Fransız matbua
tı tarafından umumiyet itibarile 
soğuk bir surette ve batta sağ ce
nah matbuab tarafından haamane 
bir tekilde karşılannnfhr. 

Gazeteler, küçük devletlerin Ce 
nevredeki teşebbüslerini memnu
niyetle kaydediyorlar. • 

"Petit Pariıien '.' gazetesi, sade 
ce diyor ki: 

"Oldukça soğuk bir sükut ile 
dinlenen nutuk beklediği teYİ bu
lamadı. Bu nutuk lngiliz Başveki
linin hitabeti muvaffakiyetleri a
raaına her halde girmiyecektir. 

Hariciye Nazırı Cenevrede 
LONDRA (A.A.) - Sir John, 

bu sabah tayyare ile Cenevreye 
gidecektir. 

Amele fırkası azuı dünya ikb 
&at konferansına daha büyük bir __________ _..;. __ __.~--......... ---------

Bitler tam Diktatör! 
(B"fl 1 inci llahifede) 

milletlerin müsavatı eu •ma miiatenit 
Avnıpa İf ortaklıtıdır. 

Almany&DDl barpçu -.eller beıl .. 
eliği hakkındaki proı>acandalar tici· 
detle tenkil edilecektir. 

Hitler sulh arzusunu teyit ederk
ıunlan da oöyleaıittir: 

- "Bununla benaber beynelmilel 
münasebette galip ve majlı'.ip tezi e
bediyen devam edemez. Umumi iktı• 
aadi felakete çare bulunabilmek .için 
üç tart li.:rmıdır: 

1. - Siyaai aim•mdarlann aükün 
ve iatikrann idameai için gayrinıab
dut otoriteleri, 

2. - Beynelmilel itimadın ve cihan 
iktiaadiyatı tetkilat n idareainde müt
terek prensiplerin tekrar lesin için 
büyük miUetler tarafından aulhüıı te• 
keffülü, 

3. - Borçlarm ve tamiratın ilga11. 
Dörtler direktuvarı 

Hitler, Mac Donald ve Muuolini 
pl&nlan hakkında hiikiimetin ne dü
tündü;ünü fU cümlelerle açıkça ifade 
etmİ.§tir: • 

"lngili:z teldiflerinin ehenuniyetİJıİ 
takdir eden Alman Hükiimeti, umumi 
sili.h bırakımı ve Almanyanm hukuk 
müıavatı lehindeki tekmil gayelere 
müzaheret edecektir. Alınan Hükii· 
meti Muıaolini pfi.nmı, Avrupa aiyue· 
tinin hu:zur içinde inkişafını temin i
çin çok mühim bir tecrübe olarak te
li.kki etmektedir. Hükiimet, bu eaaa 
Üzerine büyük devletlerle teıriki me
aaiye amadedir. 

.. Alınanya. kendi mitli inini..,_ 
ltalya tarafından aamimi bir surette 
anlaıılmaımdan dolayı bilh,... müte
haasiıtir ve idealdeki birlifill daimi 
dostluk münaaebetlerin.e eaa tetkil 
edeceğini ummaktaclır.,. 

. Avıuturya bizdaaair 
Hıtler A.n.chluaa maelesine de te

:~· ebnekten çekinmem.it ve demiflir 

- ~ milleti Avusturyalı lrar
deşlenn~ felaketine iıtirak etmkte 
ve tekmil Alman milletlerinin ittiha· 
dandan ümit...ar bulunmaktadır 

Hallı memnun .,, 
Halk bu münaaebetle her yerde te-

:rahüratıa bulunınuı ye diktatörlük i
daresi alk19lanmııtır. 

Gazeteler ne diyor? 
BERLlN, 24 A. A. - Wolff Ajan-

•ından: 

1 
Siyaıi diqiiıw:eleri Alman kabinelİ

nin diiriUt ve diqünüılerinden ayn o
lan ıa:ııeteler bile Bafvekil M. Hitler' 
in kendinden evvel ıelip ıreçen her
hangi bir baıvekilin elde edemediği 
biT mUYaffaluyet lra.zanclıiuu ittifak. 
la tanımaktadır. 

Gazetelerin hepıi. parlamentonun 
hükümetçe teklif edilen kanunu ezici 
bir çoklukla kabul eclerek hükUmete 
memleketi irkiljjp ayafa kaldırmak 
projesini yerine gelinnek için tam 
salahiyet vermiı olmumm büyük e
hemmiyet ye ıümulüne dikkati çek
mektedir. 

Gene bütün B&:ııeleler bqveli:ilin 
harici ıiyaael için aöylediti kuvntli 
.özleri ehemmiyetle kaydebnektedir. 

Milliyetçi aoıyaliatlerin diqünceleri. 
ni yayan Noelkiache Beobahter ıaze
teai diyor ki• 

"Milliyetçi -yalist akışına karp 
duran güçlüklerin hepsi artık lunlmıt
tır. Millet qbaıma Hitlerin gelmeaini 
istiyordu. Parlamento bat ii'di. Mer
kez Fırka.aı da Milliyetçi ..,.,..ı;.ıı.,. 
rin büküm Ye nüfuzu ellerine alınaJa. 
rına hak verdi. Böylece Hitler, AJ. 
manyayı kurtarmak için ıerek olan 
her feyİ yapabilecektir • ., 

/danı cezan 
BERLIN, 24 A. A. - Welff Ajan

aından: HükUmet, eiyaai 1UÇlar hak
kında fevkalade bir kanun çı:karmayı 
diqünmelrteclir. Ba )'eni kanuna ıiya
ai auçlar yapanlar İçin amıa ıuretile 
iclam ceza11 konacaktır. 

AlmanyCU1111 ltariçle miincuebah 
BERLIN, 4 A. A. - Wolff Ajan

aından: M. Bitler, Reic:bataıı'ta IÖ)'• 
lecliii nutukta difer memleketlerle 
olan miiDuehat hakkında demittir 
ki: 

"Müfküli.tm henfu. 14J'11rla devam 
ettiji •ıralarcla clahi bu müfk.üllerin 
izaleııi için ç.alrpceğız.. Bununla bera
ber ıraJip • maflı'.ip prenaipi üzerina 
itilaf kat'iyyen imk&n.ızdır. 

Batvekil, Fraıuız - Alınan müna-

·ıo,ooo Yahudi 
Almanya aleyhinde 
nümayiıte bulundular 

NEW-YORK, (A.A.) - On 
bin kadar Yahudi Belediye daire
sine giderek Almanyadaki Yahu
dilere karfı yapılan hücumları pro 
testo eden bir vesikayı Belediye 
Reiıi M. O. Brien'e vermi,lerdir. 

Bir çoğu İngiliz üniforması giy 
mit olan bu Yahudiler, Alman et
yaaına ihtiyari boykot yapılması 
teklifini de ileri sürmütlerdir. 

M. Venlzelo• ve hükti~ 
met darbesi 

ATINA, 24 (A.A.) - M. Veni 
zeloaa taraftar gazetelerin öğren
diklerine ve yazdıklarına göre M. 
Venizeloı 6 Marttaki hükiimet dar 
beaini yapmağa kalkıtanları tut
mağı asla dü.fümnemektedir. 

M. V enizeloa, yalnız reisi bu 
lunduğu bükUınetin o bükiimet 
darbeai kartısmda aldığı vaziye
tin ve bu hareketi bastırmak için 
silah kuvvetine müracaat etme
miıı- olmasının meauliyetini kabul 
etmektedir. 

Belçika bütçeainde açıt 
BROKSEL, 24 (A.A.) - M. 

Jaspar umumi bütçenin 700 mil
yonluk bir açık göstereceğine ibti 
mal verdiğini, hükUınetin tasarruf 
yapmak ve süiistimallerin önüne 
geçmek gerek olan tedbirleri aJ. 
mağı kararlaştırdığını Mebusan 
Mecisine söylemittir. 

Dört devlet ve 
Yugoslavya 

BELGRAD, 24. A.A.- Yan reanıt 
Vreme gazetesi Yugoılavya ve büyük 
devletler direktuvan bqlığıyle yazdığı 
batmakalede M. Mac Donald'ın Romayı 
ziyaretinin ne gibi tartlar içinde vuku 
bulduğunu ve İtalyan teklifinin baıbca 
noktalarını hatırlattıktan sonra diyor kiı 

" YugoılaY)'ll için Milletler Cemiyeti• 
nin dıpnsmda bir sulh tasavvur oluna
maz.. Roma'nm teklif ettiği direktuvar 
küçük devletlere iıtedilderiııi zorla ka
bul ettiren eski büyük devletler blokunu 
hatırlabyor. Buırünkii vaziyette ve bey
nelmilel münasebetlerin bugiinkii tek· 
linde höyük devletler ırrupunun küçük 
de .. letleri icl.n ebn""i mümkün değil
dir. Avnıpac!a mühim ve lwTVetli bir 
amil olarak küçük itilaf devletlerinin n 
L~histanın bulunduiu unutuluyor ınu7 
A vrupadıı küçük itilafın temsil edilmi
yeceğı bir direktuvar olamaz." 

,,;.,,,.,.,;;,....,... ...... .,........,,,,!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

batında itilafın kabili tahakkuk oldu· 
ğu hakkındaki kanaatini ı:ııhar etmit 
ve Almanyanın her iki memleket için 
ehemmiyeti olan doatça münaaebab 
arzu ettiğini oöylemiştir. 

M. iHtler Sovyetlerle münaaebat• 
tan bahsederken demqtir ki: 

"Milli inkılap hükümeti. Sovyetle
re kU"Jı müspet bir aİyaaet takip ede
bilecek bir vaziyettedir. Komünizme 
ka11ı mücadele dahili bir meaeledir. 
Almanyanm diğer memleketlerle o
lan dmet münasebab bu mücadele 
üzerinde lesi retmemeliclir. 

"Almanya, diğer memleketlerle ve 
bilhaaııa kendisine ikbaadi men
featlerle bağlz bulunduğu devlet
lerle olan mÜnasebata büyük bir e
hemmiyet atfetmektedir.,. 

M. Hitler, harici borçlardan bah
~erek,. iktüadi kı)'metlıorin detifme
aı yem p.rtlarm kabulüne müncer 
olacağını, bunun zarurilitini aöyleaıİf 
~uhra.~ İzaleaini ve Avnıpanm -
lıı.metini ancak teıriki meaainin temin 
edebileceği kanaatini ı:ııhar eyi~~; .. tir. --,,-

Hitlerin teminatı 
BERLlN, 24 A. A. - M. Hitl...,. 

Reicbatag'daki nutkunda dahili ıiya
aetten bahaederek 1918 denberi olan 
teYleri hatırlatmıı, Reicbstag' a ka111 
auikastta bulunanların tiddetle ceza• 
landmldığını ve hükUnıetİll çabuk ve 
kat'i müdahaleııile bütün dünya için 
felaketaver bir hareketin inki14fma 
mi.ni olduğunu oöylemiıtir. M. Hitler 
demiıtir ki: 

"HükUnıet kat'iyyen federal mem· 
leketleri kaldırmak lasavvurunda de
tilclir. Fakat Reich içinde tekınil ai.ya• 
ai müesseselerin müaari olmaaınr ... 
tiyonız. Teşkili. tı Esasiye Kanununun 
lecdidi haldmıda bizzat millet tara. 
fınaan karar Yerilmelidir.,, 

Merkez lırka.ının likri 
BERLIN 24. A. A.- Merkez fırka.. 

11nın gazet~i Gemıania, M. Hltlerin 
nutku için : Bu istikı.lin ıiyui çalıı
maaı için yeni bir esas ihdas eden büyüle 
bir nutuktur. Diy~ 

Siyaai mabııfil M. Mac Donaid•wn A
vam kanıaruında Almıuıyaya hukuk 
müaavatı vermeyi tealıhüt ebnİfizdir bir 
Avnıpa milletinin k~ nefıinıt ve ıere
fiııe hlinnetiyle lııabilı telif olmıyan 
teııhhütlerle betlmıılıileceti -.. ıeç
.,.qtir. Diyen beyam.tiyle Hitlerin nut
lmun hemen ayni zamanda iracledilmiı 
olmaamı kayda fa,7Bll buluyorlar. 

Ayan meclisinde 
DANZlG, 24. A. A. - Cenevreden 

dönen M. Zidm;ı Ayım meclaünin ıen
uki lçjn milliyetperver sooyaliıt mü
me•ailleriyle müz.akenlere başlam1'br. 
Naziler miimailephin ııyan re:iıliğinde 
kalıaaa.ına itiraıı etmektedir!.,.. 

1 .............. ~ 
., 

Japon murahha•ı 
Amerikada 

NEW-YORK 24 (A.A.) -
M. Matııuoka New-Yorka gelmiş· 
tir. M. Matsuoka, laponyanın hiç 
kimseye baş vurmadığını ve vur
mıyacağını, çünkü laponyanın ne 
Amerikanın ne de her hangi baı
ka bir milletin emrine tabi hülıii
met olmadığını sörlemiştir. 

Fransız e!ç iklerl 
PARIS, 24 (A.A.) - Fransız 

Orta elçileri ar"#/r',..· ı bir takım 
değifiklikler yapıl'ıcakhr. Münih 

l . · M D '· ' v· er çuı • ormea• .,.. •vana 
Ort el-!ı··· g·' Aııanmısfır. a ı< .. ıguıe, ıı. " . 
sız elçisi M. Puaul. p~d8:n ço}J • 
le Orta elçiliğine ut; lludape,te p
çisi M. Devienne'i ·~c - 1 
elçiliği".e tayin eti~ • D A 
mektedır. ;.,. m o:w ..... ~ 

Köylere ka · . 
~""' .. 

ağraıdıyor 
ANKARA, 24. (Telefonla) -

Memleketin her tarafında dil an
ketine gösterilen alakanın aldığı 
ehemmiyet kayde fayandır. Bil
hassa Halkevlerinin bu huıuıta 
göıterdiği delilet sayesinde liste
ler en küçük köylere bile gönde
rilmektedir. Halkevlerini radyo
lar ve ajans vaaıtaaile verilen lis
teler tekıir edilerek, bütün mek
teplere, halka, köylüye kadar da
ğıtılmakta ve alman cevaplar taa 
nif edilerek merkeze gönderil
mektedir. Milletin dil ifinde en a
teşli elbirliğini göıteren bu ablıf, 
anketin iyi yemi•ler Yerdiğini de 
meydana koymaktadır. 

Bugün gönderilen on dördün
e(! liste ile kartıfıfı aranan arap. 
ça ve farsça tazlerin lllYJll 185 i 
bulmuftur. 

-===========----.... -==~===== 
Hilaliahmer Fatih 

kaza kongresi 
Türkiye Hilaliabmer Cemiyeti 

Fatih kaza kongreei dün saat 14 
te Letafet apartunanındaki kaza 
merkezinde toplanmıftır. 

Çok kalabalık olan kongre Na
ci Beyin riyaseti ve bat muallim
lerden Şevket ve T absin Beylerin 
katipliklerile batlamıfbr. 

Kaza heyetinin raporunu oku
yan reia Vasfi Bey Hil&.liahıner Fa 

tih kazasının bir senelik faaliyeti
ni zikrettikten sonra bu sene ka
za varidatının geçen ıenenin 2887 
liralık varidatına mukabil 6800 li
ra olduğunu, geçen eenenin bay
ram tebrik karti buılabnm 1338 
lira olmasına mukabil bu eene 
1800 lira elde edildiğini il&TII et
tikten aonra geçen sene 2500 ba
kımsız mektep yavruıuna gıda te
min edildiğini 190 fakir veremliye 
ikiter ay müddetle et ve JUDıUrta 
tevzi ve yirmi felaketzede aileye 
yardım edildiğini beyan etti. 

Vasfi Bey alkı,lar içinde oku
duğu raporu bitirince rapor ittifak 
la taavip edildi ve idare be7eti in
tihabına geçildL 

Yeni idare heyeti oıeçme netice 
ıinde fU suretle teteldcül ettiı 

Vaafi, Halit, Cemal Mahmut, Ne 
cati, Necati, Celil Fenaz '"Sırn 
Beyler. 

Bundan eonrakongrede bulı> 
nanlar yeni faaliyet ıeçmui, cemi 
yetin tezyidi varidab, inkitafı et
rafında mütalaalarını eöylediler. 
Bilhassa her azanın eene zarfında 
birer aza daha kaydettirmesi ka
bul edildi ve kongre nihayet b~ 
d1L 

-----c 
Y ananlılann milli 

bayramı 
Bugiln Yunanlıların milli ba1" 

ramı olduğundan sabah saat 10 d• 
Konsoloshane kilisesinde bir Ayin 
yapılacaktır. Öfleden sonra saat 
beşte de Batkonaolos M. Kapsolİf 
Yunan kolonisinin tebrikatmı b• 
bul edecektir. / 

Barcelone'da bir 
nilmayiı 

BARCELONE, 24 (A.A.) _., 
Sendikalist Cümburiyetçiler bir ti 
kım İtalyan Fatiıt ıençlerinİll 
yapmak İstedikleri bir nüınayif' 
mani olmutlardır. . 

ltalyan Konsoloau bu nümafl' 
fin siyasi bir manası ve ehemıni>'~ 
ti olmadığını, Fa.izmin on birine• 
yıl dönümünü kutlulamak için tı... 
:zırlanmıt bir gezinti olduğunu aiS>' 
lemittir. 



• 

Şehir Plinı Bu 
Ekonomi 

Amerikadaki bankalar 
Hükumet son geçirilen tecrübeye 

göre yeni tedbirler alıyor 
1809 ve 1 :-.ıl7 senelerinde Ame

rika büyük bankacılık buhranları
, •· ~ bqlıca tU tetbirleri 

Jas edince o• i: 
. J'"ha~::. -; birbirlerine zincir

. '--ı~ 1 - ' t-bneleri. 
'" .. • !arın piyasaya mu-

da m~ eti haiz bir mikdar 
-. (~ 

1lJ'lllasl 

takas bankalarının 
"takas sertıhkalan" ihraç etmeıi. 
HiildUnetlerin teker teker değil gu
ruplar halinde ınorateryom ilan 
etıneleri. 

Bu tedbirlerin sür'atle ittihaz 
edilmesi sayesinde, Amerika' da 
bir merkez banka11 mevcut olma
masına rağmen, bu iki buhranın 
oldukça kolaylıkla önüne geçil
mitti. 

Bu defa tehlikenin daha büyük 
olması ve menıleketin iktisadi va
ziyetinin o zamanlara nazaran 
daha bozuk bubınıırıa•ı hükUmetin 
eskisinden fazla bir sür'atle çok 
esaslı ve cezri kararlar ittihaz et
meıini icap ettiriyordu. 

Halbuki bu sefer aksine olarak 
yeni iktidar me•kiine geçen Möıyö 
Roosevelt mütereddit .e ağır dav
ranarak 49 hüldlmeti teker teker 
ve hazan birbirine zıt kararlar 
ittihaz etmekte serbest bıraktı. 

Amerika'da eıkisine nazaran 
kıredi makanizmasının daha fazla 
tekamül etmesine rağmen irili u
faklı 18500 banka arasında pek 
az münasebet mevcut olmaaı da 
vaziyeti bils bütün mü9kilUettirdi. 

Az zamanda büyük bir panik 
bütün Amerika'yı sardı ve bu se
fer teahhllr ytlzünden umumi bir 
moratoryom ilan edildi. 

Şimdi Vatinkton hükfuneti bu 
yeni vaziyeti bertaraf etınekle 
metgu)dur. 

HükUmet bankaları üç kııma 
ayırmıttır: 

(1) Vaziyeti sağlam, ...-mayesi 
seyyal bir halde bulunan bankalar. 

(2) Vaziyeti sağlam fakat ser
mayesi seyyal olmayanlar. 

(3) lılih edilmiyecek kadar fe
na vaziyette olanlar. 

Hükiimet bilançolarım tetkik
ten sonra her bankayı bu üç gu
ruptan birin ayırmaktadır. Birinci 
ve ikinci guruplara mensup ban
kalara ritelerini açmağa müsaade 
ederek, sağlam akseptuyon ve 
hükümet tahvilab gibi esaslı ve 
kuvvetli teminat mukabilinde 
yardımda bulunmaktadır. Üçüncü 
guruba ayrılan bankalar ise hüku
metin mürakabesi altında tasfiye 
edilecektir. Bu suretle mevduat 
sahipleri para yabrmıt oldukları 
bankaların vaziyetini kısa bir 

1 BORSA 1 
(İf Banluuından aJınaıı cetveldir) 

23 MART 1933 
Akııun Fiatları 

lıti~ t Tallrillt 
latikrau d•bılı 97 ,_ E.I . 
Şark d. yollan 4,25 oktril< 
D.Mu•ahlıide 57,50 Tram...-a,. 
Cümriikl•r 5,75 Tüıı.ı 
Sa1di oıalııi 7.- Rrhtırn 18,15 
Baiclat 11.75 
T. a•kerİJ• 7,75 Anadola 1 44,25 
lr:mir Bel.,diJ• 111 43,SO 
l ıtikrazı 99 ıneıı ill S0,60 

ESHAM 

ı,. Ba. Nam• 10,15 $ BornonU 
H - ı· ı t .- Terkoa ,, , , amı ın• 

,. ,, Müeııiı 119.- Çimento Ar. 
Anadolu Hiaae fttibat da,.. 
Senedi 24.- Şark dey. 
Nüyorlc 47,70 Bal,.a 

'1 

24.-
37,-
10,60 
25,46 

Reji 3,80 Şark m. ecaa 

1,70 
2.llO 
2Jlı; 

14.-Şir. barİJ'• ıs.- Telefon 

ÇEK FlATLARI 

Paria 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Brükıel 

Atina 
Cenevre 

Sofia 
Amıterdam 

12,03 İ Prai 
72,65 l Viya na 
47 ,30 Madrit 

9,19,57 Berlin 
3,386 

82.216 
2,44,98 

66,37 
1,17,31 

Varıo•a 
Pe,te 
Bükrrt 
Bel21"al 
Moako•a 

NUKUT (Sabı) 

Kurut ı - --
20 f, Fr .. n ıı-z. 170.- 1 Şilin , A•. 

1 lıterlin 727 1 Pezeta 
1 Dolar :!O~. 1 fı.'t•rlıı.: 

20 Liret 2?8 l ZeJoti 
20 f. B elçika ı ıs l Pens• 
20 Dra bm i 25-50 20 Ley 
20 i . l ı ... ıçr• 8 40 - 10 D inar 
20 L.-\' ,.., z, 

i 
1 Cf'tnoYeç 

1 Flor i .. 85, ı Altın 

21 l:ur. Çek 120 1 Mecıdiye 

• R.a..l.n ... t 

15,91,84 
4,28,64 

560 
11,98 

4,21,75 
3,90,62 

79,78,25 
35,05,25 

10,84 

Ka.rut 

26.-
17,-
so,.... 
24,.... 
33,.... 
23,-
ss.-

9,31 
34.-, . 

müddet sonra vazihan öğrenmit 
olacaklardrr. 

Yokarda sayılan tetbirler an
cak hali hazırdaki ani mütkilatı 
bertaraf etmeği istihdaf ediyor. 
ilk zorluklar atladıldıktan sonra 
senato, Amerika bankacılık ka
nunlarının esasından değittirilme
si için tetkikata bqlayacak, ve 
büyük bankaların buhranlara kü
çük bankalardan daha iyi muka
vemet ettiği görüldüğünden mem
lekette büyük bankaların inkitafı
m tetvik edecek mahiyette yeni 
kanunlar hazrrlayacaktır. Rezero 
ikrazat sistemlerinde de esaslı ta
dilat yapılması ku..,.etle memul
dür. 

-- . -
Necati ÇAKIROCLU 

Stok mallar 
ihracat Ofisi Trabzon, Samsun, 

lzmir gibi mühim ihracat merkez
lerine müracaat ederek tütün, ü
züm, incir, palamut, zeytinyağı, 
afyon gibi bllfbca ihracat madde
lerimizin stok miktarını sormut
tur. 

Ve1\"aletin bir tamimi 
lkhsat Vekaleti Sanayi Müdür

lüklerine bir emir göndererek tim
dilik gümrük resminden muaf ip
tidai madde listesi gönderilmeme
sini hildirmi9tir. Getirilen bazı 
makinelerin kontenjan harici çı
karılmaaı için lktısat Vekaletine 
yapılan müracaatların çoğu ka
bul edilmittir. 

F mdık ihracatonız 
932 senesinde menıleketimizde 

6 milyon 54 liralık fındık ihracatı 
olmuttur. En büyük fındık mütte
rilerimizden birini İtalya, diğerini 
de Almanya tetkil etmektedir. 
Geçen sene ltalyaya 2 milyon 269 
hin liralık, Almanyaya 2 milyon 
165 bin liralık fındık ihraç edil
mittir. 

Diğer taraftan Amerikaya olan 
fındık ihracatı diğer senelere nis
petle azalmıttır. 

Yeni silolar 
Ziraat Vekaletinin Anadolunun 

muhtelif yerlerinde buğday silola
rı yapacağı yazılmışb. Siloları yap
mak i,.in Ziraat Vekaletine muh
telif gruplar müracaat etmittir. 
Bunların arasında Amerikan ve 
Alman grupları da bulunmakta
dır. 

Silolardan biri Pulatlıda, biri 
Eskitehirde, üçüncüsü de Konya
da bulunacaktır. Siloların yapıl
masına mayısta batlanacaktır. 

Kahveye karııı 
Brezilyada, Maliye Nazmnın 

riyaseti albnda bir kahve komis
yonu tetkil edilmi9tir. Komisyon 
verdiği kararlar arasında, Türki
yeye ne tekilde kahve satacağım 
da tayin etmittir. 

Bu karara göre, Brezilya Hüku
meti, Türkiyeye göndereceği kah
velerin bedelinin Türkiyede bir 
milli bankada toplu olarak bulun
~urulmasına muvafakat etınittir. 

Bu kahve parasının kartılığı o
larak, Brezilyaya Türk malı gönde 
ri lecektir. 

Mersin borsasında 
MERSiN, (Milliyet) -Şehrimiz 

ticaret ve zahire borsasında bir 
\o'ağon çavdar 4 kurut 25 santim
den ve bir vagon sert buğday ok
kası 5 kurut yetnıit bet santimden 
satımıttır · 

Rala İmalatı 
inhisarlar umunı müdürlüğü ta 

·rafından yapılan istatistiklere gö
re bir ay içinde 420 hin 145 kilo 
rakı yapılmıttır. Geçen sene Kanu 
nusani ayındaysa 389 bin kilo ra
kı yapılmıfh. 

İpeklilerimiz aranıyor 
Aldığımız mallımata göre 

memleketimizdeki fabrikalarda ya 
pılan yerli ipekli kumatlarımız Su 
riye ve Mıaırda gittikçe rağbet ka 
zanmaktadrr. Bu sene geçen sene
ye nazaran Suriye ve Mıarrda ya
pılan ipekli kumaş ihracatı yüzde 
10 - 15 nisbetinde artımttır. Türk 
ipeklilerinin beğenilmesine sebep 
Avrupa mallarından daha daya
nıklı olmasıdır. Fakat huna muka 
bil dahilde İpekli kumaş sarfiyatı 
vüzde kırk nishetinde azalmıştır. 

MiLLiYET CUMARTESi 25 MART 1933 

Sene 
Beledlyede 

İstanbul planı 
İlkbahar içinde ite 
batlanması mukarrer 

lstanhul planının tanzimi için 
iki Fransız ve bir Alman tehir mü
tehassısına müracaat edilmiftir. 
Bu zevattan birisinin intihap edil
mesi için, gönderecekleri cevap
lar beklenmektedir. Belediye plan 
için bütçeye elli bin lira tahsisat 
koymuştur. Cevaplar gelir gelmez 
tetkik edilecek ve tercih edilecek 
mütehassıs mayıstan evvel tehri
mize gelerek ite batlıyacakbr. 

Vruzelerde yangına karııı 
tedbirler 

Müzeler Müdürlüğü belediyeye 
müracaat ederek, müzelerde bulu
nan kıyınetli eserlerin yangına 
kartı muhafazası hususunda mev
cut noksanların tespitini istemit
tir. Beldiye müze idaresinin bu 
müracaatına ehemmiyet vermit
tir. Mühendislerden mürekkep 
bir heyet müzeleri birer birer do
lllf&rak, yangın tehlikesine ka"'ı 
tedbirleri gösterecektir. 

Belediye hademeleri 
Belediye hademe ve odacılar a

rasında becayitler yapmağa lü
zum görmüttür. 

Bunlar belediye tubelerine, fU· 
bedekiler de Belediye Riyasetine 
alınacaklardır. Ancak · bunların 
değİftİrilirken evlerine uzak olmı
yan yerler intihap edilecektir. 

-----<>•=»>0-----
Mahkemelerde 

Ecza ihtikarı 
Mahkemeye verllen 

eczacıların duruımaları 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza 

mahkemesinde ilaç ihtiklrı yap
maktan suçlu ecza deposu sahiple
rinden Alber Niyego, Sahak Pa
noayan ve Dacat Dırdıryan Efen
dilerin durutmaları yapılmıttır. 

Mahkemede Alber Efendi: 
"- Şimdi piyasada 72 ecza de

po&u vardrr. Bunlar bu ilaçları 
bugün bile benim sattığım fiatten 
fazlasına satıyorlar. Ben ucwı 
aatmakla töhret kazanmıt bir ec
zacıyım." demittir. 

Diğer ıuçlular da sorulan sual
lere bu tekilde cevaplar vermitler
dir. 
Duruşma ecza satışlarında müte

amil olan kazanç miktarının ne ol 
duğunun Ticaret Odasından ve 
Eczacılar Cemiyetinden sorulmak 
ve gösterilen tahitler çağırılmak 
için 11 nisana bırakılmıştrr. 

Bayi beraet etti 
Piyango bayilerinden Burha

neddin Bey aleyhinde Emine ve 
Sabriye Hanınılar isminde iki ha
nım tarafından ikinci ceza mah
kemesinde bir dava açdmıttı. 

Emine ve Sabriye Hanımlar pi
yangodan kazandıkları 10.000 li
ranın bu bayi tarafından kendikı
rine 1000 lira noksanile 9 bin ilra 
olarak verildiğini iddia ediyorlar
dr. Uzun zamandanberi devam e
den bu dava neticelenmittir. 

Emine ve Sabriye Hanımların 
bu paranın beş yüz lirasım bayi
lerle bayiin katiplerine bahşit ola
rak verdikleri, diğer bet yüz lira· 
sınr da kaybettikleri anlatılmıt, 
Burhaneddin Beyin beraetine ka
rar verilmittir. 

---«O»---

Polis te,kilAtı genit
letilecek mi? 

Son yapılan tetkikat neticesin
de lstanbul emniyet müdürlüğü 
birinci ve ikinci tube müdüriyet
leri kadrolarının genitletilmesine 
karar verildiği haber alınmıttır. 
Birinci tubenin birinci ve ikinci 
tuhenin de üçüncü kısımnrn kad
rolarının artbrılmasına !üzüm gö
rülmüştür. Bu kadroların tevsiin
den sonra tehrin bilhasaa vapur 
ve tren istasyonları gibi yerlerin
de daha fazla sivil memurlar bu
lundurulacaktır. 

Bu suretle zabıta vakalarına 
karşı daha sıkı tertibat alınmıt o
lacaktır. Kadrolar üzerindeki tet
kikat henüz tamamile ikmal edile
memiştir. Tetkikatın hitamından 
sonra tatbikata geçilecektir. 

Yapılacak 
Beşiktaş sırtında: Taşlık 

Başınızı sağa çevirdiniz mi, Mar _ 
mara •• Sola çevirdiniz mi, Boğaz •• 

ileri baktınız mı Alemdağı •.• 
Geçen cuma, havayı güzel bul

dum. Ba9ka yapacak itim yoktu. 
Bir tramvaya atlayıp Betiktllfa ka
dar uzanayım, dedim. lstanbulun 
kabuğundan çıkmadığı halde bize 
bütün mevsimleri, olgun birer ye
mit gibi tattıran bu köyü neden
se, çok severim. 

Betiktata, hayır -Betiktllflı
larm kendi fİvelerile söyleyelim-
Bettata ne tamamile tehir diyebi
liriz, ne tamam.ile köy ... 

Boğaziçi buradan hatladığı 
halde Betiktata giden Boğazı ırör
müt sayılmaz. Bununla beraber, 
Betiktat, tehrin boğucu muhitine 
hiç benzemiyen, bambafka bir mu
hittir. 

Dolmabahçenin önünde tram
vaydan inince, ne bakayım, Gaz
hane yokutunun yanındaki şırt, 
tıklım tıklım insanla dolmut·· Tu
haf ,ey? Bu kalabalık ne acaba? 
Bir kaç adım ilerledim. Adeta 
bir pazar yeri içindeyim. 

Rastgele birine sordum: 
- Bilmiyor musunuz? dedi ayaz

ma var bugün ... 
- Hangi ayazma? 
- Mart 9u ayazması ... 
Biraz ilerleyince gördüm: Et

rafı defne yaprakla•·ile donanmıt 
bir kapı önünde insandan iki sı
ralı zincir •• Ayazma, burası imit. 
Parmaklıitm arkasından bir pa
pas, elile itaret ediyor: 

- Apoki, apoki ... 
Ve arka arkaya dizilen halk, 

itite kakıta daracık kapıdan içeri 
girmeğe çalıtryor. 

lstanbulda ne kadar sakat a
dam varsa hepsi burada. Ayazma
ya girmek için evvela, bu dilen
cilere iltifat etmek llzım.. Hep
inin önünde birer çanak.. istav

roz çıkarırken, dudaklarile rum
bir dua mırıldanan bir dilen

ciye, kelli felli bir çorbacı, bir yir
mibetlik fırlattı. 

Her halde ayazmada yatan 
Ayanın himmetile olacak, herifin 
iki gözü birden açılmasın mı? 

Ötekiler, bu yinnihe,Jik sesini 
duyunca, fare kokusu almıt kedi
ler gibi kötelerinde sinsi sinsi bek
lettiler. Fakat bir ikinci yİrmibet
liği atan olmadı. 

Avucundaki paraları •ıkırda
tarak dolatan papasa, bir mektep -
li İmrenerek baktı: 

- Bu züğürtlükte, dünyaya 
papas gelmeli imitiz ! .. 

Arkadatı güldü: 
- Evet ama, böyle papas de

ğil ... 
- Ya nasıl papas? 
- Matmazel "Şor" u kaçıran 

Papaa gibi papas .. 
. . . . . . . 
Burada açrk gözler, yalnız a

yazmanın papaslan değil. Arap-

Maarifte 

Kıbrıah gerç'er 
cemiyeti 

Memleektimizde tahsilde bulu
nan Kıbrıslı gençler tetkiline ka
rar verdikleri cemiyetin nizamna
mesini tespit için dün Halkevinde 
toplanmı9lar ve müzakerede bu
lunnıu,lardrr. 

Dünkü müzakerede nizamname
nin bir kısmı ikmal edilmit, müte
baki kısmın ikmali gelecek cuma
ya bırakılmıttır. 

Edirne lisesi mezunları 

cemiyeti 
Edirne lisesinden yetiten ve ls

tanhulda tahsilde bulunanlar dün 
Halkevinde toplanarak aralarında 
bir cemiyet te9kil etmitlerdir. 

Cemiyet Reisliğine Cel&J, izi.
lıklara Cevat, Niyazi, Şinaıi, Ali 
Rrza Beyler, mürakipliklere de 
Kadir, Mutemet, Şahabeddin Bey 
ler seçilmişlerdir. 

Cemiyet faaliyete batlamıttır. 

çaya çalar kısık bir aea, durma
dan haykırıyor: 

- Efendim .. Var ikramiye bol •• 
livanita, pudra, badehu teker, 
,ekolata •e daha envaı hediye ... 

Çocuklar, gündeliklerinin kuv
veti yettiği kadar bu bol hediye
li ( ?) bisküvilere · hücum ettiler. 
Fakat çekilen yüzlerce kutunun 
içinde hediye namına yarım kilo
luk bayat bir çikolatadan bqka 
bir fey çıkmayınca ilk hararet tav
sadı. 

Bisküvici, bu rağbetsizlikten 
sinirlenmeğe batlamıtb. Etrafına 
toplananları dağıtarak: 

- Heydi yallah ... dedi, yok bu
rada Karagöz .. Siz bir kenar du
razak, ben mal aatazak .. 

Derken kulağımın tozunda çın
gırak gibi madeni bir ses: 

"B41ka- sına yar oldu, 
Eller ... bahtiyar .... oldu!" 

Batımı çevirdim: Ooh, keki.. 
Ehli dilin biri çayırın etrafına ger
mit bir tel.. Abntt içine bir kaç 
sandalya kurmut gramofonu .. T e
le yaklaf8Dlara soruyor: 

- Efendim, ne emredersiniz? 
Çay mı, kahve mi? 

Tatlığa giden yolda karmc:e gt. 
bi satıcı ... 

Macuncu durmadan bağıl'l)'Orı 
- Haydi erbabı bilir.. Erbabı 

bilir dedik .. Fakat kimsenin aldır
dığı yok! 

Kendi kendime güldüm: 
- Şu adamcafız, sabahtan ak

tama kadar sokak sokak "Erba
br bilir!" diye haykırarak dolatrr. 

Daha tu zavallının macunun
dan tatam görmedim. Acaba ls
tanbulda erbap adam kalmadı 
mı? . . . 
Tqlığa çıkanların.arkasına hen 

de takıldım. Seddin üstünde insa
nın bakmakla doyamıyacağı bir 
manzara Tar. Çamlıca tepesi ile 
hemen hemen bir hizadayız. Bo
ğazın Anadolu kıyısı, lhsaniye
den Çengelklly aırtlarına kadar 
ayağımın altında menevişli bir ha
lı gibi serili duruyor. 

Sanki her uçutta sinema gibi 
bir kaç yeri birden gösteren uzun 
ipli bir salıncakta sallamyorum. 
Batımı hafifçe sağa çevirdim mi, 
Marmara.. Sola çevirdim mi, Or
ta Boğaz ... ileriye baktım mı te
pesi dumanlı Alemdağr ... 

Taşlıkta bir kaç sevgiliyi bir 
ande kucaklamak fırsafı var. Göz
ler, pek az yerde bu kadar bakrt
larının •ınrrından dıtarısım sey
redebilir. Ve insan pek az yerde 
bu kadar güzelliği bir arada bu
lur!. 

M. SALAHADDiN 

Poliste 

Altı paket eroin 
bulundu 

Tavukpazarında kahveci Ke
ğork Efendinin üzerinde 6 paket 
eroin bulunmuş, Keğork Efendi 
hakkında takibata baflanılmıt-
br. 

Kumar r 

istiklal caddesinde oturan Si
man Efendinin apartımanında lru
ınar oynattıı}ı haber alınmıt, yapı
lan aramada Simon, Ropen, Ya
tar, Mehmet, Jozef, Haydar, Kar
nik, Niko Efendiler kumar oynar
larken yakalamn19lardu. 

Kuınar masası ile Ud deste ku
mar kağıdı, 50 tane kumar fiti mü
sadere edilmi9tir. 

---«O»---

Sabık lapanya bat 
konsoloau 

Sabık İspanya Bqkonsoloau 
don Ramon Abella, Orta Elçi ün
vanile ispanyanın Lisbonne Bat· 
konsolosluğuna tayin edildiğinden 
Tadla vapuru ile Barcelone'a git
mittir. 

ı 

Nız koleji 
Eski Dü)'Unu umumiye binası

nın nihayet modem bir kız kolleji • 
olarak kullanılması münasip gö
rülmüt. 

Mektep ismi altında ya111la
cak her t«!febbüsü takdirle kar
tılamak lazımdır . 

Fransız ve Amerikan mektep
lerine kartı zengin aile çocukla
rının gittikçe hevesleri artbğı bir 
sırada bir değil bir kaç modem 
kollej açmak İcap eder • • 

Ecnebi mekteplerinin bize Ji. 
san öğretınekten bqka hiç fayda
ları yoktur. 

Hele Fransız kız ve erkek mek
teplerinde tedrisat bizim mektep-
lerden çok geridir. . 

Amerikan kollejinde tahsil sis
temi b&fkadrr, orada kız ve er
kek daha serbest ve daha hayati 
bir terbiye ile yetitir. 

Fakat sistemlerin böyle aykı
rı olması da bizim için garip ne
ticeler veriyor. Çocuğunu Ameri
kan kollejinde kızım da (Dame 
de Sian) da yetittirilen bir aile iki 
sinin de dütüncesinde, yafayıfın
da, hattl oturup kalkışında ha.
kalık olduğu ve asıl Türk terbiye
sinin arada kaynadığını görür. 

Fransız mekteplerinde misyo
ner ve papas kokusu mektepleri
nin daha kapısından girerken bel
lidir . 

Amerikan koUejlerinin hava
sında böyle koku yoktur. Fakat 
onlann sistemi de divarları arası
na aldıkları genci ne oldum deli
si edecek kadar merkezden uzak
br. 

Netice tudur ki Fransız ve 
Amerikan lise ve kollejleri sevi
ye itibarile bizimkilerden yüksek 
değil, yalnız terbiye sistemi ve li
san kuvveti ile faikdirler. Bu far
kı otadan kaldırmak güç değil
dir . 

Açılacak kollejde bazı ders
leri ecnebi lisanile okutmak ve 
mektep hayatım Avrupa kullej
lerindeki metodlara göre tanzim 
etmek kafidir. 

Maarif vekaleti yıllardan be
ri Avrupaya pedagoji tahsili için 
talebe gllnderir. Bunlar arasında 
bugün maarif tetkilatının batın
da bulunanlar da vardır .. Bunlar 
her halde modem kollej iClaresi
ni pek iyi bilirler. Binaenaleyh 
yetitme Türk gençlerini Bebek 
tepelerinin sert hava11ndan, Pan
galtı medresesinin günlük koku
sundan kurtarmak için yeni açıla
cak kolleje böyle bir renk ve sis
tem vermek ve onu Galatasaray 
lisesinin bugünkü zayıf ve ener
jisiz vaziyetine dütürmemek için 
sıkı bir inzibat ile ite ~lamak 
lazımdır kanaatindeyim. 

Burhan CAHIT 

Vilayette 

Dilsizler 
Fakirlerini okutmak 
için tabsiaat istendi 
Dilsizler Cemiyeti bir mektep 

açılması için müsaade almıştır. Fa 
kat mektep hususi ve ücretli oldu
ğu iÇin ekserisi fakir olan dilsiz
ler bu mektebe gidememektedir· 
ler. 

Dilsizler Cemiyeti ilk tahsil mec 
buriyetini nazarı dikkate alınrt ve 
vilayete müracaat ederek ilk tah· 
sil çağında bulunan fakir dilsizle
rin okutulması için bir miktar tah
sisat verilmesi talebinde bulun
muttur. 

Dilsizler Cemiyeti bu talepleri
nin kabul edileceğini ümit etmek· 
tedir. 

Cemiyet mahkemelerde ve sair 
devlet dairelerinde lüzum görül
dül\i takdirde dilsizlere fahriyen 
tercümanlık yapmıya karar ver· 
mit hulunmaktadrr. 

----•=»>----
Erzurum - Sivas 

demiryolu 
Erzurum - Sivas demiryolunu 

yapmak için hüklımetle müzakere
ye gİritmİf olan tirketin mümes
sillerinden M. Peimheimer ve M. 
Andersen tehrimize gelip Ankara- · 
ya gitmitlerdir. 

Yurtdat! 
Kurban Bayramında misafir

lerine yerli kuru ve yaş yemi'
lerimizden ikram et. 
Mitli lktrsat ve Tasa rruf Cemiyeti 



4 MiLLiYET CUMARTESi 25 MART 1933 

'~lill iye"" 
daha. . Kapıcı da yok. Saat te ile
riliyor- Kapıcı geldi .. Depoya su 
çekmesini söyledim. Musluk ba
•ında, elimde sabun bekliyorum •• 
Bazı sinema gişelerinde para elin
de bekliyenler gibi ••• 

r ' ~-----------A_s_k __ e_rı ___ h_a_h_ı_·~_ı_e_r __________ J Hikaye !!!111---------G L O R Y A sinemasında 1 

Asnn umdesi " M 1 L L 1 Y E T " tir. 

25 MART 1933 
ld.areha.ae : Ankara caddeai, 100 No. 

TelSTaf adr .. i : lat. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Batmuharrir .,.. Müdür : 24311 
Yan itleri Müdürlüiü : 24319 
idare •• Matbaa : 24310 

ABONE OCRETLERl : 

Muslukta bir hırıltı, bir hırıltı 
ki sormayın. • Edebiyat münaka
talarını hatırlatıyor ••• 

Lakin su yok! • • Hanlharıl ses. 
Ve biraz da serpinti •.• Tıpkı laf
edereken tükrük saçan saygısız 
insanlar gibi •• 

Asker gözü ile Avrupaya bir bakış 
, 

/il 

B.- Şimdi iti bir de (Fransa• ltal
ya) kavgası yönünden araıtıralun: 

Acaba bugünkü tutuı ve gidiıe gö-
re: 

1 içın, bir Fransız - ltalyan kavgası o
lursa, Yugoslivya, Franaaya yardım 
için, ltalyaya kartı oı"duıunun daha 
büyük bir parçasını ayırabilecek •• 

AŞK 
Kadın gölge gibidir, derler, pe· 

şinden gidilirse kaçar, kaçılırsa inıa-
1 

nın peşine d~ermİf. 
insan bu aözü yanlış anlasa da, 

kadm kaçtıkça takip edermit diye 
pılıyı pırtıyı toplasa diyar, diyar ka- 1 
dından kaçmağa balkışsa ömrü olduk
ça peşinden bir kadın gelmez. Fakat 
ben bu cümlecikle kastedilmek iste
nen mananın asıl aımna daha yeni 
erenlerdenim. 

29 Mart Çarşamba 
akşamı saat 21,30 da 

MUS1Kt SAN' A TKAR
LARI CEMlYETl 

tarafından tertip edilen ve Safiye ve 
Eftalya Hanımların iştirakile 35 ki

ıilik ALATURKA konser 
Fiatlar : 75 - 100 - 150 - 200 
Biletler sinemarun gİ§esinde 

satılmaktadır. 

3 ayhp 
6 

Türkiye içia. 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Beklemekten yorulmağa başla
dım_ • . Çok şükür su geldi. _ Y ı
kandım. . . Şimdi de ditfırçamı 
bulamıyorum. . • Allah Allah! • 
Nereye gider? . • Olur teY değil. • 
Y a;n masasının gözünden çıktı ••• 
Saat te ilerliyor .•• 

Böyle bir ıey oluna, Fransa doğru
dan doğruya Yugosli.vyaoın yardımı: 
na gÖvenebilir mi? Yani (Batı) dakı 
Fransa ltalyaya ve ltalya Fransaya 
saldınrken, (Doğu) dan Yugoslavya 
da ltalyaya saldırabilir mi? Ve bu 

Bunun içindir ki, miralay Julier, 
bir Avusturya bitaraflığının Macar
larla Macarların dostu olan ltalya i
çin bir (ölüm); Fransa ile arkasında
kiler için bir (dirim) olduğunu ıöyli
yor; ve buna meydan verilmiyeceğini 
ltıılyadan umuyorlar •• 

Siz Bediayı tanımazıınız. Onu ta
nımak kolay değil de ondan Eminim 
bir muha rrir dört yüz sahifelik bir ro
man doldururken, benim onunla tanı
§ıncaya kadar yorduğum zeka derece
sinde akıl yıpratmamışt.r. Ne yollar dü
§Ünd'üm, ne vaziyetler ihdas ve icat 
etim, bilseniz .• 

..-- Bugün ve yarın •-• 
• 

12 • 
Gelen ••rak seri •erilmez.- Müddeti 

aeçen nU.•balar 10 kuruıtu.r.-- Caxete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mÜ· 
racaat edilir. C.zetenıia ilin1ann meı'u· 
liyeti11i kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Buırün hava bulutlu ve mütehav

vil olarak rüzgarlı devam edecek
tir. 24.3.933 tarihinde hava tazyiki 
759 milimetre, en fazla sıcaklık 7, 
en az üç derece idi. 

ıı.. .............. _ ... 
Haıtanın yazısı 

Aman geç 
Kalmıyalım! 

Sabahleyin evde ses sada yok! 
Saat yedi mi, yedi buçuk mu? Uy
ku süküneti devam ediyor_ Yava~ 
yavat kalktım. • saate baktım, ye
diyi çeyrek geçiyor_ Sokakta iki 
Çingene kızı hem süprüntü tene
kelerinden kömür topluyor, hem 
de şarkı söylüyorlar. Kartı apar
tı:nı:.nın kapıcısı kapının önünde
ki paspası duvara çarparak temiz. 
liyor. Bu temizlik hareketi sokak
ta akisler yapıyor. Bu sesi ben ta
nırım. Bütün mahalle tanır. Be
nim sesimi tanımazlar, paspasın 
sesini tanırlar. Sesimin çıkmasını 
istesem paspas olur, böyle bir ka
pıcı eline düserdim. 

Yatak ta ~e kadar rahat ya! . 
Bir türlü kalkmak istemiyorum. 
Haydi bir de sola döneyim •.. 

Eleş dakikalık uyku da kardır. 
Buna uyku denemez. Uykuda in
sanın içi geçer, böyle bet dakika
lık kestirmelerde iç geçmez. Za
ten sokak bırakmıyor ki. . Bir ka.
ı~ta satıcısı var. Karcığar ma
~ amından bağırıyor: 

- Taze k, letal On tane bef 
. . b ' yırmı tane eş_ .• 

Ne ucuzluk bu yahu! Bol kese
den atıyorsun. Yoksa muharrirli· 
ğe mi heves ettin .• 

Bir bağırıyor, iki, bq. . . anla
dık ayol. • • Sabahleyin de kaleta 
yenir mi?. 

- Tel dolap, tel dolaaap ! •• 
Her sabah bu saatte geçtiğine 

göre halkın erkenden tel dolap sa
tın alacağına inanmak li.zımgele
cek. 

Arkasından tavukçu. • • Çinge
ne kansı .• 

- Tavuklar var, tavuklar! •• 
Arada bir sükünet ! Mümkün 

mü?. itte belediyenin faaliyeti 
batladı. • Tangır tungur bir at a
rabası. . çöp arabası. • • Her ka
pının önünde bir mola. Ve arka
dan bir boş teneke veya ona ben
zer bir kabın yere atılmasından 
çıkan bot madeni seı ••• 

Artık vakit geliyor .• Kalkmalı. 

Elektrik prizine çay suyumu ı
sıtmak için ibriğin fitini ıoktum •• 
Su kaynadı. • Hiç ıu kaynarken 
dikkat etiniz mi? • Evvela dibin
de bir takım kabarcıklar peydah 
oluyor, sonra bunlardan bazıları 
yavat yavat yükseliyorlar ve niha· 
yet hep birden çıkmak isteyince 
~u t3'ıyor. . • Her teY böyledir. 
Ta,kınlıklar hep böyle birer iki· 
şer başlar •.• 

iyi ama, çay kutusu nerede? •• 
Bulana atkolsun. • • Eh ne çare 
vazgeçeriz içmekten ••• 

Biraz ekmek yiyeyim bari •. Aç 
karnına sokağa çıkılır mı ya?-. 

Mutfakta ekmek yok! •• Anla
tılan bu sabah ben bir tey bula
mıyacağım- • . Saat kaç?. Aa •• 
Saat te durdu. • akf"m kurmayı 
unutmu'um.. 

Giyinelim ••• gömlek?.. Hah 
buldum. • İyi ama, yakadüğmeai 
nerede?. • itte bu fena. • Dün ak
tam buradaydı yahu! •• Yok ••• 
Yok! __ • Bir kere daha batıma 
gelmitti. Ona da çare var .. Mata 
gibi sarı raptiyelerden bir tane a
lıp yakama taktım. • Öğleyin gel
diğim zaman değittiririm ••• 

Kravat? Buldum- Mendil.. 
kirli ama, zararı yok. Tenine çe
viririz. Vakit yok. Geç kaldım za
ten. • • A. • • çorap giymeyi unut
mutum. • atkolıun. • • Acele ede
lim yahu! - . Y etitemiyeceğiz .•• 
Ceketin kolaıtarı ıökülmüf. • Ko
lum astarla kumatm aruma giri
yor_ Şimdi sıra11 değil. . Sonra 
diktiririz.. Acele edelim. • Bizim 
saat durdu ama vakit ilerliyor •• 
Sekizde açan karfıki dükkArun ke
penklerini ititldiyorum. • Aman 
bu kundural11r. • • Çekecek olma
dan giyilmez ki. • • Hele tükür ••• 

Bir tey unutmadık ya! • • cüz
dan. • para çantası, kalem. Men
dil. • • çakı. . gözlük. • muhtıra .• 
ha_ • tapka. Eldiven. • • Paltoyu 
giydim ve çıktım. • • Geç kalma· 
malı. • Li.fediyorlar sonra. • 

Sokak. • • kalabalık. . . Çocuk
!ar mektebe gidiyorlar, büyükler 
ıte .• • 

Tramvay bekliyorum.. Beklen
diği zaman gelen yegane fey tram
vaydır. Bindim. . ve ilk iıtaayon
da indim .. 

_ Acele giyinirken pantalonu pl
Jamanın üstüne giymitim. Paçam. 
d~n görünüyor. • Rezalet. . • Hay
dı eve. . • Oıt tarafını aöylemiye 
mahal yok! •. 

yardım ne kadar olabilir?. . 
Eğer Yugoali.vya, bugün orduau ıle 

ltalyaya yüklenebilirse, o zaman bu, 
yardım sayılır bir yardım olur. · 

Fakat bu da Yugoslavyanın sa-
ğındaki Avusturya ve Macaristandan 
dan solundaki Yunanistan ve Ama
vutl~k'tan ve geriaindeki Bulgaria.t~n' 
dan korkusu olmazsa o vakit olabılır .. 

Böyle olmayınca, Yugoslavya ordu
sunu, Avuıturya ve Macaristan karş.ı
lanna sımsıkı bağlıyabilirler .• Ve •t 
yalnız Fransaya yardımdan alıkon
makla kalmaz; Fransadan yardım 
istemeğe kadar varabilir .• 

A,caba Franaa, ltalya ile uğrtJ§ır
ken Avusturya ue Macaristan'dan ge
lebilecek bu korkuya karıı, Yugo•· • 
ldvya'yı, Çekoalovakya koruyamaz 
mı? 

Çekoslovakya'nın, üç yanından ~i
maya ile kuıatılınıt bir sınırı oldugu
için, bütün Çek ordusunu d~,. Alman· 
ya kendi karıısma bağhyabılır. • 

Bundan ötürü, Çek orduau, ".ugos· 
lavyayı, Avusturya ve Macanatana 
karıı konıyamaz .• 

Bundan baıka, Yugoslavya, Bulga
riatan ve Yunanistan ve Arnavutluk 
gibi toptan nüfuslan kendininki ka
dar olan, ve bugünkü gidiıe göre Yu
goslavyaya hiç te dost olamıy~ca_k 
bulunan üç ülke ile daha çevrılmış 
bulunmaktadır. 

Bütün bunlardan baıka, daha kötü 
bir ıey var ki, o da, Yugoslavya'nın 
Avuıturya • Macaristan lreperatorlu
ğu gibi, dilleri, dilekleri baıka olan, 
Macar, Hırvat, Sloven ve Boınal<. · · 
gibi milletlerden karııtınlmıı, fa~at 
hiç kaynaıamamıf, içinden çıkabıle
cek her hangi bir kanııklık ile ~ey;a 
dışarıdan gelebilecek her hangı hır 
dürtüt ile dağılıverecek bir durut ve 
giditte olmasıdır. .. .. .. 

Görülüyor ki mesela bir Fraıua • 
ltalya kavgası olsa, - Macari.t~~ 
Avusturya ve Almanya, ltalya polıtı
kasını tuttukça, ve ltalyaya yardımcı 
olabildikçe - Fransa, Yugosla"!'a'
dan umduğu gibi yardım göremıye
cek, belki Yugoslavya Franaadan 
yardım dilenecektir .• ,. .. .. 

Geçenlerde, Belgrat'ta toplanan 
(Küçük itilaf) ( erkaniharbiye) !eri 
arasında kurulan lmnleransta, bütii:a 
bu iflerin ııörüıüldüğü Avrupada, her 
iki kümeden olan gazetelerin yan'ia.
nndan öğrenlyonız .. 

Buraya kadarki dÜ§üncelerimizden 
ıu çıkıyor ki, (Fransa ile Almanya) 
veya (ltalya ile Fransa) arasında bir 
kavga çıksa, bugünkü duruı ve gidite 
göre, Fraıua kümesinin, ltalya veya 
Almanya kümeaine kartı sayı üstün
lüğü kazanabilip kazanamıyacafı da 
belli değildir. • 

itte Fransayı korkutan ve terter 
teprendiren teY de budur •• ...... 

Avıuturyanın bitarallıiıı 
Son zamanlarda bir de, bir İngiliz 

gazeteainde çıkan, "ATIUturyanm hl-· 
taraflığı'' tezi vardır •• 

Eski Avuaturya Te Macariıtan er• 
kanıharblye miralaylanndan Françoia 
Julier'nin, bu tez üzerine yazdığı bir 
yazı, bu "Avusturya bitaraflığı" dU
ıüncesinin Orta Avrupayı epeyce dü
ıündürmüt ve korkubnut olduiunu 
gösteriyor. 

Acaba bu korku nedendir? 

Öte yanda, herkesçe arbk bilinen 
bir ıey var ki, o da Almanya ve A
vusturyanın ( Auachluas), yani Alman 
ya ile birleşmesi prensipidir. • Hele 
timdiki Faşist Almanya bu politika
ya daha çok hız vermif bulunuyor .• 

Bunun kar~ısındakiler ise, §İmdi de 
Avusturyanrn Küçük itilaf kümesine 
katılması düşüncelerini ileri sürmeğe 
başlamıılardır .. 

:(. ,. .. 
Bütün bunlar, gösteriyor ki Fransa 

ve arkasındakiler, 14 yıldır koşup ko
valadıkları "Korkusuzluk"u - emni
yeti - bir türlü elde edememiıler, e
demiyorlar vebu gidifle edemiyecek-
ler de. . • . 

1 
:(. :(. :(. 

Son zamanlarda aralarındaki politi
ka elbirliğini yeniden perçinlemİ§ o
lan "Küçük itilaf" blokunun, Avus
turya ve Macaristam sımsıkı aarmıt 
gibi göründüğüne bakıp ta, aldanma· 
malı. . Bu bolku kuıatmış daha bü
yük bir ku§&ğın da varlığını unutma
malıdır. Rusya ..•• 

Sağ böğründe F aıist Almanya, 
aol böğründe F atist ltalya, ense kö
künde Sovyet Rusya bulunan bir Kü
çük itilaf blokundan, Fransaya gele
bilecek şey, (yardım) değil belki ta
fmmaz bir (ağırlık) olacağa benzi
yor! Fransa da, bir çok amamalar
dan sonra bunu anlamış olacak ki, 
timdiye kailar hiç yüzünü görmek iste 
mediği (Rusya) ya yanaşmağa başlı
yor .. 

Bakalım, büyük kavga Öncesi poli
tika düzenleri, Cümhuriyet Fransası 
ile Çarlık Rusya'smı anlaıtırıdğı gibi, 
kavga sonu politika akınlan, Cümhu
riyet Fransaaı ile Sovyet Ruıya'ıını U· 

YllJturacak mı 7 .• 
Yalnız §U da vardır ki, acaba bu

ııünkü gidite göre, Fransanm, Rusya 
ile uyuşması, Polonya ile Romanyayı 
Rusyaya kartı kendi baılanna bırak
mıt olmıyacak mı? Böyle olunca da 
bu sonuncular, Fransa kümesinden 
ayrılıp ötekine dönmezler mi? 

Vaktile ltalyanm, Rusya ile yaptı• 
ğı dostluk yasa•ı, Polonya ile Roman
yayı, Fran..,ya bir kat daha yaklq
brmam.ı§ mı idi? 

Bundan baıka, timdiki duruı ve 
gidite göre, mesela bir (Franaa • 1-
ıalya) kav.ırasında Fransa için Polon• 
yanm d•ieri ne ise, ııene mesela bir 
Rusya • Polonya kavgasında, Rusya 
için de, Alınanya o değil midir? 

Şunu da hiç unubnamalı ki, bugü
kü insan kümeleri aruında en sağlam 
bağlar, herhangi bir "misak" ın veya 
muahedenin bağlan değildir. • "men
feat" bağlandır .. Muahedelerin ya§ı, 
ancak onlara temel olan menfeatin 
ya§• kadar sürer •• 

Onun için, 'banı" zam.anının aöz
letmelerine, muahedelerine güven ol
maz. . • Olsaydı; büyük kavgadan 
önce, orta kümeye muahede ile bağ
laıımıt olan ltalya ı kavga patlayın
ca, onu bırakıp öteki kümeye geç
me:zdi .• -

Rusya ile Polonya v• Romanyanm 
bugünkü durut ve gidişe gore, ve Dun• 
!ardan her birinin istek ve dilekleri
ne bakılınca, bu üç devletin birdne 
mesela Fransa kümesine katılabilme
leri çok güçtür. • 

Evde ses sada yok. • • Sokakta da
ha bu saatte kö•ede duran seyyar 
boyacının sandığına vurduğu fır
çaların muttarit ve kuru seıi.: • 

Kalktım. . . Kimseyi uyandır· 
maınak içi'l ayaklarımın ucuna 
basıyorum. • itte o zaman dö~
me tahtalarının ne geveze olduğu
nu anladım. . Kapının gıcırdama
ması lazım. Lakin buna imkan 
yok. .. T~.z perdeden ince çığlıklar ... 

Neye geç kaldığımı 
ne diyebilirim? •• 

soranlara 

FELEK 

a) "Avusturyanın bitaraflığı'' bir 
, kere Fransa ucunda toplanan küme

nin ka..,.sına geçen kümeden 7 milyon 
eksiltecek .. 

it bata düıtüğü, geçit başı belli ol
duğu vakit Rusyayı bir yanda, Polon
ya ile Romanyayı öte yanda olmak 
üzere kartı karııya ııeçmeleri daha 
kola/ anlaşılır bir ıeydir .. 

Görülüyor ki Fraıua ne yapsa Ö· 
nü'ne yeni bir çıkmaz çıkıyor. . Ar
kasındakilerin veya bugün öyle görü
nenlerin, daha büyük korkularla çev
rildiğini •görüyor- • 

Yuzumil yıkıyacağım. • Mus
lukta su yok. • . Kapıcıyı çağırma-
lı. - Çıngırak. . bir daha b' · • . ır 
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Trakyada kar 
KIRKLARELi, 23 - On gün

den beri bütün Trakyada güzel Te 
ılık bir bahar havası vardı. Salı 
aktamı tiddetli bir yağmurdan 
sonra Çarf<llllba günü mebzul su
rette kar yağdı. Köylü kardan 
memnundur. 

MA EDONYA 
Aşk, 

lanna .da aksetmiıti. Halbuki mem
leket ha.icinde bulunan hürriyet ta
raftarlarının büyük bir ekseriyet· 
11rf açlıktan ölmemek ve bulundukl~
rı yerlerdeki Mason karde§lerinden 
yardım görebilmek endiıe ve ııayesile 
Mason olmuş bulunuyorlardı. Binaen
aleyh Selanikte bir gizli Cemiyet te
ıekkül ettiğini haber alınca derhal bu 
teşkilatla temasa girmeğe karar ver
miıler ve gene Mason locaları vasıta
sile muhabereye girişmişlerdi. işte 
bundan sonra idi ki emin bir arkada· 
şın Avrupadan Selaniğe gelmesi karar 
Iaıtınlmış ve bu vazifeyi doktor Na-
~ deruhte etmişti. 

Do· "er 'azlm. . Doktor Nizım .• 
1 le bL doktor Nazım nihayet karşı-

Kin, Politika ve Kan.. 

Müellifi: Nizaınettin Nazif ........ -.,~.,,,,,,,,.,,,,,., .. 
lanna çıkıvermiıti. Pariateki cemiye
tin mühim addedilen böyle bir vazife· 
ye tayin ettiği adam bu mu idi 7 Dik
kat ettiler: 

.. Düıük, kalınca bıyıklan vardı. Yü
zu ~ey;vahoı manavlan kadar hare
ketsızdı ':'.e ıözleri durgundu. Genç
ltr '?nu şoyle yanbakıtla bir tarbver-
erdı. Hayır umduklan ııibi bulına

mıtlardı. Onlar kendilerini her tara .. 
~ından ateı fıtkıran bir adam gönne
ge hazırlamıtlardı. "Paristen gelen 
murahhas " deyince başka türlü bir 
şeyle kartılatacaklarını zannelmitler
di. Maamafih eller sıkıldı. Öpüşüldü 
ve bu vesile ile sigaralar tazelendik
ten sonra Talat Bey konutmağa ba~· 
!adı; 

- Kardaş .. - dedi - Biz esas iti-

b) Macaristan, hem ltalyadan hem 
Almanyadan büsbütün ayn d!ifUrül
mÜ§ olacak ••. 

c) Çekoslovakya'nın aol yanı, Avuı 
turya korkusundan kurtulmuı olacak 
ve bir Fransa • Almanya kavgası o
lursa, Çek orduıu Fransaya yardım i
çin daha büyük bir parçası ile Alman
yaya çatabilecek. - . 

ç) Bunun ııibl Yugoalavyaıım da, 
A vuıturyadan korkusu kalmıyacağI 

barile Avrupa tetkilaUarmı benhnse· 
meğe k~~ar vermiı bulunuyorua. yal· 
nız bu ıfın §&rl]an ne olacaktır 7 

Doktor bir iki yutkundu. Bu.:..u la 
bıyıklarile oynadı. Nihayet aakln 1ir' 
sesle cevap verdi: 

- Ne olabilir ki 1 Eğer yapacağı· 
mız çalı!m.a iıtirakinden bir fayda 
ummak ıstıyorsak, buradaki tetkilabn 
dofnıdan doğI-uya Parise tabi olnıaaı 
laanndır. 

-Yani? 
- Demek istiyonım ki biz Avrupa• 

da çok çalı9tık. Artık inkılap iflerin
de pişmİ§ sayılırız. Buradaki teıki
l~t. bizim Terakki ve ittihat Cemiye
tının programmı aynen kabul etmeli
d~r. Oımanlı cimiası için ortaya at
tıgımız program, memleketin içtiınai 
ve iktıaadi ıartlarını adamakıllı mü
talea e~~ikten sonra yazılmış.tır. 

- Guzel. .. Buna itirazmuz yok. 
~~~en kaydettiğimiz azaya göaterdi-
gımız progr da odur. 

- . Şu hald<" mesele kalmam•t de· 
mektır. 

Talit Bey cevap vermeğe hazırla
~ ken, Ömer Naci ate~li ateşli dedi 

Onun için bir yandan hem kendi
sini hem de varlıklannı ona bağlılık
ta ~ören (Küçük itilaf) ile Polonya
yı tepeden trrnata kadar silahlamak 
yolunu tubnuf gidiyor, ve silahlan a
zaltmak için ortaya sürülen dütünce
leri "emniyet" tezi ile çÜrübneğe ça .. 

ki: 
Ortada yalnız bir mesele var

dır. Açıkça konu§&lım. Siz mi bize 
tabi olacaksmız, biz mi size 7 

Dnktor Nazım diifünmeğe lüzum 
görmeden; 

- Tabiatile aiz bize. • - diyecek 
oldu - Evvelce de arzebnİftim ki, 
biz, A vrupadaki arkadaılannız, inlo
lap sahasında çok tecrübe görmüt 
geçirmiıizdir. Vereceğimiz kararlar, 
ortaya atacağımız fikirler daima en 
iyi kararlar ve en iyi fikirler olacak
tır. 

Talat Bey fevkallde dürüıt bir ta
vırla az evvel " karde,lm " diye hitap 
ettiği adamın sözünü keıti: 

- lıte bu olmul •• Yaimıı mı var? 
Siz ve arkadaşlannız A vrupanın bü
yük ıehirlerinde yanııelip oturasmız; 
biz burada ölümleri göze alarak çalı
şalım. . Üstüne Üstlük bir de blae 
emredesiniz. Y oook .• Hayır hayır!. 
Bak buna tahammül edemeyiz. 

işte ıize aöyleyecifimiz son aöz. 
Eğer bizimle birlikte çalıımak istiyor
aanız "Merkezi umumi'' nin muhak• 
kak burada olması lazımdır. Bir ke· 

Tanışbktan sorra, onun ın mavi 
gözlerinde yaıayan tek erkek hayali ol
mak isteyordum. Bir kadın neden ho§
lanırsa, hiç birini ihmal etmedim. En 
ufak üzüntülerine en büyük alakayı 
gösterdim. En hoşuma gidecek hediye
lere boğdum. 

Olmadı, olmadı. Bana karfl daima 
lakayttı. Hatta ne saklayayım, izzeti 
nefsime bile hürmet etmiyordu: 

- Ahmet, diyordu, sen ne çırpınıp 
kendini yiyorsun? Bir şeye inanman İ
çin sana kaç defa söylemeli. Benden aık 
umma, seni sevemem. Seninle aramız
da ancak bir dostluk hissi olabilir. Ben 
erkeği mütehakkim görmek isterim. 
Sende o kudret yok. Hatta gölge gibi 
peşimde gezdikçe, senden iğreniyorum. 

Ve ben bütün bu sözlere rağmen o
nı bırakamıyordum. Ondan aynldıktan 
sonra, hep onun fena taraflarını düıün
meğe, ondan soğumaya, ondan uzaklat
mağa çabalıyordum. Fakat gayetim 
boşa çıkıyor, hatta aksine, daha aleyhe 
oluyordu. Ondan uzaklaşmağa çalıftık
ça, daha fazla yaklaştığunı acı acı hiı

sediyordum. 
- Belki, diyordum, bir gün._ Kim bi

lir. Güzelliğin zorla olamıyacağını bilen
lerdenim amma, durası kalbim fennan 
tanımıyordu. 

1 çimde her gün iğnelenen, İzzeti 
nefsimle aşkun arasında dehıetli bir mü
cadele başlaım§tı. Bu mücadelede gu
ruruın galebe çaldı ve onunla tamamen 
aliıkayı kesmejte değil, fakat ona karşı 
çok lakayt görünmeğe karar verdim. 

Hatta o kadar ki, ona kadın ınace
ralan anlatmağa, ona b&§ka kadınlan 
me\hetmeğe b&§Iadım. Ne bileyim, onu 
kadın yerine koymadığımı gösterecek 
bir çok hareketler yaptım. Bütün bun
lar kolay olmadı amma, muvaffak ol
dum. Ve ziyaretlerimi çok seyrelttim. 
Teaadüfler de yardım etti, beni bir kaç 
defa çok güzel kadınlarla gördü. 

Aradan ne kadar zaman geçti, bil
miyorum. Bir baloda idim. O da vardı. 
Nim etle tenha bir salonun kö§esind& bir 
masada başbqa konuıuyordum. Bu 
genç, güzel, yeni dulla aohbetimiz o 
dar ha.raretlenmiıti ki, ikimiz de etrafı
mızı unubnuttuk. Bilmiyorum., bu ne 
kadar sürdü. 

Bir aralık kapının aralığından niha
yeti görünen büfenin önünde yalnız ba
tına duran Bediayla göz göze geldim. 
Mütemadiyen bana bakıyordu. Kendi
ıile göz göze gelmemi bekleyormut gi· 
bi bir hali vardı_ Yanına gitmemi işa
ret ettİ-

Bir dakika sonra, Nimete sudan ba
hane icat edivererek, müaaade isteyip 
aynlmak ıu içmek kadar kolay oldu. 

- Ahmet, §İmdi paltonu giyecekıi0-
Bize gideceğiz. 

- Peki, fakat yüzünün bu hali ne? 
Bir fena hadise mi oldu? 

- Onu sonra anlarsın, timdi bir ıey 

lıııyor •• 
Halbuki "emniyet'' Fransa için ıre 

ise bütün öteki ülkeler için de o d.;r ! . 
Fakat buna yanaııklık istenmiyor •. 

B!.z~.e, b~ gi~if, her halde "hanı" 
ın aurup gıtmesıne değil "döfüt" ün 
koşup gelmesine dofnı 'giden bir gi
diştir ki bunlardan da ıı.ynca bahse
deceğiz. 

Yeıilk8yı A.R. 

2YÜZLÜ 
ADAM 

Esrarengiz ve görülmeğe 
şayan büyük filminin son 

günleridir. 
ŞlK SİNEMADA 

gidip görünüz. 

Yeni neşriyat -
İdare mecmuası 

Dahiliye Vekaleti altı senedenberi 
her ay muntazaman bir mecmua ne,. 
reder. 

Bu mecmua, idarecilerin mahlmat
lannın takviyesi için, özenilmif ve iyi 
çalııılmış bir tekilde çıkar ve neırin
den matlup olan faydayı da fazlasile 
temin eder. 

"idare Mecmuası" run her nüaha
ımda iki kısmı vardır. Biri; reımi kı
snndır ki, burada bir idareciyi alaka
dar eden bir aylık resmi kararlar, ta
mimler ve resmi hidiaat teıpit edil
mi1tir. 

Gayriresmi kısmında da büyük dün 
ya idarecilerinin eaerlerinden tercüme
ler ve bizim meşhur idarecilerimizin 
yazılan bulunur. Bu kısnn oldukça 
kuvvetlidir ve hakikaten faydalıdır. 

idare Mecmuasmm 59 uncu ıubat 
nüshası da İntişar etti. 

Bu nüshanın gayriresmi kıımında 
hukuku idare hakkında İngiliz ve A
merikan telakisine dair lsmail Hakkı, 
dünya iktısadı ve iktısadi buhran hak
kında M. Atıf, Romanya şehir ve be
lediyeciliği ismile K. Naci, hükUnıet 
muamelatının ikbsadileıtirmo esaslan 
ve dosya plaru hakkında Macit Bur
han, ltalyan vilayet ve nahiyeler ka
nunu tadilatına dair Ali Ragıp Beyin 
yazılarile ilave teklinde de meıbur 

Berthelmy'nin hukuku idare tercüme
ai vardır. 

Yalnız idarecileri değil, herkesi a• 
lakadar eden bu kıymetli ve ciddi 
mecmuayı fikir ve ilim eaeri arayanla
ra tavıiye ederiz. 

sorma! 
• • • 

- Ahmet sana kartı çolı: kabahatle
rim oldu. Seni kıracak çok hareketler 
yaptım. Beni affet- Seni çıldırasıya se
viyorum. Sen bütün nazlarımı çektik
çe, bilaitiraz her teklifime evet dedik
çe, bilmiyordum ..eden botuma gitmi
yordun. Ara ırra da dikbqlık etmeni, 
hayır demeni ıertlenmeni lıteyordum. 
Sen bunlan yapmadıkça da senden u
zaklaşıyordum_ Fakat benden kaçtın, 

bana ehemmiyet vermedin_ Ne bileyim, 
daha çok ıleğiıtin. Hele bu alqanı ya. 
nınd~ kadm beni çıldrrth. O kadm ki .. 
Ne bileyim itte, seviyorum ııeni ben, 
sev beni! .. 

• • • 
lıte o balo çıkııı evinde Bedianın 

kızıl dudaklarından çıkan bu sözler be
ni büyilk bir sırra erdirdi. Şhndi onunla 
evliyiz. Ve ben arada bit;._ ondan kaçı
yorum. Arada bir hayır diyorum, <>rada 
bir iıtediğlni anladığım bütün hareket
lerini kah isteyerek, k8h iıtemlyerek 
yapıyorum ve.... geçiniyoruz. 

• • • 1 .,... • ,~ • • 1 ) 1 .., 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Barik ve hayat üzerine ~igorta muameleal icra eylerb 

Sigortaları halk için mftsait teraitl havidir 
Merkezi idare•iı Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan tehirlerde acenta 

TeL: Beyoğlu: 4887 478 

re ordu buradadır. Saniyen aru ola
rak her hangi bir vaziyet tahadd~s 
edebilir- Derhal bir karar vermek la
zım olur. Hatta öyle bir zaman ııele
bilir ki, derhal ihtilal borusunu çal
mak icap eder- Eğer umumi merkez 
Pariste veya Londrada olursa ne ya, 
panz 7 ihtilallerin kanunları vardır, 
Avrupada dolaıan beylerin keyifleri
ni beklemez. 

Talat Bey hernedense "Merkezi 
umumi" nin Selinikte buluımıaaına 
pek fazla ehemmiyet veriyordu. Di
ğer arkadaıları da aıağı yukan ayni 
kanaatte idiler. Fakat bu kanaat bir 
takım zaruretlerin ifadeıi olmakla 
beraber, hissediliyordu ki Seli.nikte
kiler, her hangi bir vaziyet karımn
da ikinci planda kalmafa tahammül 
edemiyeceklerdi. 

Anlaımlan Avrupadakiler de her 
ne pahasına olursa olsun, memleket 
dahilinde bir teıkilatın tutunmasını 
istiyorlardı Te galiba doktora pek ge
ni§ salahiyeler de vermit olacaklardı 
ki Nazun Bey gece yansına doğnı 
birden bire ayağa kalktı: 

- Peki arkadatlar! -diye bağır-

dı- Sizin istediğiniz olsun. Amir 
tetkilat ha Seli.nikte olmuf ha Pa
rlate .. Bizce ikiıi de birdir. Asıl mak
sadımız bugünkü rejimi devirmek ve 
Yeni bir sistem kunnak değil midir 7 
Ve bu maksatta müşterek bulunmu
yor muyuz? Mesele kalmamıftır. Şu 
daikkadan itibaren ben Pariai Sela
nikle birletmif addediyorum. Defter
dardaki evin sahibi ile arkadaılan 
münakaıadan muzaffer çıkmqlardı. 
Gümiif zarflı bardaklara tekrar çay 
doldunıldu. Artık hatlarında neı'eli 
bir hava eaiyordu. Kuvvet birlikten 
doğmaz mı ya? Eh bu ittihattan da 
yeni bir kuvvet doğmuı bulunuyordu. 

lçtimaın sonlarına doğnı doktor 
Nazım, Talat Beyi bir kenara çeke· 
rek; 

- Kardeşim.. -dedi- Mademki 
artık birlettik. Size teıkilatımıza ait 
bazı esrarı bildirebilirim. Bizi."D biri 
Tiran kaaabasında diğeri Trablusta 
iki. şubemiz vardır. "Tiran" daki fU .. 
be ile yapacağınız muhaberatı doğru· 
dan doğruya "Refik Bey Toptani" ad• 

(Devamı var) 



MEMLEKETm:Wiil 
Sıvas Oda 
Kongresi 
Son toplanbaında m6-

him kararlar verdi 
SlV AS (Milliyet) - Sivu ti

caret ve s:ınayi odası, 933 IODesi 
mahalli kongresi toplandı. 

Ruznamede 9unlar vardıı 
1 - Vil&yetimizde bir teker 

fabrikası, 
2 - Şimendifer nakliyatında 

tenzilat. 
3 - Buğday mObayaa kanunu

nun tetkiki için kongre mukarre
ratı. 

4 - Takasa tabi mevat hakkın 
da müzakerat. 

· 5 - Oktruva tenzillnin u.zalbl 
maaı. 

Müzakereden eonraı 
1 - Şeker fabrikasının Sivas

ta yapılması tekarilr ebnit oldu
ğundan lktııat Vekili Mahmut Ce 
lal ve Sivu Mebuau Ruim Bey 
Efendilere kongreca arzı tllkran e 
dilmsine. Keza fabrika iti için ti
caret odaamm gerek filen, gerek
se matbuat vaartuile yapbfı hiz
metlerde vaki teklif üzerine te
tekkür edilerek bu meaalnin de
vamı rica edilmiftir. 

2 - Şimendifer nakliyatında 
Sivasın mevaddı iptidaiyesi için 
meaafe uzadıkça nakliye ücretleri 
nin azalbhnaaı düstiırunun tatbi
ki. Bu talebe amil olan zaruret 
ba,lıca istihlak merkezlerinin 
ve borsasının (lstanbulda) gayet 
uzak bulunmasından Sivas mevad 
dı iptidaiyesinin memleketin her 
hangi bir yerinden daha pahalı o
larak maliyet fiyatına maruz kal
masıdır. Piyasaların kırıklığı bu 
sebepten geçen aene ihracatını 
dörtte bir nisbetinde nokıanla,br 
ımttır, Devlet demiryollarmm Si
vaı postalı her ne suretle olursa 
olsun itlemek mecburiyetinde ol
duğundan tarifelerin bu tekilde 
tenzili ihracatı arttırmaya vesile 
olacaktır. 

3 - Buğday mübayaa kanunu
nun köylüye temin ebnit olduğu 
büyük faydalara müsteniden bu 
kanunun Sivas için okkada yirmi 
para bir zamla bu aene de tatbiki 
ve bu husus için Slvaata bir ıilo in 
flHI (Yirmi para zam üç nevi üze 
rinden alman buğdayın derecele
rine göre çok dun olan farkı iyi 
mal lehine hakli olarak izale için
dir). 

4 - Mevaddı iptidaiyemizden 
bulunan buğday, arpa, yapafı, d&
ri, yumurta, tiftik ve ayı derileri
nin taka~ tabi tutulma11. 

5 - Oktruva reıimlerinde u
garf tarife tatbiki ve tahsilatta tea 
hilat gösterilmesi için mahalli be
lediyeden ve vilayet merkezinden 
kazalara ıevkedilen emtea için i
kinci bir oktruva alınmamasının 
hükumetten temennisine karar ve-
rilmittir. t 

----«=•·----
İzmir Esnaf birlikleri 

lZM1R, (Milliyet) - lzmirde 
kurulmut olan Esnaf Birlikleri ida 
re heyetleri Cümhuriyet Halk Fır
kasında vilayet ldare Heyeti Reis 
liği altında bir toplantı yapmıtlar 
dır. 

Bu toplantıda Birlikleri alaka
dar eden itler etrafında müzake
rede bulunmu•tur. 

Bursa Ticaret Odası kongresi 
BURSA, (Milliyet) Bursa Ti

caret odası kongreai, Martta, Cüm 
huriyet Halk Fırkası salonunda a
çıldı 

Kongre mesaisine bir hafta de
vam edecek, ikmal edemediği tak 
dirde temdit ediecektir. Encümen 
ler faaliyetlerine batlamıtbr. 

Manisada zeriyat 
MANİSA, (M~liyet) - Vilaye 

timizin bu ıenekı kıtlık zerriyatı 
miktarım aynen bildiriyorum: 

Buğday 751,631 dönüm arpa, 
677,700 çavdar 240,755, yulaf 
288,900 bakla, 740,40 burçak, 
16,700 burçak, 458,772 dönüm 
ha,haf tohumu ekilmittir. 

Mersin kooperatifi komisyonu 
kaldırdı 

MERSiN, (Miliyet) - 932 se
neai nihayetine kadar tehrir:ıiz zi
rai kredi kooperatifi çifçiye verdi 
ği paralardan yüzde doluan faiz 
ve yüzde üç komisyon olmakta 
idi. 

933 senesi ;:.:anunusani ayi ipti 
dasmdan sonra yüzde üç komis
yon alınması ve ancak yüzde do
kuzla para ikraz edilmesi tekarrilr 
etti, 

Çinede intihap 
Kadınların göaterdlğl 
alAka ıayanı tükrandı 
ÇİNE, (Milliyet) - Çineliler 

bu günlerde en ziyade Belediye 
intihabı ile ali.kadar oldular. Ka
dın erkek herkea bununla metğul 
dil. Fakat bu itte daha ziyade ka
dınlar çalıttılar. 40 - 50 kadından 
mürekkep bir grup Belediye daire 
sinden çıkmadan, ikinci, üçüncü 
gruplar geliyordu. Kedmlarm yek 

Çinede bir hanım reyini cıerirlıen 

diğerini kandırarak kendi listele
rine rey verdirmeğe çah,maları ve 
reyleri yazan daktilolar ve intihap 
encümeni azalarıyla mücadeleleri, 
kadınlarımızın siyasi rüttlerini 
göstermesi itibariyle memleket ve 
inkılap hesabına ttikranla kayda 
şayandır. 

Samsun 
Gazetecileri 
Kendi ar larJnda bir 

büro teşkil ettiler 
SAMSUN, (Milliyet) - Bura

da Fırkanın delaletiyle bir matbu 
at bürom teessüs etmittir. 

Samsunda inti'ar eden Ahali 
ve İstanbul gazetelerinin Samsun 
muhabirleri bu büroyu tefkil et
mi,Ierdir. 

ilk içtima Fırka Reisi Nazifi 
Beyin huzuru ile yaprlrnıt ve her 
hafta muntazaman toplanılması 
kararlattırılmıtbr. 

İlk planda muntazam çalıfma
larda Dil itleri üzerinde tatbikat 
yapılacak ve mesai sonunda bir 
brotilr ne,redilecektir. 

Dii!er taraftan arkadafların ga 
zetecilik vazifelerini lazım geldiği 
tekilde yapabilmeleri için tertibat 
alınacaktır. Memleket hesabına 
bilhuaa mahalli itler için büronun 
müsbet mesai sarfetmeıi eaaamda 
ittifak edilmittir. 

«=»----
İzmir körfez şirketi 

1ZM1R, (Milliyet) - Otobüs 
rekabeti yüzünden Körfez şirketi 
hasılatı mühim bir surette azal
mıstır. Hemen her hat zararla it
lemektedir. 

Körfez 'irketi, bu vaziyet kar
tısmda bazı tedbirler alacaktır. 

Manisa tayyare cemiyeti 
reisliği 

MANİSA, (Milliyet) - Sene
erden beri büyük bir vukuf ve mu 
vaffakiyetle Tayyare Cemiyeti Re 
isliğini yapmakta olan Abbas B. 
istifa etmi,tir. Abbas Beyin istifa 
ama sebep vilayet Halk Fırkası i
dare heyetinde bulunması ve ahi
ren de umumi meclise aza icap e
dilmit olmaaı keyfiyetidir. Muma
ileyhten inhilll eden Tayyare Ce
miyeti Riyasetine keresteci Ratit 
Bey intihap edilmittir. 

Mersinde krom madeni 
MERSiN, (Milliyet) - Viliye 

timiz mmtakaaında son zamanlar
da meydana çıkardmı' olan krom 
madeni hariç piyasaların mühim 
rağbet kazanmaktadır. Evsafı iti
barile bu madenimizin diğer mem 
eketlerde çıkanlara birçok cihet
lerden faik olduğu söylenmekte
dir. 

Madenlerin itletilmesi civar 
köylülerimizin it bulmasına veıile 
olmuttur. 

Çıkarıla.n madenlerin ekserisi 
develerle •ehre nakledilmektedir. 

Mersin yolları 
MERSiN, (Milliyet) - Köylü

lerimizin nisbeten itsiz kaldığı fU 
zamandan istifade edilerek, köy 
yolarınm yaptırılmasına büyük 
bir çalıtma ile devam edilmekte
dir. lki ay içinde bütün yolların 
bitirileceği umulmaktadır. 

Köy yolarırun yapılmasında en 
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Galatasaray - Süleyma
niyeye 1-0mağlup oldu 
Beykoz _ Beşiktaşa 4.0 yenildi 

lıtanbul f&!Ilpİyonası ma.çlanna dün 
devam edildl 

F enerbahçe ıtadında, bu ıene arka ar
kaya fena netlceler alan Galatasaraym 
ehemmiyet.iz görünmesine rağmcm bi
rinci devrede ıürpriz yapan Süleymani
yeye kartı ne yapacağını merak eden ~ 
!abalık bir ıeyirci kütlesi toplandığı gı
bi, Taksim sahasında da §ampiyonanam 
Fenerden ıonra gelen rakibi B~aşm 
Beykoza karp alacağı netice ile alaka
dar diğer bir kalabalık birikmiJti. Her 
iki maç, ayn ayn noktalardan met"ala 
davet ediyordu. 

Fenerbahçe Stadında : 
Gnlatasaray • Süleymaniye birinci ta

konlan §Öyle oldu. iki takım kartılaşbğı 
zaman Galtasaray talmm Beıiktaşa kar
tı çıkardığı takıma nazaran daha kuv
vetli bir ıekilde 11rlanıruıtı : 

Avni • Burhan, Tevfik • Muzaffer, 
Nihat, Suphi • Celfil Şeiik, Ulvi, Meh
met, Rasih, Rebii. 

Buna miikabil Süleyınaniye ıu tekilde 
ma~a baıladı: 

Nuri • Necdet, Ruhi • Tana&, Bülent, 
Burhan • Süreyya, Baari, Ali, Nuri, Da· 
Y\lt. 

Hakem Bqiktaıtan izzet beydi. 
Oyun rüzgara karp oynamak mec:bıı

dyetinde kalan Galatasarayın hücumu i 
le bagladı. Bu hücum sağdan ve çok can 
b oldu. Celalin güzel bır ortalayi§iyle 
daha ilk dakikada mükemmel bir ııol fır
aab elde eden Galatıuaray, bu çok mü
oalt vaziyeti Rasihin ııecikmeıi yüzün
den kaçD"dı. SüleY111Çiyeliler bu teh~
keyi aavuıturduktao sonra karıılık bir 
hücum yapblar. Bu hücum netice ver
medi. Maamafih üatüıt~ birbirini kova
layan Süleyn&aflİye hücu:nları büyük
bir tesire malik olmamakla beraber,Ga
)ı,taıaray müdafaaHnı çalıımaia mecbur 
ediyor. 

Sekinzinci dakika: Soldan bir Gala
taaaray hücumu, Rebünin güzel bir f8D 
delini Necdet kafa ile çeldi. Top N iha
dın ayağına geldi. 30 metreden çok ıı
kı bir §Üt, kalenin üst direğini yalaya
rak geçti. Bu, Süleymaniyenin geçirdi-
ği ikinci tehlike oldu. · 

Galatasaray canlı ve hakim hatta 
müeısir oynuyor. Mehmed.in kuvvetli 
bir eşape ile çıkardığı top, bomba gibi 
bir güt halinde Süleymaniye kaleaine 
yollaruyor. Fakat kaleci, belki tesadü
fen, iyi bir vaziyet almııtır ve topu blo 
ke ..diyor. 

On ıekizinci ca.ki.ka: Süleymaniye 
ıağdan biı- hücum yapb. "fop sol ı~e, 
aol içten makaslama bir apıla aajıçe 
ieçb. Biraz kuvvetli bir ıüt Galatasa
raya bir sayiya mal olabilırdi. Fakat ::ıü 
1 ymaruyeli muhacım bu fınatı kas;ırclı. 

liir dakıka aonra kart.hl.. bir Ga!ata
aaray hucumu ::ıuleymaniye kalesine u
zanıyor, Necdctın topu keserek kale
ciye verdiği bir geri pası, Galataaarayh 
Mehmet ayağına geçıriyor ve mehmet 
Süleymaniye kaleci•iyle hemen karıı 
karııya kalıyordu. Fakat Mehmedin 
kay~ttiği bir saniye bu fD"aabn da kaç
maaiyle neticelendi ve Süleymaniye bir 
tel,like <laha savuşturdu. 

21 inci dRkika : Bir Süleymaniye hü
cumu, ıoliçten ıağiçe ııeçen bir paaı 
Tevfik eliyle kesti. 35 metreden Gala
tasaray aleyhnei bir ftrıkık. Bu bir tehli
ke sayılabilir. Fakat Avni Emin bir ka
lecidir. Bu kadar uzaktan &"OY yemez. 
Herkesin düıüncıüğü §ey bu olduğu 
halde Bülendin 35 metreden atbğı ıüt, 
Avninin elleri araımdan Galatasaray 
ağlarına takıldı. 

Süleymaniyeliler, yenilqen azimleriy
le çok canlı oynuyorlar, güzel ve derin 
paaıarla arkadan yardmı iÖren muha
cimler Galatasaray kaleıine ıık 11k in
mektedirler. 

34 i:ııcü dakikada Raailı, Mehmetten 
aldığı güzel pir pa11 Necdeti atlatarak 
Süleymaruye kalesine yak.laJbrdı. Gol 
olmak üzere, Fakat arkadan hır favl ya
pıldı. H<lkem penalb cezası verdi. Bu 
tir. Fakat, Burhan fr,ıa bir vuruıla topu 
kalecinin ellerine attı. 

Oyun zaman zaman iki tarafın tazyi
kına tabi olarak ortalarda, hazan da ka
lelerin önünde oynanıyor. Birinci devre 
bu suretle 1-0 Galatasaraym aleyhine 
bitti. 

lkincı devre garip bir hadise ile bat-

ziyade göz önündetutulan tey, köy 
lerin şehre, nahiye merkezlerine, 
umumi fOselere bağlanmasını ve 
mektebi olan merkezi köylere bir
letmesini temin etmektir. 

Talebe pansiyonları 
MERSiN, (Milliyet) - önü

müzdeki ders senesi için proğram 
hazırlanmıştır. Uzak köylerden ge 
lecek talebe içjn yapılmakta olan 
pansiyonlara ehemmiyet verilmek 
tedir. Bu proğram dahilinde tale
benin yüzde kırk artacağı tahmin 
edilmektedir. 

Menemen böyleri 
MENEMEN, (Milliyet) - Bu

rada yol i9lerinde ve Maarif saha 
11nda değerli faaliyetler göze çar 
pıyor. Otomobillr Karfıyakadan 
Menemene muntazaman seferler 
yapıyor. 

Bir çok köyleri ve bu meyanda. 
Yanık, Boğa, Belen, Yeni Çukur 
Köy, Hasanlar, Görüce ve Süley
manlı köylerini birbirine bağhyan 
yolların intası bitmi~tir. Yamkköy · 
yakınındaki köprü de bitmek üze 
redir. 

laı"n Birinci hattaymda Galatasaray rüz 
gara karıı oynamııb. ikinci den!' baı
ladığı zaman rüzgar yine Galaıaaarayın 
aleyhine idi. Çünkü rüzgirın iıti.kameti 
birden bire değiımiıti. Şanuızlığa dela
let eden bir ıey ••. 

Devre Süleymaniyenin hücumu ile 
ba§ladı. Oyunun yavq yavq sert bir ce 
r .. ·ana doğru yürüdüğü görülüyor. Ni
tekim favuller ıılda§tı, oyuna aabi bir ha 
va hii.kim olmağa başladı. 

Galaı. .. araylılar daha düzs-ün oynu· 
yorlar. Fakat Süleymaniye kalecia.i gü. 
z .. ı kurtanşlariyle bu oynun netice ver
metiİne daima mani olu;ror. 

Bu devrenin anlatılmaaı kolaydır ı 
Galatasaray ekseriyetle tıakUn ve hücum 
dıı, fakat en çok talihıizlik ve biraz da 
fır.atları iyi kullanamamak yüzünden 
ıayı yapamıyor ve ma~ 1-0 Galataaaray
m mağlubiyetiyle bitiyor. 

Taksim Stadyomunda: 
Betiklllf • Beykoz maçı Sami Beyin i

dareıinde oynandı. 
Takımlar ıu tekilde idiler: 
Beıiktatı Sachoi • Früzan, Hüınü • Ali, 

Nuri, Feyzi • Hayab, Hakkı, Nazım, A
l ek o, Etrel. 

Beykoz: Nihat • Nebi, Halit • Şerif, 
Mehmet, Cahit - Şahap, Sait, Muatafa, 
Ridvan, Babadır. 

Oyunun ilk clakikalan bir tekilde ce
reyan ediyordu. Bqiktaf sağ tAra.ftan i
lerlemek iıtiyor. Beyokozdan Bahadır 
ıürüyor, ortala yor.. Bqiklllf kaleıi bir 
iki tehlike atlattı. Fakat, Beykozun aol 
hafi n sol beki, Betiklllf muhacimlerirı
den hayab ve haldanm kar111mda bir 
hayli zorlanıyorlar. Müdafaanın aluama 
ıı muhacim hatlarmm ifleyememesine 
sebep oluyor. Oyunun yirmi ikinci da
kikasında Beykoz aleylıine bir konıer 
oldu Ep-ef çeldi. Nazım plaae bir ıütle 
Beşiktaım ilk iolünü yaptı. Bu golden 
sonra iki tarafta daba ıiddetli oynama
ia baıladılar. Oyun hem aeri hem de 
güzel bir tekil aldı. Bilha11a B"§İklllf 
takımı hayatı, Hakkı, Eıref ve haf hat
tında Ali, cidden iyi oynuyorlardı. Bey
koz muhacim hattı, •eriden devrenin son 
dakik;ılannda hakkı yine Beykozun sol 
müdafiinin durgunluğundan istifade e
derek Beıiktaıın ikJnci golünü yaptı. 
Bu ıurct!e birinci devre 2-0 Beşiktaşm 
galibiyetiyle neticelendi. 

ikinci devre baılarken Beykoz ıağ 
muavinini sola ahnııb. Oyuna gayet s&
ri bir akınla baılaclılar. Bu akın Beyko
zun iıemen hemen aon gayreti oldu. Be
tik(llf bundan aonra tamamen açıldı ve 
daha güzel bir oyun oynamağa bqladı. 
On ıeki:ı;inci dakikada Alinin çektlği bir 
firiki~ vuruıunu Hakkı, kafa ile gole 
tahvil ederek Bqiktaım üçüncii aayıu
•apı Jeıydetti. 

u golden sonra Beykoz muhacimle
. pek gevıediği oyunun bütün a.ilde 

tın:n müdafilerinin üzerine yüklendiği 
eörülılü. Beykoz forvetleri edeta oyuna 
seyirci kalmıılardı. lıliyen aadece ıaitti. 

Bu vaziyet devam ederken hakkı Be
ıikt~ım dördüncü golünü de attı. Bu aa
yıdan ıonra oyunun ahenııi kayboldu va 
maç 4 • O Beıiktaıın galibiyetiyle neti
celendi. 

Bu maçtan evvel oynanan Beşiktat ve 
Beykoz B taknnlan maçını da 5-0 gibi 
bariz bir farkla Betiktaı takımı kazan. 
mıttrr. 

Yine Takıimde yapılan ikinci küıne
deıı Altunorılu . KasnnpB§a maçını 2-1 
Altunordu kazanmııtır. llk devrede Ka
sımpaıalılAr giizel oyn81111flar ve bir gol 
atarak devreyi bitirmişlerdi. Fakat Al
t~nordulular, ikinci devre de çok canlı 
hır oyun oynıyarak maçı 2-1 İ<azandı. 

Basketbol ~ampiyonası 
Dıi01 mıntaka basketbol tan•piyonası

na da devam •dildi. Galatasaray, rakıbı 
Fcnerbahçe müsabakaya gelmediğinden 
ve !.tnbulıpor da keza rakibi Beıiktaş 
gelmediği için hülanen galip ilan edildi
ler. 

İzmirde maçlar 
IZMIR, 24. A. A. - Mıntaka birinci

lik müsabakalanna bugün de devam e
dileli. Sabahleyin oynanacak olan Altun
ordu • Altay musalıaka11 Altayin tikler 
den çekilıneıi dola>,;iyle yapılmadı, Al
tunordulular seremoni yaparak galip 
geldiler. 

ilk oyun Buca - Türkspor birinci ta
kımları arasında yapıldı. Her iki takım 
da müsa,·i kuvvette olduğu için müsaba
ka he}ecanlı oldu. Ve Bucalılar, elerine 
geçirdikleri bir fıraattan istifade ederek 
oyunun yegane golünü attılar ve 1-0 
maçı kazandılar. 

ikinci o:ı-un lzmirspor • Göztepe ara
aın~a oyN1ndı. Geçen hafta Şarkspora 
maglup olan lzmirspor bu müaabakayi 
mutlaka kazanmak azmiyle ve tam kad
rosu ile sahaya çıktı. Buna mukabil Göz 
tepe yegane serveti olan Fuattan ve di
ğer bir iki oyuncusundan mahrum bu
lunuyordu. Oyun lzmir • Sporun hikl
miyeti altında cereyan ederek 5-0 lelıle
rin~ neticelendi. 

Bu oyundan sonra yapılan K. S. K. -
Şarkopor müıabakaııı da 1-1 beraberlik-
le bitti. · 

Çanakkale 
Defterdarlığından: 
Çanakkalenin saat kulesi 

civarında mağaza içinde mev
cut makarna imaline mahsus 
alat ve edevat 29 Mart 933 
tarihinde pazarlıkla satılacak 
tır. (1314) 

Tek· kitap 
Hazırlığı 

(Başı 1 inci sahifede) 
kalır. Bastırclıklan takdirde bu kitaplar 
yardımcı kitap olarak mekteplere tavıi
ye olunur. 

Müsabakaya girenler eıerlerini teslim 
ederken kabulü takdirinde eserini ilan 
edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasamif bakından vazgeçerek Maa 
rif Vekaletine üç yıl müddetle terketti
ğini ve kitabın aon taıhihlerinin kendi
si veya kendi meauliyeti albncla tayin e
deceği diğer bir zat tarafından yapılaca· 
ğııu gösterir noterlikten taıdikli bir 
taahhütname verir. 

Vekalet üç yıl için kabul eclilmiı bir 
kitabın kabul müddetini üç yıl daha tem 
dit edebilir. Bu taktirde o kitahm müel
lifine yeniden telif halda verilir. 

Müsabaka için eser verenler eserleri
n hazmlamak için müracaat ettikleri, 
türkçe veya ecnebi dilden eaerlerirı i
simlerini ihtiva eden bir liıteyi de müı
veddelerie birlikte vermeğe mecburdur
lar. 

V eki.Ietçe mektepler için lı:a-
bul edilmit olan kitaplar, hu-
ıusi tabilere ve kitapçılara baıtınl
dığı takdirde kitaplann kıtalan, kiğıt
lan, harflerinin nevileri ve puntoları, 
rea.im, harita ve ıekillerinin evsafı, cilt
lerine ait hususiyetler ve diğer teknik 
evsaf ile tevzie ait ıartlar her kitap ve 
ya kitap ıeria.i için ayn bir f8l"lnllme ya 
pılmak ıuretile tespit edilir. Bu f&rlna· 
rnelere her kitap için baskı adedi, kiğıt 
bedeli, tabı ve teclit murafı, hesap edil
mek üzere tahmini bir ımiliyet ~~~eU ko
nur ve bir de mukavelename sureti tan
zim edilerek tertip n malzemesine ait 
nümunelerle beraber bu flll"lnameye 
raptolunur. 

Uhtesine kitap ihale edilen talip tart· 
name eaaılan dairesinde yapılacak bir 
mukavele ile o kitabm ticari m61kiyeti
ne üç sene müddetle ıahip olur. 

Haziran nihayetinde tabı itinin yan-
11m ikmal edemiyen müteahhitler geri 
kalan iılerine hız vererek ağ,uıtoı on be
te kadar tabı iılerinilaıt'iyen bitirecek
lerini fenni ve mali esaslarla iıpat ede
medikleri takdirde Vekaletçe mukavele
name fesh ve teminat akç.,;ine de vazi
yet edilir. Bu cihet bütün §&rlname ve 
mukavelelerde rahatle tespit olunur. 

Silahları 
Azaltma 

(Bagı 1 inci sahifede) 

tirak eden hlikfunetlerin bepsi de 
Türk heyeti murahhasaııının dü
•üııdUğü gibl aamimi dü9Unceleler 
le hareket etmit olsalar her halde 
ıilih bırakımı konferansının mu
vaffakiyetle neticeleneceği ka
naati hakim bulunmaktadır. 

Büyük Devletler arasındaki hu
ıuıi müzakerelere ve lngiliz pro
jesinin hava bombardımanlarını 
yalnız bazı uzak havaliye mahsus 
addeden maddesi hakkındaki ten 
kitlere dair kısımları büyük teıir 
uyandırdı, 

Nutkun bilhassa Boğazların ıer 
bestinin temamiyle Türkiyenin ke 
faleti altında mahfuz kalma11 ve 
gerek bu mmtakaya, gerek Yu
nanistan ve Bulgaristan ile Tür
kiye araıındaki hudutlara ait her 
üç dost ve komtu memleket era
zilerine tealliik eden askeri tah
didatm tabiatiyle kaldırılarak ye 
rine müıavat esasında her mem
leket için olduğu gibi bu husus
larda dahi umumi teshihatm azal 
tılmasma ve tahdidine dair mu
kavele ahkamının kaim olması 
hakkındaki beyanatı derin bir te
sir yaptı ve konferans umumi he
yetinin ekseriyeti tarafından iyi 
telakki edildi. 

Konfurans yarın müzakereye 
devam edecek ve salı gününe ka
dar İngiliz projesinin müzakere
si hitam bularak teferruatın tet
kikine geçilecektir. 

Seyyah gelecek 
Bugün Yugoslavya bandıralı 

Princesse Maria vapuru ile Adria
tik sahillerinden tehrimize iki yüz 
küsur seyyah gelecektir. 

---0-

Himayei etfal kongresi 
MERSİN (Milliyet) - Himayei 

Etfal senelik kongresi Martın, 24 
ünde toplanacaktır. 

tSTANBUL BELEDİYESİ 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bu ~ece 

aaat 21,30 

Aynaroz 
Kadısı 

Yazan: Mlisahip 

ı:ade Celal Bey 
6 perde tarihi komedi 

Umuma 
1123 

5 

1 RADYO 
Bu ~ünkü program 
ISTANBUL, 1200 m. 

18 - 18,45: Saz Müıerref Hanım. 
18,45 • 19,30: Orkestra. 

1 

19,35 • 20: Franaızca den ( Müptedlle
re mahıua). 
20 • 20,30: Karagö .. 
20,30 . 21,30: Hafız Ahmet Bey .... 
21,30 • 22,30: Orkeotra,Ajanı ve hona 
haberi ııaat ayan 

ANKARA, 1638 m. 
12.30 : Ankarapalu Orftatra11. 
18. : Orkestra : Ouverture la flute 
anchantee, senfoni aol mlneura. 
18.10 Alaturka saz. 
19.10 Gramofon. 
19.40: Dana mua.ikia.i. 
20.10: Ajana haberleri ve Hava raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 
13.15: Plak. 17: Plak •• Konutma

lar. 19.25: Haberler • Hafif muıiki. 
21: Hafif koııaer. (Armandola, Elli
ot, Supe . ı.). 22.35: Yunanlıların 
milli gÜnilnÜ teı'it. 23.05: Şopen kon• 
aeri. 24: Caz. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
20.SO: Mandiu takımının konseri 

(Çaykovsk, Bah). 21,50: Starau11'un 
eserlerinden konser. 23,50: Sigan 
muaikiai .• 

VIY ANA 517 m. 
18,45: Hafif muıiki (operet ve 

valıler). 
· 19,45 ı Orloff Donkoaaken'in eser

lerinden aoliıt takımın ıarkılan kon
serleri, 21,20: "Bir Balo Gecesi" isim 
li O, Strau11'un 3 perdelik opereti 
23,35: Taganni\i caz. 

PRAC 487 m. 
21,35: Dvorak'mı bir opera11, 23, 

20: Ostrava' dan Radyo filmi. 
ZORIH 
20: Kiliaa çanlan, 20,20: Konfe

rans. 21,05: °Figoro'nun düğünü" İ· 
ıimli Mozart'm operası. 

BOKREŞ 394 m. 
18: Konaer. 19,20: Keııa. 21: Kla· 

sik konaer. 
BRESLAU, 325 m. 

20: Yeni plaklar. 20.30: Haberler. 
21: Neıeli netriyat. 23: Haberler. 
2:;.35: Berllnden: Caz. 

iRTİHAL 
Nafia imtiyazlı Şirketler Umum Mil

dürü Ziya Beyin valideıi hanımelenr 
di vefat etmiıtir. Cenazeıi bugün aaat 
on birde Gülhane hastanesinden kal
dırılarak Ayaaofya Camiiıerifinde 
namazı lnlmarak Edirnekapıda def
nedilecektir. 

Cenabıhak rahmet eyliye. 

İat. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. ilAnlan 

Kuleli Askeri lisesi için 
2000 kitap 26-3-933 pazar gü 
nü saat 10 da pazarlıkla cilt
lendirilecektir. İsteklilerin i
zahat almak için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (576) (1319) . . . - - -

Maltepe Askeri lisesi için 
ifayı teahhüt etmiyen müteah 
hit namı hesabına iki adet 
dört tekerlekli fıçılı su araba
sı 27-3-933 pazartesi gunu 
saat 14 le pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin şartna
mesini görmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
vakitte komisyonda hazır bu
lunmaları. (574) (1317) 

• • 
81 kalem muhtelif cins eşya 

26-3-933 Pazar gunu satı 
lacaktır. İsteklilerin komisyo
na müracaatları. (529 (996) 

697 

Kuleli askeri lisesi için 
2000 yatak çarşafı 2000 yas
tık yüzüne verilen fiatlar pa
halı görüldüğünden 26-3-933 
pazar günü saat 14 te icra kı
lınmak üzere münakasa tem 
dit edilmiştir. İıteklilerin şart 
namesini görmek için her gün 
ve münakaı\aya girişeceklerin 
belli vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (571) 

• • • 
(1264) 

1131 

Afyon Dekovil malzeme de· 
posu ihtiyacı için 30 kalem 
malzeme 13-4-933 perşembe 
günü saat 14 te pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Evsaf ve şerai 
ti görmek i~in belli vaktinde 
komisyona gelmeleri. (575) 

(1318) 

Şiir Kralımızın Resmi 
(Yerli) ve (Beynelmilel) ıergilere ko

nulmak üzre, yüksek san'atki.r ve ince 
ıairimiz Mualla Saip Bey tarafından, 
(mükemmel 1 bir tablo) halinde hazır-
lanmııtır. ' 
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Kocaeli 
Defterdarlığından: 

Haneye Maiuay Kah-....,.. 
~iktan tabmin olu· tahmin oJu .. talunin olu .. 

Cinsi Mahalleıi Mevki • nan bedel nan debel ll&.ll bedel 
M. M. L. K L. K 

Kahve Bahçecik Şehit Ekrem • 
Hane İzmit Kozluk 300 
Arsa ,, Kışla 126 
Mağaza ,, Camlı iskele 1000 

L. K. 

50 

Yukarda yazılı bir mağaza ve bir hane ve bir arsanın 
mülkiyetlerile bir kahvenin İcarı 5-3-933 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlıkla ihale edileceğinden istiyenlerin 
% 7,5 teminatlari1e komisyona müracaatları. (1164) 

Tahlisiye Umum müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 2078 liradan ibaret olan Rumeli mmtakasın 

da muhtelif mebani tamiratİ ve sarnıç İnşası ile keşif muhte 
viyatı 1620 liradan ibaret bulunan Anadolu mmtakasmdaki 
muhtelif mebani tamiratı pazarlık suretile mevkii muamele
ye konulmuştur. 

., 30 Mart 933 tarihine müs adif perşembe günü saat 14 te 
ayni celsede her iki mıiıtaka tamiratının ihalesi mukarrer bu 
lunmasına binaen taliplerin bu baptaki fenni şartname ve 
keşifnameleri görme~ üzere İdareye müracaatları. (1316) 

Adalar Nalmüdürlüğünden: 
Lira K. No. sı Sokağı 
280 50 4 Mükerrer Musta

fa B. 

Cinsi Metersi 
Arsa 187 

Satılık Emlik 
Emniyet Sandığından: 

Mevkii 
Büyükada'da Acem 

köşkü sokağında 

Cinsi 
Hane 

Erenköyünde Göztepe'de Mehmetefendi 
mahallesinde İhlamur aokağmda 
Beylerbeyi'nde Bürhaniye mahallesinde maabahçe 
Halitbey elyevm Bayır sokağında hane 
Kadirga'da Şehsuvarbey mahallesinde maabahçe 
Cincimeydaru sokağında Hane 
Kadıköyünde Kurbağalıdere üçüncü maabahçe 
aokakta hane 

Eyüp'te Kzılmeaçit mahallesinde Balcı maabahçe 

BinaNo. 
25 
12 
3 

23 
36 
36 
36 
38 
11 
25 
12 

yokuşu aokağmda hane 
Eyüp'te KIZilmesçit mahalle ve arsa 42 

caddesinde 44 
Uzunçarşı' da Yavaşçaşahin mahallesinde nısıf 11 
Gaznevimahmutefendi mektebi sokağında hane 19 
Kadıköy Rasimpaşa mahallesinde Çayır maabahçe 40 

caddesinde hane 72 
~er.oğlu'nda ~~rutiyet mahallesinde maabahçe 27 

Buyukdere ve Şışli caddesinde 1-tane 232 
Yu~nda yazılı emval 15 nisan 933 tarihine müsadif cu-

1,?ar~esı gÜnÜ saat on dörtten on altıya kadar Emniyet Sandı 
gı bınasında açık artbrma ile satdacaktır. Taliplerin % 10 
pey akçesi vermeleri lizımdır. 

BEDELi iHALENiN % so .ı ikraza kalbolunabilir. 
• 
inhisarlar Umum müdürlüğünden: 
Büyük boy Orta boy Küçük boy 
takım ( takım takım 
10,000 40 000 10 000 

(13502) numaralı kara;name ahkamı dairesinde 'takasla 
v.~ P8:Zar~ıkla üç boyda cem'an (60,000) takım katran Likö
ru eftıke!ı bastırılacaktır. Taliplerin orijinallerile •artname 
ve otograflarou .. dükt. "' h . gor en sonra o/o 7,5 teminat akçelerini 

amilen 1~-4-933 pazartesi günü saat 14 te Galatada alım 
satım komısyonuna müracaatları. (1068) 

• 

MiLLiYET CUMARTESİ 25 MART 193l 

Devlet Demiryolları idaresi ilan· an 

Irmak - Çankırı hattı üzerinde km. 61,850 deki taş ocağın
dan çıkardacak 4000 m3 balastın kapalı zarfla münakasası 10 
Nisan 933 pazartesi günü saat 15 te Ankarada idare binasın
da yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Kayseri veznesinde 
beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (1239) 

1104 

Maliye 
Vekiletinden: 

14/ 12/ 932 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince ha
sılı F evzipaşa - Diyarbekir demiryolunun Şefkatli istasyo
nundan sonra olan kısmının İnşasına lahsis edilmek üzere ya 
pılacak 12,000,000 liralık istikrazın " A " terti~ini teşkil e
den 4,000,000 liralık kısmının kayıt muamelesıne 1 Nisan 
933 te başlanacak ve bu müddet bir ay devam ederek 30 ni
san 933 aksamı bitecektir. 
1 - Bu istikraz üç müsavi tertipte ve beheri yirmişer lira

lık itibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle ya
pılaca1;tır. 

2 Her tertip birden iki yüz bine kadar numarayı taşıya
caktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil altmış lira itibari kıymetinde o
lup bunun için her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam 
tahvilin üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o 
nisbette İştirak hakkını verir. 

4 Bu defa kayit muamelesine başlanan " A " tertibine ait 
tahvillerin ihraç fiatı yüzde doksan beş olarak tesbit e
dilmistir. Yani yirmi liralık bir tahvil bu müddet zar
fında on dokuz liraya satılacaktır. 

5 - lstikrazm faizi o/0 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 

6 - Faizden başka senede iki defa 16 nisan ve 16 teşrini· 
evvel tarihlerinde yapılacak keşidelerde kazanan nu
maralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk lirası 
Adet beherine Y ekôn Türk lirası 

1 
1 
3 
6 

289 

30.000 
15.000 
3,000 

909 
120 

30.000 
15.000 

9.000 
5.454 

34.680 

300 94,134 

Yukarıda yazıh miktarlar tam tahvil Üzerinden hesap ve 
tesbit edilmiı olup numar ilii-ainiye İsabet edecek tertip 
lerden her birine üçte biri te zi edilecektir. . 
"Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesi tevzi edilecek işbu 

ikramiye miktarlarının ne suretle hesap ve tesbit edilmiıt oldu 
ğu aynca broşür halinde yapdan neşriyatla izah edilmiştir .Bu 
broşürlerin kayit muamelesini yapan bankalardan talep edil
mesı. 

7- Faiz ve ikramiyeler bu istikrazm tamamen itfasına 
kadar her. türlü resim ve vergilerden muaftır. 

8 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve "miles~eaeler
ce hususi idare n belediyelerce yapılacak müzayede, müna
kasa ve mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üze
rinden başabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece satılırut 
ve sahlacak olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde de ha 

şabaş alınır. 
Kayit muamelatı : 
9 - Kayit muamelesi Tiirkiye Cümhuriyeti ~erkez 

Bankası ile Ziraat, İş ve Emlik Bankalarının merkez ve 
11ubeleri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu bankalar
dan başka lstanbul'da Osmanlı, Ameriakn İkispres, Doyçe 
Bank, Doyçe Oryant Bank, Banko di Roma, Felemenk 
Bahri Sefil Bankalarile aynca ilin edilecek diğer bankalar ta
rafından da İcra e<lilecektir. 

1 O - Bu defa yapdacak " A " terti~ine ait kayit mua· 
melesi için on dokuz liranın pqinen tediyesi mukabilinde 
yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine 
geçmek üzere gene hamiline muharrer yirmi liralık muvak
kat makbuz verilecektir. 

11 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman deği11-
tirileceği aynca ilan edilecektir. 

• 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 25 Mart CUMARTE
Sİ günü Zonguldak, lnebolu, Sam
aun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, 
ve Hope'ye azimet ve avdetle ayni 
idı:elelerle Sürmene, Vakfıkebir, Gö
rele '"° Onye'ye uğnyarak avdet e
decektir. 
Acentası Aliiye han No. 1. Tel.21037 

2. Sv. Fırkası ihtiyacı için 
kapalı zarfla 90 ton un müna
kasaya konmuştur. İhalesi 10 
Nisan 933 pazartesi günü sa
at 11 dedir. Taliplerin şartna
mesini gönnek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için 
mezkUr gün ve saatte 557 lira 
teminatlarile birlikte F mdıklı 
da 3 K. O. Sa. AI. komisyonu
na müracaatları. (56) (1189) --~ .... llll!ll~llilli .. 1!11 ..... 

SEYR1SEFA1N 1100 

Hi\ydarpaşa Hastanesi için 
açık münakasa ile alınacak 

6500 kilo sütün fiatı fazla gö
rüldüğünden ihalesi l Nisan 
933 cumartesi günü saat 
14,30 da yapılacaktır. Talip
lerin 11artnamesini görmek ü
zere her gÜn ve münakasaya 
iştiral- için mezkUr gÜn ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Komisyonuna mü
racaatlan. (61) (1292) 

.--• DOKTOR 4--.. 

HORHORUNI 
H.,,. gÜn akflllRll kadar hıutalannı 
Eminönü Valide kıraathanesi yanm
dalıi muayenehanesinde tedavi eder. 

Tel. 2,4131 

Merkez acenliıl: Galata Köprübatı B. 2362. 

Şube A. Sirkeci Mühürdar zade H. 2,3740. 

15 Martta ve matHibattan 
mahsubu da yapılacağı ilan edi
len tahta ve saç fıçılann mü
zayedesi 25 mart 933 saat 16 
da icra kılınacağı. Teminat 
% 15 

ATlNA'ya 
T enezzüb seyahati 

Seyrisefainin 
IZMİI< VAPURU 
11 Nisan sah günü saat 11 de 

hareket edecektir. 
Tafsilat için : 

N A K 
Seyahat acentuma müracaat Ga-

lata Rıhtım caddesi 7 Tel. 43126. 637 , ... _________ • 

İnhisarlar Umum müdürlüğünden: 
1.- Musluk Valf ve mütemmimatı 

- 2.- "26" kalem e1ektrik levazımı, 
Diyarbekir fabrikası için taka.sız alınacak olan bu leva

zunı vermek istiyenlerin listeleri gördükten sonra pazarlığa 
İ§tİrak etmek Üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 17-4-933 pa
zartesi giinü saat 15 te Galatada Alım, Satım komisyonuna 
müracaatlan. "M" (1241) 

Kadıköy malmüdürlüğünden: 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesini nEski kağıtçı başı 

yeni Kadıasker sokağında eski 9 ve yeni 13 No. h Nalbant 
Artm ağadan metrik hanenin nısıf hissesi açık art~8; su
retile 9 Nisan 933 pazar günü saat 14 buçukta Maldaıresmde 
satılacaktır. lstiyenlerin o gün mUracaataln. (1235) 

. -- - - ------ -
1 ' ' • •• • : ' • • 

. --

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Tirk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
T0RKIYE iş BANKASI tarafından tesis edllmiftlr. 

lTHALAT, iHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERlYE de satılmak tlzere emaneten mal 
~6nderealer, hesabımıza, TÜRKiYE iş BANKASI 

ıabelerlnden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aı masraf ve komİlıyonla emin bir 1Urette 
it ırCSrmek isteyenlerin MISIR iş LIMİTED'i tercih etmeleri 

keneli menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi: MISIRİŞ - İakeaderlye 

486 

Elaziz Belediyesinden: 
Şehre su isale etmek üzere kazdınlacak kuyulardaki biri 

kintileri boşaltacak ve bili.hare yetmİf bet metre irtifaa daki
kada bet yüz litre su çıkarabilecek elektrik ceryanile mütehar 
rik her türlü edevat ve teferruatile birlikte bir adet Santrifüj 
tulumba mübayaa edilecektir. Talip olanların mufassal teklif 
mektuplarile Elaziz belediye riyasetine müracatları ilan olu 
nur. (1188) 989 

Istanbul ve Trakya 
Anonim 

Şeker F abrikalan 
.Türk Şirketinden: 

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

Al pullu 

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

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

j Adres:İstanbuJ, ahçekapı,4üncüVakıf han4üncükat, Telgraf adresi:lstanbul Şeker Telefon:24470.79 
ı~n A 

aı; 1 -- ı ı ~ V 

Kuruş 

-- - ---------------
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Yeni 

ASPİRİN Paketlerl 
bulabilirsiniz. 

Cepte ta~ımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir, 

Su yeni ambalii sizi kıymeti Ol• 
mayan bafka mamulit almaktan 

EB 
korur. 

As P 1 R 1 N 20 ve 'l ıaaleUlk ambaıiflat IQll11J• 
__ her yerde bulunur. 

Milli Türk Seyahat Acentalıö-ı 

A 

ŞİKAGO SERGİSiNE 
tertip ettltl seyahate lıtirak ediniz. 

10 Temmuz 20 Ağustos 1933 
~ GALA1A - SARAY 

Aslan ve Eskih~,jar ~ 
MOUEHlT ÇiMENTO VE SU KiRECi 

F abrikalan Anonim Şirketinin: 

571 

Z6 Mart 1933 tarihine müaadif Pazar ırünü aaat 15 ve 16 da Galata'da 
,Acopyuı Ha.nmcla inikat edecefi ft'Velca ilin olunan adi Ye fevkalade bi.
aedaran heyeti amumiyelerinin, ıirket mttkezindeki ııalonun darlrirna meb
ni ayni elin ve autlerde Beyotlu'nda Tekke meyclamnda kiin Totonya aa· 

lonlarmda ;Çtim, edeceği ilin olunur. 

MiLLiYET CUMARTESi 25 MART 193.'l 

- Yliı.liıaliır 
Naaıl 

Oldu da 
Bunıımadı? 

- Anlamadını:ı: mı? 

''BEŞİR 
KEMAL,, 

LETAFET 
SUYU 

Katlanıyorum ı 

Beıir Kemal - Mahmat 
Cevat eczanesi 

PILOT'u 
Kullanan DONY A Yl dinler 

T. S. F. RADYO 
Ma~azası: Galata Şehsuvar 72 

Devredilecek ihtira beratı 
Uatik ayakkabıları ve liıtik ta. 

banlr ayak kabılan imaline dair bir 
uıul ve cıbaa bakkmdaki ibtira için 
Sanayi Müdiriyeti umumiyeainden U
tibaal edilmit ola.n 8 NUaıı 1931 tarih 
ve 1380 numaralı ihtira beratı üz .. 
rindekl hukuk bu kere bir diierine 
devir veyahut icara verilecefinden 
bu huawta fasla malGmat edinmek la 
tayan zevatın lıtanbulda Babçekapu 
da Taı Hanında 43-48 numaralar
da klin vekili H. W. Stock Efendiye 
müracaat eylemeleri illn olunur. 

1080 

lflia dolayııile 
SATIŞ -

lıtanbul ikinci lfl&a M..nurluiundan: 

IPEKİŞ'in 
Bagfbıden itibaren 

• 
Bütün lpekiş 
mağazalarında 

.Mt11rmun 
sırnuın~AR 

295 
Kuruşa 
sahlmaJa 
başl~ndı 

lflu etmiı olan lıtanbul'cla Mahmut 
P..., yokuıu alt lmmmde 2S6 Ye 258 
numerolu ınaiazacla lncilll Damadı Ma
cit Mmrlı Ticaretbaneainde mevcut ~ 
rap fanile trikotaj -ır. tuhafiye .,.. 
yaamm 25 Mart 933 cumıart.l ırünlln
den ib1-ren ber ıiln aabalı aaat 9 claıı 
12 ye n 2 den 6 ya b.ı.r peni.ende ve 
serci ıuretile aatqa "-tlendecııtı illa 
olunur. f '1 'I 

Bayram Hediyesi 

• 

• 

Hanımlar ara•ında heyecan gyand1racağı 
fiphe•iz olan bu ucuzluğun •ebebi nedir? 

1 - Son 7.1menlarda ipek 6atlannın yüzd. 20 - 25 deı ı ıeaiade 
ıırttıiı dofrudur. • 

2 - ipekli kuma, fiatlanrun yük .. ı.....ı icap etmolkte ,.. ;Jiikael
aııekte oldulu da doinıdur. 

3 - Maroken Binnanlana Türld;re'de ,.ın.z lııekit fabrikalı w. 
fmdaa yııpılalıildiii malümclm. 

4 - Avnıpa'den ıetirilen ayni .,....clakl laımaflana iae 9 - 10 lira
dan llfaiıya aatılamadıimı ise berkea bilir. 

6 - Nihayet ticaretin • buit kaiıhıaine sön da bir fabrikaıuıı 
imal ettifi kwn.,larm maliyet fiatmı azalttıiı veya çoialttıfı nitbetta ku
M&f aabt fiatlarını da inclirmeai ve ,.ülueltme.ı lizım ıelir. 

BUNLARA RACMEN : 
l P E K l S ' in harumlamruz tarafmdan en ziyade be
ğenilen MAROKEN BlRMAN'larmm fiatlarmı bugün
den itibaren 295 kuruşa indirdiği bir emri vakidir. 
tPEKlŞ, BU KARARINI ı 

A - Mamulitııun mütteana gii:ıelliiinl ve aaiLımlıfmı bir ltere ela · 
ha gÖstennek; B - Bayram münuebetile ballmmzm bud olacak ihtiyaç
larım gidermek ; C - Ve gördüiü -..ı.iz reibete biP mukabele yapmsf 
olmak ~ayelerile venniıtir. 

' • .. 1 • • • • -.: • 1 • • ' 

--...-

TC!JR KiYE 

l1RA6.T 
BANKASI 

,/.DAoA 
B i R i K Ti RE I'" 
RA~T-~Dt;Q 

f 
1 

48l 

o 

933 

Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 

Kura Ankara'da iş Bankaaı merke
zinde noter huzurunda çekilecektir. 

Birinci mükilat 750 lira 
ikinci ,. 250 ,, 
10 kitiye (IOOerden) 1000 ,, 
10 kitiye (50 Fden) 500 ,, 
verilecektir. 

iŞ BANKASl'nın bütün şubele· 
rindeki kumbara ırahiplerinin 

isim ve numaralaraları 
Ankaraya gönderilmiştir. 

~ 

TÜRKİYl İS BANKASI 

l 1 

1155 

Ga::etecilik ile M cıtbaacıltk T. A. Ş. 



• 
içki yasak olacak! 

Şeyhislimın f etvasile değil, 
Millet Meclisinin kararile! •• 
ANKARA T emmu 1920 

Sanki: "Tarih bir tekerrürden 
ibarettir!" Hühmüne herkeai inan
dırmak iatiyorlar. Ankarada, bil
hassa meclia muhitinde ıöze çar
pan haleti ruhiye budur. Biz, ye
ni bir ı1leme girmek, eaki aiyaal 
ve fikri an'anelerden kurtulmak 
kararile burada toplandık. Yeni 
hayat mücadelesinde yeni ıilah
lar, modem silahlar lazım .. Hal
buki fikren sanki geriye gidiyo
ruz! 

Sultan Hamit devrinde, hallı: 
arasında nadi,ah hakkında dedi
koduuar, hükômet aleyhinde ti
kayetler batladı mı, hasılı memle
kette fenalık, ademi memnuniyet 
istidadı görüldü mü; derhal ga
zetelerde bir beyannamei meti
hatpenahi netredilir, iradei aeni
ye ile çıkan bu beyannamede na
mazın, orucun, tesettürü niavanm 
lüzumu ortaya sürülürdü. Aksi 
yolda yürüyen müslümanlar; mad
di ve manevi cehennem azaplari
le tehdit edilirdi. Bu karanlılc ha
leti ruhiye, timdi nasıl oluyor da 
Ankaraya intikal ediyor? Maat
teessüf Yaktile o haleti ruhiyeyi 

lstanbulda Yllf&lan taassubun mü
mesilleri; bugün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde meydanı bot 
bulmut, alabildiğine yürüyor! 

Meclisteki siyasi ve askeri it
lerini hafi celselerde kolaylıkla 
bitiren, meclisten istediği karar
ları kolaylıkla alabilen Mustafa 
Kemal Pa,a; herkesin bildiği a
çık fikir ve telkinlerine rajlmen 
müsamahakar davranıyor. 1,in 
doğrusu; hakiki fikir Ye kanaat
lerin -olduğu gibi- tezahürü
ne meydan bırakıyor. 

Şu günlerde mutlak bir içki 
yasağı yapmak, içki içenlere ağır 
cezalar vermek, karı oynatmak 
cezasına azami şiddet vermek, ca
n•aere devam etmeyen halka ceb
ri muamele yapmak gibi tasavvur
lardan, bu mevzu üzerinde kanun 
layihalarından bahsolunuyor. Bu. 
tün hocalar cephesini kazanan bu 
~ereyan mecliain, batka cephele
rini de sarmağa ba,ladı. Bu cere
yanın, bu türlü hareket ye tasav
vurların hangi noktada duracağı
nı kim tahmin eder? 

• 

"İçki yasağı" rivayeti aktamcı
lar arasında derin tesirler yap
maktan hali kalmıyor. Bu mesele; 
meb'us, asker, büyük memur gi
bi nüfuzlu alqamcılar için mükem
mel bir alay mevzuu oluyor. Ba
kılırsa, bu rivayetin ortaya çıkı•ı; 
alakadarlann içki kabiliyetini, iç
ki arzusunu arttırdı. içkiden mah
rumiyet günlerine mahsup edil
mek üzere atırı gidenler de var. 

Aklı batında olanlar; böyle 
bir kanunun tatbik kabiliyetinden 
mahrum olacağmı, binaenayh ka
rardan evvel meclisin daha iyi 
tetkik ederek vaz geçeceğini söy
lüyorlar. Tetkikatta hiaain değil; 
akıl ve hesabın haJrim olması tar
tile .•• 

- "Kanun iyi ve doğru olduğu 
için değil, kanun olduğu için ita
at edilir. Fakat içki yasağı kanu
nuna itaat etmek galiba elimiz
den gelmiyecek... ltaatımız olsa 
bile takatımız olmayacak... Bile 
bile içtimai bir günah işleyece
ğiz !" Bu sözleri, daha ziyade ka
nunu yapacak olanlardan, onu 
tatbike memur olacaklardan itili
yorsunuz. 

Evinde, aktamdan akşama kla
sik mezelerle bezenmiş bir rakı 
sofrası kurulan arkad-..lardan biri 
an)abyordu: 

- "Mon,er .• Bizim meb'uılan
mız biraz psikolog olsalar, içkiyi 
yasak edecekleri yerde onu daha 
ziyade tamime çah,ırlardı. İçkiyi, 
normal zamanlarda bir dereceye 
kadar yasak etmeğe aklını ererı 
Sıhht mülahazalarla.. Fakat buh
ranlı anlarda kafalann biraz tüt

ıülenmi• olması; sözümüze, dava
mıza, hareketimize fazla bir kuv
vet vermiyor mu? Bize, iyi fikir
ler daha ziyade içerken gelmiyor 

mu? Herkes tecrübe etmiştir: En 
müskül i•ler için bulduğumuz su
reti haller, şu sofranın başında o
luyor. Hususi ve umumi sevinci
mizi bu dairenin etrafında daha 
ziyade seziyoruz. Huaust ve umu
mi kederlere, içerek daha kolay 
katlanıyoruz. Meb'uslanmız, bizi 
bu kuvvetten, bu hruısadan mah
rum ederlerse pek yazık!.." 

. MiLLiCi 

iki saatte bir ra or 
Zamanla alınacak tedbirlerle hava 

seferleri daha düzgün olacak 
ANKARA, 24 (Telefonla) _ J 

Havaların bozulması üzerine son 
günlerde Ankara • İstanbul hava 
seferleri intizamını kaybetmittir. 
Bu yüdden Ankaralılar İıtanbu
lun sabah gazellerini bir iki gün 
elde etmekten mahrum kaldıla 
Maamafih zamanla alınacak ye~ 
t~dbirler sayesinde seferlerde in
tızamın temin olunacağı muhak
kaktır. 

Bu meyanda havanın naııl ola
cağını tayyarecinin hareketinden 
evvel bilmesi ve hava raporu elde 
edebilmesi lbımgeleceği mütehaa
a11lar tarafından serdolunan mii
talealar m~yamndadır. Bu huaU1ta 
meteoroloJı müessesesi m""d"" .. 
Tevfik Bey diyor ki: u uru 

.-. Havıı:. istidlalatı yapmak için 
ehmızde laakal on senelik rasat 
raporları bulunması lazımdır. Hal
buki müessesemiz yenidir. Bugün 

için buna imkan yoktur. Bundan 
ba,ka memleketimiz Rus stepleri, 
Bahrimuhiti Atlasi, Karadeniz, 
Akdeniz, Adalardenizi gibi hava
yı sıksık harekete getiren amille
rin tesiri altındadır. Sonra dağla
rımız da ayn birer mühim mÜes
sirdir. Bütün bu müeaairlerin mem
leketimizde ne gibi havai hareket
ler (Perturbation) yaptığı hakkın
da on senelik raporlar elde mev
cut olup iklimimiz hakkında kat't 
bir fikir alınmadıkça iatidlal yap
mak imkanı yoktur. 

"H em Avrupada hava altı saat-
te bir harekete gelmekte, bizde ise 
iki saatte bir perturbation hasıl ol
maktadır. Binaenaleyh başka mem 
leketlerde tayyareciler altı saatte 
bir rapor aldıkları halde, bizim 
memlekette i,liyenlerin beheme
hal iki saatte bir rapor almağa ih
tiyaçları vardır. 

"<4· ' . t 1' j •• 

Görüt er: 

Çatlak Akasyanın Sağlam Hikayesi 
Altı yedi bin yıl değil. çorağı bürüdü. Kötüyü ve bozu gö-
Toputopu altı yedi yıl önce. renler yefili gördüler. Kötüye çe çık· 
Beı yüz kilometre irakta değil. maza yoranlar o bağlarda, o bahçe-
Bef kilometre bu yanda. lerde, o ormanlarda, o havuzlarda, o 
Ankaranın batı ç<Jvresinde. . . ağıllarda dolana dolaşa yoruldular. 
Dümdüz, kupkuru, keskepır bır O yer, yeıil yurt oldu. 

yer vardı. O yeıil yurt, Ankara-ya kamyon 
Sel basmı§ cehennemden arda kal· kamyon yeıillik fidanı vermeğe baf· 

ml§a ben.:iyen bu yeri görenler, o ye· ladı. 
ri, suratlarını ekıite buruıtura anla- Ve ilk akasya bugün orada durup 
tırlardı: duruyor. 

_ Oralar mı? Oralarda devler sa· O ilk fidan bugün çatal yerinden 
ban sürse Nuh tufanları yağmur olsa, çatlaml§tır. Onu bir teliale aanp sar. 
altın toz~ gübre edilse, bir tutam ot maladılar. 
bitmez. d"" Yeıil Türkiye sevgisini ta,.yanlar 

_ Orada tilkiler Kanmda tüy o· o çatlak ana ağacı görmek iaterlerae 
ker. Gazi istasyonundan köıke doğru bu-

-·- Orada saksağanltf1' nefes ala- yursunlar. Lokantaya yirmi otuz a-
maz. dım kala sağa baksınlar. Beı altı ça• 

- Kıtlık oralardan rüzgar olup ge· dırlının ilk fidanı oradadır. llir sev-
çer. Gazi Orman çiftliğinde bilginin, iradenin, alınterinin ve yurtbilgiainin gili maUil gazi gibi kolu başı sarılı, o-

- Yılanlar kuraklığından, bulut· ilk fidanı bu yolun sağındadır. rada durupbahr. 
!ar çoraklığından ürperip kaçar. O ·· l k k ti • • 

lı haykıra fafırakaldılar. lar, görreklerden serin -ı bekledi- nu goren er, ona as e erını çı· 
Bu ..-;n kötülüğü, bozluğu, kmr • l l d • ~- karsınlar . .r-· • Kıraç ortasındaki çadırı ar an za- lcr. 

lı dillerde, yazılarda destandı. yıl delikanlının adı Osmandı. Çadırlı Ve, terleri, damla damla bu topra- O; bilginin, İradenin, alınterinin, 
Trenler bile o yerlerden homurda· Osman, kazmalı arkadaşlarına buyur- ğa döküldü. ve yurtsevgiainin ilk fidanıdır. 

na homurdana; develer bile köhreye du: Çadırlı/ardan öbürünün adı Tahsin- Her yıl, 21 mart bayramından •on-
köpüre geçerdi. _ Bu kıracı yeşil yurt yapacağız. di. Buyurdu: ra bu ağacın bayramını da yapmalı. 

.. .. • O yeıil yurttan yeşil Ankara doğacak. - Bu fidana nifQn koyun. Bu eller O ağacın destanını yazmalı. O desta-
Bir sabahın alaca aydınlığında o Ondan da yeıil yayla fışkıracak. yeıil ell11r olunca her yıl bu dalın ..ı. nı bestelemeli. O besteyi oranın top-

yerlerin ortasına sivri bir çadır kur~l: Bir ka.:malı dedi: tınt!a bayram edeceğiz. rakçı gençleri, o dallann altında bir 
du. Ve çadırın dııında bir kaç kı§ı _Nasıl olur Efendi Ağa? * * • aifuulan söylemeli. 
görüldü. - lıte böyle olur Memetl Çorağa; alınteri sayesinde - )'Ü· lıte me bir çatlak ağacın sağlam 

Geçen tren bu çadırlara ıslık çala- Kazmayı aldı, sivrisini kayadan çe- rüdü. hilıayeaini söyledim. Si;r; de, bizden 
rak alay etti. tin, kısır yere vurdu. Bir çimcik top- Toprağa; bilgi, teknik ve bağlan• .sonra ••leuk yefil yurt çocuklarına 

"G • o 
Bir dui (MMMMMM) gibi geçen rak sökebildi. ma sayesinde yumuıaklık geldi. ~!u ..,.. nııan çiltfiiinin hikaye. 

develer hörgüçlerini çarpıla çarpıta Ve ilk akasya fidancığını o pinti Akasya fidanı ya;oraklandı. "''diye anlahnuı. 
güldüler. çukura diktilar. Akasya fidanı gölge verdi. Ankara: 23. mart. 

Kargalar A / A / A / diye haykıra Iraklardan helk• helke su taşıdı- ll!ı akaayanın yaprağı ile gölgeli Aka GÜNDÜZ ............................................................................................... ,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
A k d • k t• t• Havacılık mecmuası n ara a ç çe ye iŞ ıren yer kupası geae kaldı 

ANKARA, 24 (Telefonla) -
Havacılık mecmuasının kupası i
çin geçen hafta berabere kaldıkla
rından Ankara Gücil ile Çankaya 
üçüncü takımları arasındaki son 
müaabaka bugün yapılacaktı. Ge
rek hakem seçmesinde anlatama
mazlılc, gerekse meydan için ev
velden aaha komiserliğine haber 
Yerilmemit olmaundan dolayı mü
aabaka aaatinde ıaha için müsaa-

Ankaranın iklimine en iy· giden çiçek güldü1', 
ondan sonra da karanfil ve hercai gelir 

A N K A R A, 24 (Miliyet) -
Hani iıtaıyondan ıehre gelirken aağ 

tarafta eak.i Karadağ arazisi 
0

büyüklü
iiinde, çorak manzaralı bir sahra vardır. 
1,te o saha toprağının kabiliyeti, vakti
le bize Hotanto toprak< kadar meçhüldü. 
Dokuz ıene evvel oraya Macariıtan~dan 
fidanlar ıı;etirildi, tetcirine çahtıldı,fakat 
ne gezer; fid8;nlar aallanma.un. diye yan

lanna dikilen ııöğilt kazı klar ıürdüde ö
tekilerin bir teki bile tubnadı. 
Eloğluna güçlük mü var, bilııinhı hü

nerin elinden ne kurtulur? bu sahanın 
ııra Evkaf r:v ve apartımanlan yakaama 
düten tanfa aon bir kaç ıene zerfında 

yavaı yavat bir fidan korucağı haline 
•eli verdi. 

• • • 
Makaadnn bu onnancğı yazmak de

ğil oradaki belediye çiçek ıerini karile
rime tanıtmaktır, Fakat ıer tU küçük fi
danlıklar ortasında bulunduğundan bu 
ıenç ağaçlan bir kaç kalem darbıuile 
ıelamlamamak kabil olmadı. 
Uzatmıyalım •.. buranın tefi Piyer E

fendidir, diye sağlık verdiler. o zati bul
dum, seosiz ve anlayııh bir mereklı.. 
maksadımı söyledim, muvafakat etti ve 
serin kendisine önünde raıt geldiğim 
kısmından girdik. 

• • • 
Belediyenin çiçek mağazasının lıarc:ı 

ilem veya nadide saksı ve demet çiçek
leri yetiıtiren yer ifte burası ve tabii yi
ne belediyeye ait .. 

Di§Bl"da soğuk bir hava var ve kar ya
ğıyordu, İçeri ıı;İrer girmez kaloriferin 
tatlı sıcaklığı yüzlerimizi okşadL 

Aman efendim, burada neler yok.. 
yüzlerce küçük aalm içinde renk renk 
açmıı li.Jeler, ıünbüller, gül fidanlan 
ben soruyorum, Piyer Eefendi anlatıyor; 

f( ~~ 
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Çiçek aerinin içinden f>lr Wr• 

aryokarya , anırya bpkı san zambak 
gibi açmıt enli yapraklı klivya, yaprak· 
lan krem abratlı koca bir ağaç abotilon, 
koca koca bir çok palmiye gayet enli 
yapraklı aınaris belladoma, aralya, mak
riJ<olya, okaliptus iki adam boyunda ve 
yapraklı bir ka~! b_ü~klüğünde bir a
ğaç fikuı elaıtika, iki adanun ancak 
kucaklayabileceği genişlikte ve bol yap
raklı kesif yeıillikli bir ağaç Bokon vil
ya sanderyana, çardağa çJ<acalc kader 
büyük bir ıivri kut konmaz, yapraksız 
ve iki pannak kalınlığında etli dallardan 
mürekkep yine çardaklık bir nevi bilaclı
han-e ağacı kaktüı ıerüı ve saire .• 

Gözüm arkada.. buradan diğer bir 
kııma geçiyoruz. Gayet şirin beyaz çi
çekli gelin gibi bir ıaksı azalya, etli 
yapraklı ve ~~enli ~.ary"! v~ ~iğer ta: 
ıumedığnn. gormedığim, ısmıru dahı 
İ§itmediğim çiçekler, nebatlar ..• 

Dokuz on ıene ..,,eı belediye her 
dlikkanm önüne bir ağaç dikmek mec
buriyeti ilin etmiıti, dikmeyenler için 
ceza vardı. O ~": fidan bulmak mÜ§· 
kül. HeTkeı birbınrun ağacını B§ırmaya 
betlayınca dükkinclar ağaçlarını çal
dırmamak ve cezaya çarpılmaın.ık için 
bir usul buldul~ Gece dükkanlarını 
kaparken ağaçları İçeriye kilitlediler ve 
aabahleyin yine ~ükkirun önüne dikti-
ler .. 

Bı;n böyle ıeylerin mecburiyetle değil 
t~vilde yaptmlabileccğine kaniim. Ar
tık bugün Ankara'da fidan bulmaktan 
kolay ne var resmi ve huıuıi bir sürü 
fidanlıklar mevcut, köylülerin sattıkları 
da caba .• 

Alakadar hangi makama müracaat 
edilse ağaç fidanı bulmak da kabil,çiçek 
fidesi de ... 

• * 

de almak Ye hakem ıeçmek ile 
-..akit geçirildiğinden Çankaya 
KulUba müsabakaya cirmekten 
imtina etmi,tlr. Bunun üzerine 
Ankara Gücü sahad a yer alarak 
gösterit yapmıt ve bir müddet ıon 
ra Altmordu ile Çankaya birinci 
takımlan huıuat tekilde bir müsa
baka yapmı,lardır. Her iki dev
rede hakim bir oyun oynıyan Çan
kaya 4 - O ile Altınorduyu yen
mittir. 

Talebe müsameresi 
ANKARA, 24 (Telefonla) -

Erkek lisesi talebeleri yarın ak. 
tam saat 21 de Halkevi salonların
da senelik müsamerelerini vere
ceklerdir. 

VERNER 
4nkaranın 
en lilks 

TUVALE1 
salonu 

Bankalar 
caddesi 
Tel: 3Z40 

Ankara pala! 
Tel: 34 ıo 

]I "- Şu sünbülleri evvela saksı altına 
kapar, karanlıkta bir iki hafta bıralonz, 
orada boylanır. Bakınız, saksı altmda 
iken yapraklarının rengi evveli sandır, 
ıonra ditarda yeıiJlenir. Yüz çeıit gülü
müz var. Hayret etmeyiniz, lstanbul"da 
giilün sekiz yüz çeıidi vardır.Mahazi. 
iki bine yalan nevi oldaiunu da unut
mayınız. 

Yine buradan diğer bir koridora ge
çiyoruz. Yüzlerce kü~k saksılar içinde 
kuf konmazlar, karanfıller, ıtırlar, gül
ler, sardünyeler filan filin. .. Ankara SiNEMALARI 

Gül, Ankara'nın iklimine en iyi giden 
çiçe~İr. Burada güller her yerden daha 
iyi oluyor n daha iyi açılıyor. Karanfil 
de öyle. Zaten bunlar soluğa mütaham
mil çiçeklerdir. Ankara'da bahçeai olan
lara bu ik.i çiçeği dikmelerini tavsiye e
derim. Birde bahar çiçekleri arasında 
Ankara' da en iyi ve güzel yetiıen herca
yimenclqedir. Bilha11a gülcülüğün An
kara'da İyi bir istikbali varclır ... " 

~ra kapıdan serin bir başka kısmına 
geçıyoruz. Burada da sıcak memleket
ler nebatatı var. Geniş yapraklı hurmalar 
üzerlennde bir çok meyva asılı limonlar • 

...... 
Gezdiğimiz bütün kısunlarda alt, üıt, 

orta, raflar ve her tarafın çiçeklerle 
çubuklarl_a, ~danlarla, ~d~ler!e dolu ol_' 
duğu yetıtmıyormuı gıbi bir ıürii de 
asın~ ral yapıp oralan da bunlarla dol
.ıurmuılar. Her taraf tertenüz ve her 
n batın gürbüzlüiii, canlılığı iyi bakıl
dıklannı gösteriyor. .. ,. . 

Dört sene evvel Ziraat Mektebinin 
serini gezmittim, fakat orası çok mahdut 
ve küçüktü. Şimdi ne haldedir bilmen., 
fakat bura11nı böyle bu kadar mükem
mel bulacağnnı hayalimdem bile geçir
ıncmittiın. Şu serden cidden memnun 
oldum ve Ankara'da bahçelerin mükem
mel bir istikbali olduğuna İnandım. 

Ye11i Bugece 

Gençlik için fevkalade ibretamiz ah· 
laki bir eser: 

8GENÇ 
KIZLAR 

CARIN HART 
naveten Dünya haberleri ve Radyo 

Bu gece Kulün 
Viyana operetlerinin en ten ve en 

fazla muıik.isi olan falıeser: 

KADINLARIN 
SEVGiLiSi 

MARTHA EGGERT 
Tarafından fevkalade bir surette tem

ıil edilen Almanca film. 
ilaveten : Dünya haberleri 

Fevka ade od 
3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA RA Fiatlarda 
Çok Biiyük Tenzilat 

Şarkın En Muhteşem Oteli ıos1 
A erik ar. L k t • Oyun s ... D slı ay - Hususi salonlar. Kalton _ Band orkestrası daimi· 


