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8 inci sene No. 2576 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

~:d Türkiyesinde 

Nefse itimat 
Zıunan zaman kendi kendimizi, 

kendi itlerimizi tiddetle tenkit e
~IYoruz. Konutmalarımızda, yazı
llrınuzda bu tenkitlerin türlüsü
ne •tk aık rastlanır. Bundan, kim
le~in gücenmeğe hakkı yoktur. 
~il' tartla ki, bu tenkitler, memle
lı lte her feyi güzel, iyi ve mü
t!ıunel görmek arzuaundan doi· 

•ıııı ! 
. Memleketin bin bir iti arumdan 

~ır veya bir kaçının fena gitme•i, 
0bürlerinin ııüzelliğini, parlaklığı
nı gidermemelidir. Muvaffak ol
llıtıf bir İfİn ne büyük himmet ve 
hahınetle ortaya geldiğini, pratik 
I ayatta bulunanlar .daha iyi an
arlar. Onun için - manen ol
llıı - her muvaffakıyetin hakkı
nı vermek lazımdır. 

Acaba memleketin siya•i, iktı
ladi, idari vaziyeti ne haldedir? 
811 sahalarda· cümhuriyet idaresi 
ile gibi müsp:t itler gördü? Böyle 
bir hesap ve mukayesede her va
tanda,ın ayrı bir görütü, ayn bir 
lııantığı vardır. Biribirine uymı
Ylltı bir çok bakıt ve görütlerden 
il.ad hakikati meydana çıkarmak 
llıiiınkün olsa bile biraz geç ve 
Riiç olur. Hakikatin kendieini ha
rıcin bitaraf tetkiklerinde daha iyi 
törnıek mümkündür. Sık sık ol
lıılllıl bile ecnebi matbuatında bu
lla benzer tetkikleri goruyor ve 
~tınıınJa müteselli oluyoruz. Bil
i aaaa Türkiyeye taallUk eden it
erde bitaraflığmdan, ciddiyetin
ten kimsenin fÜphe etmiyeceği 
bngiJiz Near Eaat gazete•İnİn bir 
11.fYazııında Türkiye hakkında 

böyle bir tahlil gördük. (Türkiye
de nefse itimat) bathiı altında 
6 nisan tarihinde çıkan bu batma
kaıenin; muhtelif mevzulara te
ııı_. eden anaçizgilerini buraya 
ieçiriyoruz: 

~ 1,- "Bunca zaman «Avnı~.an~n 
atta adamı» diye tanınan Turkı

Ye, Gazi Mustafa Kemalin büyük 
rehberliği altında Balkanların 
!<sıhhatli aklı '.. ul-
llı - ' aıı;a doğru gidiyor. 

1• 
2 - Ceı:ıubu Şarkt Avrupayı a
~dar eden her ,eyde, Türkiye 
Cıınıhuriyetinin bütün ağırlığı; 
'ıdlı. ve iyi komtuluk yoluna dön
lııüftür. 
. 3 - Balkan millet ve devletle

j•nin, bir Balkan Birliği fikrine a
lfbrılnıası yolunda ne kadar ileri 

tidilmit"• bunun büyük kısmı, 
'türkiyeniıı istikrarlı ıiyuetinin 

er· ir. 

4 - Bükret müzakereleri esna
•tııda beyhude miinak&faları bir 
~rafa bırakıp bütiin me1elelerin 
ıı.lline biricik çıkar yolun Balkan 

~İrliği olduğu teklindeki pratik 
fıkrj ortaya atan Tiirk murahhas 
~eyeti olmuttur. 

5 - Türkiye, arazi kaybeden 
devletler arasında, kendisine bı
~ıı.kılan araziye yalnız razı olmak 
ıleğiJ onu pratik bir hale koy
llıak hususunda dünyaya örnek ol
llıllftıır. 

6 _ Eğer Türk • Yunan itilafı 
Cenubu sarki Avrupanın diğer 
llıeırıteketleri tarafından taklit o-
1d'?tnıua ol.aydı muahedelerin ta-

ıt· . b 1 İçin ortada daha az se ep ve 
tarar mevcut olurdu. 

7 - Türkiye harict siyasetinin 
diuü.tıüiü dahili milliyetperverli
te halel •erıaemittir. (Burada 
~alkm bazı ınlifrit miliyetperver
ığine, ezcümle Galatadaki Va

llon • Li hadise.ine temas edili
Yor ve hükOmetin bunda ııöaterdi
ğj İtidal kaydediliyor.) 

8 - Türkiyenin umumi siyaseti, 
llııılıtelif derecede muvaffakıyetli 
lleticeler elde etmittir· Muhakkak 
0.larak karlı bir tediye muvaz~ne
•ı Yapmak için takip olunan sıya· 
ae~, ikb.adi müspet peticeler ver
lnıttir. 

ti ~ - Türkiyenin ikb.adi vaziye-
ııın iyiliğine delil, Ergani bakır 

llıadeıılerini itletmek için yapıla
~ deıniryolu maerafı kartıhğı 
~~ bir dahili iiiikraz aktine 

I an olınaaıdır.,, 
u 11Riliz gazeteıinin Türkiyenin 
ı·ıııunı.ı siyaı~ti olarak çok iyi hu. 
ili ettiği bu esaslar üzerinde ye
~iı:enj izahlarda bulunmak, bi
ku d dü,üncemize göre, onları 
() VVetiendirmez, belki zayıflatır. 
tıknıın İçin hüküm ve mukayeseyi 

UYucularımıza bırakıyoruz. 
Siirt meb'usu 

MAHMUT 

• 

k eli 933 

Dün Halke11inde e•ki lkhsat 11eki linin izahahnı dinlemefe gelenler 

Eski İktısat vekili dün 
Halkevinde izahat verdi 

933 istikrazı yalnız hazinenin değil, 
yurttaşın da menfaatinedir 

1933 ikramiyeli Ergani iatikrazına 
latanbulda ırösterilen alaka gittikçe 
arbnaktadır. Şehrimizdeki birçok mü 
eaaeaeler, memurlar bu istifadeli is
tikraza ittirak etmek için aynca gös
terilen kolaylıklardan da istifade et· 
mektedirler.. Bir kmm dairelerde ve 
müeıaeaelerde çalıf&D memur ve müı
tahdemleriııo tahvil alabilmeleri için, 
toplu bir halde müracaatlar vaki ol
maktadır. Bazı müeaaeıeler memurla
rının maa91arından az mikdarda ve kı 
sım kısım kesilmek ilzere, tahvil ala
bilmek fırsatını hazırlamaktadırlar. 

Eıki lktıaat vekili ve Burdur meb
usu Şeref Bey dün Halkevinde yeni 
ikramiyeli dahili istikraz hakkında 
çok kıymetli bir konferans vermi,ıir. 
Kon nu t ırçok tamnmıı hsiyel 
ler ile btt b a n..11.:t ı-•a.•~· -o•• 
basaa gençler büyük bir ekseriyet teı 
kil ediyordu. Mustafa Şeref Bey kon-
ferann ,öyle baılamıttır: . • 

_ Huzurunuza memleketı alaka
dar eden esaslı ve çok mühim bir me
seleyi konu,mak üzere çıktım. Bu meae
le hükümetimizin bu ay içinde yap
mak istediği dahili ikramiyeli istik
razdır.'' 

Şeref Beyden bundan sonra böyle 
mühim memleket meselelerinin toplu
luk arasında göriifmeği niçin tercih et 
tiğini veciz bir tekilde hüli.aa ederek 
dedi ki: 

- Toplanmakla memleket mesele
lerini görütmek vatandaılann zati 
menfaatleri üzerinde de daha iyi an
latmayı iıtilzam eder. Bugünkü ko-

Muatalcı Şeref Bey aöylerken 

nu.pnamızın mevzu.u itibarile vatandaş
ların menfaatine daha yakından ala
kıuı vardır. Niha)'et vatandaım mem
leketin büyük bir imar iıine parası 
ile iştiraki mevzuu bahistir. Fakat bu 
iştirakte vatandaıın menfaati de aza .. 
mi derecede mevzuu bahistir." 

Bundan sonra imperatorluiun mem 
leketin umran itlerine bakmadığını 
.Oyliyerek ıebepleriııi izah etti: 

_ Harpler, dahili ihtilaller, bünye 
sindeki marazi aeyiat ile uğraıırken 
imperatorluk memleketin umranı y ... 
!unda kuvvetli tqebbüaata gİrifemİ· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dünkü maçlar 
Galatasaray lstanbulsporul.Oyendi 
Beykoz. Süleymaniye 1.te beraber 

Dünkü maçtan bir enatantane 

lstanbul futbol ıampiyonası maçla- nan ikinci küme ınaçmı Hilal, birinci 
rına dün Takıim ve Fenerbabçe ıtad- devreyi 1-1 bitirdikten sonra, ikinci 
Jarında devam edildi. Yapılan iki maç baftaymda iki gol daha atarak 3-1 ıra 
ten biri, lstanbulaporla Galataaarayr libiyetle bitirdi. 
kartılaıtıran müs~b~ka, yalnız günün Saat 16,15 te Galatasaray ve lstan-
deiil, batta meva~n. en fa~aru dik- bulspor takınılan sabaya çıkblar. Ha 
kat maçlanndan bınnı tetkıl ediyor- va güzel ve rüzgarsız. iki takım kar-
du. Galatıuaraym bazı yeniliklerle şılıklı dizildiği zaman Galataaarayı ıu 
ku.vvetlendiği söylenen takımının lı- şekilde görüyoruz: 
tanbulıpora karşı alacağı net~e me- Avni 
rakla beklendiği için diin Taksım stad 
yumu oldukça kalabalıktı. ilk maçı 
Galatasaray - lstanbulspor B. takım
ları yaptılar. Galataaarayın daha ı.e~· 
rübeli oyunculardan mürekkep ekıpı, 
daha hakim bir oyunla maçı 3 - O ka
zandı. Hilalle Topkapı arasında oyna 

Tevfik Burhan 
Suphi Nihat Suavi 

Celal, Danyal, Mehmet, Fazıl, Rebü 
Buna mukabil lstanbulspor takımı 

da §Öyle sıralıuımıttı: 
(Devamı 5 inci sahifede) 

• 
1 r 

1 - Mebhut 6- Misal 
2-Mebliiğ ?-Mıibrem . 
3 - Muelii 8 - Mücadele 
4-Metbıı 9-Müphem 
5 - - Metin·M•tnJO - Müsmir 

11-Mütecaeir 

Listelerde çıkan keUmelerden 
manaları birden fazla olanların 
her manası için ayrı kartılıklar 
ile ri sürülebilir. Kartdık gönde
ren zatların gönderdikleri kartı
hklardan duyulmut ve ititihnit 
olmıyanlan hangi kaynaklardan 
aldıklarını göstermeleri rica olu ı ı 
nur. ı 

1 

1 

oma kongresi 
Murahha•larımıx dün 

hareket ettiler 
Roma da top lanacalı olan Beynelmilel 

P arlimentolar ticaret konferansına ıi
decek Türk heyeti dün aktam Venedik 
yolu ile Romaya hareket etmİ§tir. He
yet, sabık 1 ktint Vekili Mu.ıtafa Şeref 
Beyin rei&liği alımda Edip Servet (Gii
D'tlşane) Rasih (Antalya),Ziyaettin (Is 
tanbul) Ali Ri:ra (Mardin) Nuri (Me
raş) B. lerden mürekkeptir. Konferans 
19 nisandan 25 nisana .kadar devam e
deçektir. Konferans dağıldıktan ıonra 
murahhular Milin panayirini ziyaret 
edeceklerdir. 

Konferanıın riizname.i ıu.du.r: 
1 - Kontenjanbnan ve kambiyo lah

di datı meaeleai. 
2 - KarJılıluız olarak albn ihracına 

müsaade edilmeai 
3 - Orta ve Şarki Avrupa ziraat mem 

leketlerinde iktisadi vaziyetin düzeltil
meıi. 

4 - Beynelmilel radyo ne§riyat ni
zamnanıeai. 

~~!Kah~:~f..ü. ün u u ı cie-. 
··-1ı·-- -

- Konferans bet sün sürecektir. Hiz 
konferansa müşahit olarak değil, mu
rahhas olarak gidiyonız. Rüznaıneyi bi
liyoraunu.z. Konfenınata bilhassa Holan 
da ve Belçika, Lüksenburg gümrük itti
hadmdan alınan neticeler de tetkik edi
lecektir. 

Köprü cinayeti 
Fedai Ef. bugün evra
kile Adliyeye veriliyor 

Anadolu Ajana daktilolanndan Meıl 
Suzan'ın köprü üstünde öldürülmesi 
hadiıeaine ait tahkikata dün de devam 
edilmiıtir. 

Bütün ıüpheler üzerinde toplandıiı 
için derdeıt edilen ajana telaiz memu.ru 
Fedai efendi cinayeti kati yen inkir et• 
mektedir. 
Mamıifi yapılan tahkikat ve elde edi

len emareler, Mel Süzan'ın Fedai efen
di tarafından öldürüldüğü kanaatini 
vennektedir. Tabanca henüz bulunama
mıştır. 

Ajanım memu.rlarından mühim bir 
kıamrnın da malumatlanna müracaat e
dilmiş, Fedai elendi ile Mel Sıu.an ara· 
sındaki münasebetler tetkik olunmuştur. 
Ajanı memurlannın isticvabı netice.sin
de fedai efendinin Mel Suzan ajanıtan 
ayrıldıktan 15 dakika sonra vazifesini 
terkederek ditan çıkbğı ve ancak saat 
18,30 da avdet ettiği teapit olu.nmuı
tur. Fedai efendi bugün adliyeye tevdi 
edilecektir. Fedai efendi ihtilattan me
nolu.nmu.ı değildir. Kendisini ziyaret 
etmek iıtiyenlerle görütlürülmekte
dir. Dün ajanataki arkadatlan kendiıini 
ziyarete gİtınİtler ve görütmütlerdir. 
Nezaret altına alındığı odada elleri ke
lepçeli olarak oturan Fedai efendi arka
da~lann" kartı da inkarda israr etmit: 

- Ke§ke hayatnnda bu kızı tanıma
mıf olaaydım. Bütün günahım onu ta
nımaktan ibaret ••• demittir. 

Arkada,ıarı Fedai efendiye para ver
mişler, ihtiyacı olup olmadığını IOnDUf

lardır. Bu konu.ımalar eana.smda odada 
bir de polis memuru hazır bulunııllıttur. 
Fedai efendi arkadaşlanna: 

_ Maıumiyetim anlatılacak, fakat 
çok üzüleceğim, demiıtir. 

Yu"oalavya da çağrıldı 
BELGRAT, 14 (A.A.) -Ava

la ajansından: 
Amerika hükumeti Yugoslavya 

yı dünya iktıaat konferansının ruz 
namesi hakkında - hususi bir mu
rahhas tayinine vakit kalmamaıın 
dan dolayı - diploması tarikile fi. 
kir teatisinde bulunmağa davet et 
mittir. 

Yugoslavya bu daveti kabul et 
mittir 

S hıp ve Başmunarrırı , 

Siirt Meb'usu MAHMi.J f 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürii 
ETEM iZZET 

1 r 
Casu arın davası çok 
meraklı safhaya girdi 

Moskovada)ti maznun lngilizler 
aleyhine kuvvetli deliller var 

MOSKOV A, 14. A. A. - Reuter A· 
janıından: lngiliz mühendiılerinin mu.
hakemeıi eanaımda Thomton maznu.n• 
laruan her birinin verdiği ifadenin bat
ka maznu.ıılara da okunınu.ı oldu.ğunu. 
aöylemiıtir. 

Yine bu maznunlardan .Mac Donald, 
demiıtir ki: 

- Thornton' u.n beni malUm&t topla
mak itinde kullandığı yolundıalci ifadele
ri beni çok müteeuir etti. inkar etm<>
nin liizwnıuz olacağı fikrindeyim. 

Thomton'da demiıtir ki: " Mouck· 
houıe'u.n ve Mac Donaldın ifadelerini 
bana da okudular. Bu ifadeler beni çok 
müteeaıir etti. 

Maznunlardan her birinin, başka maz 
nunun ifadesi kendisini müteeııir ettiği
ni aöylemeaine göre ilk önce IUmin ifa
de verdiğini nalamak üzre I01\llan ıüal 
cevap11z kalmq ve bu cihet aydmlanama 
lDlftır. 

Celsenin devamı saat on sekize bıra
kılmııtır. 

ikinci cel•e 
LONDRA, 14. A. A. - Tahripçilera 

ait davada Thornton, istintak eınum
da u.zun u.:radıya yapılan istiçvabın ma
nevi tazyiki albnda yapmış oldu.iu be
yanab red ve inkar ederek Metro Vic
kera müıtahdiminin ne iktindi ve ne de 
siyasi caauıluldarda bulunınadıklanıu 
söyledikten ıonra Mac Donald da ken
diainin mücrim olmadığını kat'i ıurette 
tekrar etmiıtir. 

Thronton, Mac Donald'ın kendisine 
gizli askeri malumat vermiş olduğu. iı
nadını reddebniş ve demiıtir IU: 

- Neden dolayi Mac Donald'dan giz
li aıkeıi malumat isteyeyim? Ben, aıke-

Rıuyada son Hnelerde yapılanlardan 
Ukranyada DniepropetT011•k fabrika .. 

ri mmtakalar civarında çalıımıı oldu
ğumdan daha çok evvelden bu maluma
ta ıabip bulu.nuyordu.m. 

Ruıyadaki Metro Vickers müstahdi
mini mıi Monkbouıe, tirket müstah
dimlcrinden tirketin menfeati namına 
ıiyaai ve iktisadi vaziyet baklanda ma
lumat toplanılınıt olduğunu aöylemiıtir. 

Maznunlardan tirket lcatibi matmazel 
( Devamı 5 inci sahifede ) 

Boğazd çevrilen film 
G st v Frö ich burada çevirdiği 
n~~ .. aa. ...... ---

Çevirmekte oldukları (Boğaziçi Şar 
kısı) isimli filmin, harici bazı manza
ralanm filme almak için ıehrimize gel 
miş olan Gustave Frölich ve diğer ar
tistler dünden itibaren lstanbulun ba
zı manzaralannı filme almağa batla
mışlardır. Artistler dün sabah mak
yajlarmı yaparak Pera Palaa otelin
den çıkmıılar ve evvela Karaköy köp
riisünil filme almıılar, oradan Boğaz· 
içine ıritmiJlerdir. Artiıtlere ıehrimiz
den figüran olarak tedarik edilen ar
tiıtler de refakat etmiılerdir. 

Gustav Frölich ile Perapalas'ta dün 
ıröriiıtülı:. Film çevirmekten ıreliyor
du.. Üzerinde rolü İcabı olarak Dani· 
marka bahriye zabiti üniforma•• bu
lunuyordu. Yüzü de makyajlı idi. Bi· 
ze (Boğaziçi tarkm) filminin mevzu· 
unu anlattı: 

- Asyada uzun bir seyahat yap· 
mıt olan bir danimarka harp gemiıl 
birkaç ıı;ün istirahat etmek için lstan· 
bula u.ğrayor ve Boğaziçinde demir 
abyor .. Danimarkamn lstanbu.I kon
aoloau ıremi zabitleri ıerefine bir res
mi kabul tertip ediyor ve bir akşam 
zabitleri evine davet ediyor .. Bu me
yanda lstanbulda mevcut Danimarka 
kolonisine men•up birçok kadınlar da 
bu süvareye davetlidirler. Kadmlar, 
zabitlerle tanıımazdan evvel zabitle
rin elde mevcut resimlerini tetkik e
derek kendilerine bir kavalye seçiyor 
lar. Bu kadınlar arasında konaolosun 

Artistin elya:zı•ı ile 11e makyajsız 
bir re•mi 

çok sevdiği kadın da vardrr. Bu kadı
na da ıenç fakat, na11lsa resmi çok 
fena çıkmıı bir zabitin resmi isabet 
etmittir. Konsolos, resmin çirkinliği
ne bakarak ses çıkarmıyor... Resmi 

( Devamı 5 inci sahifede ) 

Kiralık dulkız ar yorlar! 
Şikagoda bir •ergi ~ılıyor. 
Şikcıgo ıı;azeteleri,. da.?a doğru~~ !! 

beldenin bır gazeteır dunyanın gozu• 
nü, boyaya pullaya bu ıergiye çe11ir
meie ve ağzının ıuyunu akıtmaia ui
raııyor. 

Sergi .• iyi, güzel, k"fke bia de yer
li mallarımuı için daimi bir ıergi aç· 
ıak. 

Propaganda!. • Bu da iyi, ~~l, 
memleketini, aanayiüıi ırösterrrı_ek ıçın 
yapılan bu İfe #wrka hak 11enr. 

Ama .. İfİn ammı 11ar: .. 
Bu Şikago gaJ<eteai .memleketinltl 

· · · · .ı-n---'an kıralık lıu an· aerırur ıçm au ,._ 
yor/ 

Bulmalo için de lııurak 11e loatm•r 
loatmer kıurıntılı bir d~n~!_t bul· 

• Şiloago Jürtya 6Ullflllilı musaba· muf. 

kGSt. B' ' ' 1 Oncc pcırlcılo .8.ler: ırmcı •e en. 
on bin ilıinciye yedi bin bilmem kag. 
Oçiind;ye, onuncuya, yirmindJfe fa
lan filt!n. 

Bu müsabakaya sirenler bir loaç ay 
cihanın en lükı, en fQfafatlı ömrünü 
sürecekler. 

Her taraftan kendilerine hedlyew, 
iltifatlar yağacalt. 

Şimdi der.iniz iti: 
_ Eh, ne olmuı loi? Böyle bir k&rlı 

1 

ömür geçirmelı fena mı? 
Ôyle•ine öyle ama, bu kcularla kal

sa. Müsabakaya girme fQrtlarından 
bir kaçını öğrenir•enİ.z hem C!yağrnız 
auya iner, hem tolağınız. atar: 

J - Mü•abakaya gireceklerin 18 
ile 25 yaf araaırula olmaları tarttır. 

2 - Müaabakaya girenlerin mut
lalıa kılı olmcılcırı ıart delildir. Ku.
lardcın baıka kadınlar da girebilirler. 
Amma lifi lakin; 

3 - Müaabakaya ,irecek kadın
ların dal olmaları, yani looc<UIJ< olma
lan batlıca ıarttır I Ve bor kadınlan 
gibi profe.yonel olmayıp amatör ola
caklardır 11 ! 

Elneml?, Ulrak buyruldu mu? 
ICuılar )'Cllnuı, kadınlar loocaıu: ola· 

rak Şilıagoya tqrif edecekler ııe ci
hanın en lülu, •n f'Jfafatlı ( I) ömrü· 
nü ( I) .tireceloler 11 

Dünyada ba .er.iye bu tertipte 11e 
bu kıvamda louı, kadın gönderecek 
bir memleket 11ar•a ıimdiden ıaatler 
ol•unl 

Aka GONDOZ 
Not: 
Bu yazımı (Şikago Tribün) gaze· 

tesi hiç bir telif ve tercüme hakkı ver
meden iktibas edebilir. 

A. G. 
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, 

• 
içki düşmanı gençler 

Dün Halkevinde toplanarak müc · 
deleyi genişletmeğe karar verdile 

Diinlıii içtimoa iı.Jirak eti ~n içlti dü,,._., pnçlıtr •• 

Türkiye içki aleyhtarı pnçler dün - de ve mefkiirenin ilerlemeainde-ilır-' 
nelik üçüncü toplanbımı ppınqlarchr. ettiji yüksek gayretten dola,; Fahrel' 

Riya.ete Dr .F ahrettin Kerim Bey tin Kerim Beye daimi ınüeasia n rei• 
seçilmiş, mümaileyh açma not. unRlll verilıneaine müttefilum karar ..-
kunda cemiyetin . ~i hak- rilmiıtir. JConınıye iftirak edııo yet' 
kıncla izahat vermit. oçki ve U}'Uftu- hilal ikiaci reisi llınohim Zati ,._ ~ 
rucu maddelerin f-1ıldaruıı birer bire.- ...,, 
oaymq, mücadelenin ııeniılemeı.te oldu- ko.,....eye munffakiyet dileyen ~ 
iunu ve hiiJ<funetİn de bu nıiicadelenin Atif Beye H Y eıilhil&I reisi Doktor M"" 
kuvvetli zahiri bulunduiıanu IÖylerniı har Osman Beye koııpeain selim yf 

ve kongreye büyük bir lıabqıe ittirak e'. aa1rılannıu ibfafı kararlqtırılnuıtır. 
den gençlığe letekkiir elmiılir. Bundan Gelecek - için bedea terbiyea.iııl 
aoora katibi llllHlnıi Helıim oiln Fikret ve İl'fllt aalıaaı.... ve musikili tanıt"" 
Eaet Bey senelik nwU raporunu oku- toplantdan, daimi talJNer ye içki yf 

~uıtur. Rapor alkıılarla kabul eclilmİf- uyuıturnen maddeler ateyhindeki .,.;ı.-
br. Veznedar Gazanfer Bey vezne rapo- cadelenin diğer •iLiJedere tamimi balı' 
rund u okurnuı ve kabul edilmiıtir. Bun- !andaki A. Şevket, Fahrettin KerİO" 

an sonra diğer azalar temennilerde bu- Tevfik, Gazanfer. Hekimoğlu Fikret fr 
lumnu,Iardır. Kongrede uyuıturucu :~ı!Z1:n.· tcklifleri mutUlibn ıuJı<ı1 

maddeler hakkmde Gazi Hazretlerinin 
Büyük reiılikleri altında baflayan mü
cadeleden clolayi mü,arünileyh Hazret
leriyle, Ba,vekil Paıaya Dahilye, Maa
rif, Sihhat ve inhisarlar V ekiUerine t• 
tekkiır edilmesine, ve !uıçakçılara lanet 
ve protesto edilmesine cemiyetin tesisin~ 

Bundıın aonra idare heyeti intifıslı' 
yapılmq, Dr. F ah rettin Kerim, Caze"' 
fer, Vecihi, Ali, Riza, A. Şevket, Heı.iıı'' 
oğlu Fikret Esat, Tevfik, Tarik, Meb,ıl. 
Muharrem beyler yeniden idare he'J,ıl 
azalıklarına ıeçilmiılerdir. 
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Dört Mütehassıs Şehrin Plinını Hazırlayacaklar llııt ••pan--1 
Ekonomi 

.Brezilya kahveleri 
Yunanistanın Balkanlarda inhisar 

aldığı doğru değildir 
Bundan bir müddet evvel, Yu

nanistanda bir ticarethanenin Su
riye ve Balkanlara kahve satmak 
için, Brezilyada bir kahve grupiy
le anla,tığı söylenmi•ti. 

Bu haberler arasında, Yunan 
ticarethanesinin Suriye ve Balkan 
ların kahve inhisarını da elde et
tiği, yakında Yunan mallan mu
kabilinde, Türkiyeye kahve sata
cağı söyleniyordu. 

Son gelen Yunan gazetelerinde, 
Yunan iktısat nezareti Brezilyada 
ki kahve grupiyle bir itiJ&f yapbğı 
na dair bazı netriyata teaadüf e
dilmi9tir. Fakat piyasada ta:Jİ ol
duğu gibi, Yunanldar, Brezilya
dan Suriye ve Balkanların kahve 
inhisarını almamJflardır. Sadece 
ihraç edecekleri Yunan mallan 
ınukabilinde Brnllyadan kahve a 
lacaklardır. 

Mıntaka kongresi 
latanbul Ticaret müdüriyeti 

ınıntakaaı dahilindeki Ticaret oda 
lan bu ay içinde toplanace.Jdaraa 
da henfüı lf(hııll teeblt edilmemİf
tlr. 

Ticaret oduı teddkat tubeai, 
kongre için ba:aırbklara devam et 
ınektedlr. 

Talat fabrikuı 
Bir Alman grupu, lıtanbulda yu 

ınurta talat fabrikaaı kurmak için, 
Ticaret odumdan malOmat iıte
lllİftİr. 

ihracat 
İzmir Ticaret odaaı tarafından 

tanzim olunan en 10n bir rapora 
nazaran menim iptidaıından aon 
ııünlere kadar lzmlr boraaaında 
49,828,937 kilo ti:ııttm Ye 

25.380,728 kilo incir aablmı9tır. 
Ayni tarihlerde lzmir )iın•nından 
ecnebi memleketlere 51 milyon 
951,793 kilo iliftbn ve 25,6001000 
kilo incir ihraç edilmittir. 
~ olunan üzümlerin 26 

ınil1onu Almanya •e Şimalt Avru 
P&ya, 20 milyonu lnriltereye, 4 
ınllyonu ltaiya tarikile vasati Av
rupaya, 869,000 kiloıu Fransaya, 
293,000 ldloau Amerika,-., !500 
bin kiloıu Mıaıra aittir. incirler
den de aekiz buçuk milyon kiloau 

Eroinciler 
Bugün mevcuden Ad

liyeye veriliyorlar 
Eroin kaçakçılığına ait tahkikat ik

ınal eclilıniıtir. Fakat bazı gazetelerin 
Yazdığı gibi, kaçakçılar adliyeye veril
nıi' d~ildir. Kaç_~çılar bugün adliyeye 
tevdi edilecekJ.,,.oır. Mevcutlu olarak bu 
sabah adliyeye götürülecek olan).,. Kad
ri Bey, Bernard, Ni'?> ve; Yorgi Cama
dani Diınitri Dimitnyadu, Koıti, Koı
ti..U: oğlu htilyo, Raka ile diğer iki ki
ıidir 
B~nlardan ba§ka Arona.ki isminde bir 

kimyager de vardır. Fakat bu. lômyqer 
adliyeye mevcutlu olarak verılmemekte
dir. 

Heroincilerin derdest edilen aletleri, 
"'-lzemeleri, eroinleri de adliye Emanet 
dairesine tevdi edilecektir. , 

Y ..ı..ıı.nan eminlerden muhtelif nü
rnu-ıw tablil edilmelı: üure Kimya ha

. ...,,.. 8Öa.ı.ibWJtir. 

1 Almanya ve Şimali Avrupaya, S 
buçuk milyonu, 4 buçuk milyonu 
Avrupaya, 3 milyon kilosu Fran
saya, 2 milyon ·400 bin kiloıu A
merikaya, bir buçuk milyon klloau 
da Mıııra sevkedilmittir. 

Mart ayı zarfında lzmir boraa
sında ... blan üzümlerin Şubat ayı 
na nazaran bir buçuk lruruf b ir dü 
tüklük görülmüttür. 

Mıntaka dahilinde takriben 65 
bin çuval üzüm stoku olduğu an
la?ılmaktadır. 

1 BORSA 1 
(1, Bankasından alınan cetveldir) 

13 NiSAN 1933 
Akta m Fi atları rr 

latikrazlar 
latlıraz.ı dahili 97 -
Şark d. J'Ollan 30ll 
D. M...W.ld• 114,l!O 

Tahvilit 
Elokırik 

Tr&111••J' 
Güm..aı.Jer 5.75 Tünel 
Saydl ..ı.t 7.- Rıh- 18,2& 
Jlafdat ıı.75 Arıadola l K•-
T • •• 1ı.n,.. 7,75 
lamir BelecliJ• 
lıtikruı 99 

ponıwı: 

• 
meııiU 

-tS,10 
uı 43,ı;o 

57,65 

ESHAM 

lı e .. Wı Nama Bonııoati 
Kupousm: 9,40 T ~rltoı 
" ,, Hamilin• ıt:u · 
..... 9,40 ÇimeDto Ar. 

" ., Mü.,ais ku-
tto ... u lAZ 
Ana.dolu Hiı•e 

lttlbat day. 

Ş•k d.,.. 

1. Semoll ZS,56 t Balya 

U..-
30, 75 

u,ıo 

T r- am••J' Sl - • Ş k 
Reji 3,IO t ar n . ~ 
Şiir. llarlye 15. - f T elefoııı 

25 
2.-

2.SO 

2,116 

11.-

ÇEK FlATLARI 
Pariı 12,03 Praj ı5,98 
Londra 719,25 Viyaaa 4,63,25 
N67orlıı 47,48 Madrit 5.59,85 
Milano 92,55 Beri in J,99,50 
BrOlııel J,40,60 Varıo•a 4.24 
4'.llna 83,06.75 Paıt• 3,90 
CuıeTr• 245 Bükrıtt 79.83,ı.o 
Sofia 67,117,25 Bel1Tat 38,14,60 
Amıt•rdam. 1,17,32 Moıko•a 10,89 

NUKUT ( Satı!) 

!CuruJ l A.uru t 

IO f. Fran"s 171.- l pı.. A•. 211,-

1 lıtull• 723 1 Paeta 17.-
1 Dolar :zıo.- 1 M.,k 60.-

2:0 Liret 21• 1 Zeloti 24.-
20 1. Belçika ııs 1 Penga 33.-
IO Drahmi 211.10 20 Ley 23.-
20 i. lı•is"r• 820. 20 Dinar SS.-
20 L .. • 26.- 1 ÇernoT~ 

1 Florin 85...... 1 Albn 9~7 
21 Kur. Çek 120 ı Mecidi7a 34.-

Banknot 2.-

sviçreli Darülfünun
lular geldi 

ls\'İçrenin Neuchatel Darülfünun tale
besi tarafından ·• Edebi Sahne Arkadaş
lan" isimle teşk.il edilmiş olan Cemiyet 
aza11ndan 0 '1 kili tehrimize gelmiş ve 
Sirkeci istasyonunda Iıviçre sefareti \'e 
Darülfvnun erkİlnı, ~rirnizde bulunan 
lıviçrdile!" tarafından kartılanmıtbr. 
Gençle!" öğleden sonra lıtanbul'da bir 
gezinti yapmıtlardır. Evvelki alqam lı
,;çre Mulahatguzarı M. Brünner, ls
viçre gençleri terefine bir resmi kabul 
tertip etmittir. M. Brünner, bu vesile İ 
le bir nutuk söyliyerek gençlere hoı 
geldiniz demiı ve latanbulu ziyaretleri 
iki nıilleti ve iki memleket darülfünun 
gençliğini birleştiren dostluk bağlarım 
bir kat daha kuvvetlendireceğini söyle
miftir. 

. Edebi Sahne arkadaştan cemiyeti lı
vıçre de yüz aenelik bir müeaaeaedir. 
hviçre darülfünunları Balkanlarda ae
yaha~a çdmııılar ve Sofyaılan buraya 
gelmiılerdlr. On gün kadar tel>rimizde 
kelacaklardır. 

Haftahk edebi muaababe 

Fikirler ve insanlar 
Şiir mucizesi 

Geçen gün Vala Nurettin, edebi
l/at hocalarına, tutulmaaı imkinaız 
bir tavıiyede bulunuyordu. Baıka 
memleketlerde gerek mün~~itle_rin, 
&erek edebiyat mualliınlermm §aırle~
den bahsederken: "Am&n ne &henklı 
IDıoralar ! . . . lnaanın ruhunu okşu
Yor ! ... ,, demekle iktifa etmedikleri
ni, o şairlerin fikirlerini, etraflarına 
tesirlerini de tahlile çalıthklarmı söy
lüyor ve bizim de, kendi şairlerimizi 
böyle tetkik etmemiz lazım geldiğini 
lıamlahyordu. 

O fıkranın, yazarun şahsına besle
diğim bütün muhabbete rağmen,şöyle et 
'aflıca dütiiniilmeden çırpıttınldığmı id 
dia edeceğim. Hem Vala Nurettin, 
""iae.I gösterirken de, işin kolay tara
"."a batvunnuı: "A.lmanlar Goethe'
Yı, lngiliııler Shalt.upeare'i, Fransu;
~r Victor Hugo'yu, Ruslar Puıkin'İ 
·~ te bö,,ü (yani bizim yaptığımız 
tı.lıi) meıızuu bahis etmiyorlar.,, di
:tor. 

Saydığı isimlerden, pek to.nımadı
ğnn Puıkin'i iotisna edenek öbürleri 
ile bizim ,.irleriıniz araamda bir lo
Yas kurmak kabil değildir. Sh&kes
Peare her ıeyden eve! bir tiyatro mu
harriridir ve onun baboettiği cthaaın . , . ... . . .. 
secıyelerini nasıl tahlil ettıgını goater-
mek kabildir. Goethe ile Hugo, yeni 
hayaller, yeni bir hassasiyet, bilhH
~ yeni filı:irle~ ıı:etirmif veya getirme
ge ça~ış'.'"' t•urlerdir; yani onlann e
serlennı; kelimelerinden bir derece
ye kadar olaun tecrit ederek tenkit 
tahlil kabildir. Fakat aadece lirik bi; 
şiirden bahseder~en: "itte bu gÜzel
dir; ben bunu guz~I buluyorum,. de
mekten başka bır çare var mıdır? 
Vala Nurettin'den sorarım, Na.ili'nin 
me•ela ıu beytini seviyona tahlil et
sin: "Gül zardan ol ,..Jıu dilôrcı ile 
geçtik - Giiya ki nesimu, gülü rana 
ile ıt"ftik.,, 

Bund& da belki man&yı anlatır, bir 
§ey yapar; fakat Fuzuli'nin: "Gö%iim 
canım efendim ıeudiiim deııletli sul
tanım,, mısraı için ne der? Öyle bir 

llel•dly•d• 

Dörtplin 
Yeni bir m6tehassı .. 
daha müracaat edildi 

Berlin Dariilftinunu Şehircilik 
müderriıi Her Ehrgöz bugün Ber
line gidiyor. Mütebanıa, latanbu
lun inıar planı müıabakaaıba i9ti
rak için yakında tekliflerini Ber
linden gönderecektir. 

F ranıız Sehir mütehauıaların
dan profeıö; Agache de Belediye 
nin müracaatine cevap vermi9, ya 
kında ,ehir imar planı hakkında 
bir rapor ile de proje gönderece
ğini bildirmi~tir. 

Diğer Fransız tehir mütehassı
sı M. Proste de Belediyeye gönder 
diği cevapta fevkalde metğul 
olduğu için 1stanbulun imar planı 
hakkında dü,üncelerini ve teklifle 
rini bir müddet sonra göndereceği 
ni bildinnittir. 

Bn üç zattan batka tehrimizde 
ki bazı Fransız mehafilinin tavıi
yeai üzerine Franaada M. Lamber 
isminde bir mütehassıaa da müra 
caat edilmittir. Dört pli.odan en zi 
yade beyenilen plan, ,ehrin müı
takbel imar pli.nı olacakhr. 
400 elanek müsadere edildi 

Alemdarzabıtai belediye me
murları Sultanahmet Ayaıofya ta 
raflarında ekmekçi dükkanlarile fı 
rmcıları sıkı bir tefti,e tabi tut
mutlardır. Evveliıi gün bir fırınla 
\iç dükkandan 400 adet noksan 
tartılı ekmek yakatavarak müsade 
re etmitlerdir. Ekmekçiler ve fırm 
cılara ayrıca ceza da tarhedilmif
tir. 

Poll•fe 

Hırsız mı? 
Ayasofyada uyumak 

"steyen bir adam 
Evvelki gece Ayasofya camisin 

de Kadri isminde bir adam yaka
lanmı,hr. Camiye hırsızlık için gir 
diği zannedilen bu adam gece sa
at bir buçukta nöbetçi Kayumlar 
tarafından camide top kandilin al 
tındaki göbek halı ının .ıı.oınu kal 
aırırken görulmuf, kendıııne: 

- Ne yapıyorıun? Diye ıorul
duğu zaman: 
-lki gün evvel lzmirden geldim, 

param ve kimsem yok. yatacak 
yer bulamadım, ütüdüm, yatmak 
için camiye girdim. Halının yarısı 
nı üzerime örtecek, yarısını da al
tıma altrma alıp yatacaktım, de
mittir. 

Kayumlar bu adamı odalarına 
alıp ısıtmıtlar, diğer taraftan da 
bir polis çağırarak teslim etmitler 
dir. 

Bundan bir müddet evvel i
mamlardan birisinin camiden cüb 
besi çalındığı için bu adamın hır
sız olduğundan tüphelenilmekte
dir. 

Maamfi Ayaııofya camisinde 
aaarıatikadan addedilebilecek ka
dar kıymetli halı olmadığı, göbek 
halısının da öyle bir iki tarahn
dan kaldırılamıyacak kadar bü
yük olduğu için adamın camiye 
yatmak için girmit olması da muh 
temeldir. Polis bu husuıta tahki
kata devam etmektedir. 

Kaçak rakı 
Langada oturan lpokrat isimin 

de bir adamın rakı kaçakçılığı 
yapmakta olduğu tahkikatla tea
bit edilmi• ve muhafaza memurla 
rile zabıta tertibat alarak evvelki 

mısra ki veznini bozmadan biraz de· 
ği§tiraeniz, meae)i: "Elenelim, s~vdi
fim deııletli ııultanım gö;ı;üm canım,, 

deoeniz bütün giizelliği mahvolur. 
Vali Nurettiıı'e bunlan, bize bir 

nümune göaterain. diye aöylemiyonım; 
bunlann tahlil edilemiyeceği müna
kaıa bile götürmez. Meoeli, onun 
zikrettiği tairlerden birini alıyorum, 
Victor Hı.tgo'nun JU beytini hangi 
Fransız münekkidi tahlile kalkışmlJ
tır: "Oh! quel larouche bruit lont 
dans le crCpuscule, - Les chenes 
qu'on abat pour le 6iıcher d'Hercule?, 

Böyle mıar&larm da tenkidi vardır, 
fakat Vali Nurettin'in istediği gibisi de
ğil •.• Bunlann niçin birer mucize olduğu 
hisle ahengin biribirine kanııverdiğ4 
hatta sadece ahengin naııl olup ta 
bir his, hazan da bir fılrir "tayfı vü
cude getirdiğini anlatmağa ça~ır. 
F&kat bu mektep talebeaine den de
ğil, ancak "şairlik sanati,, hakknula 
inceden inceye, daima binz karanlık 
ve tamamile haıbi, iaydaıız müliha .. 
zalara girifmek olur. 

Herhangi bir muharririn yeni bul
duğu bir tetbihi, bir iıtiareyi beğen• 
diğimiz zamanda onu aynen zikre· 
dip: "Ne kadar gÜzel!,, demekten 
baıka bir çaremiz var mıdır? Onu , 

Slttel lltJDir = Kapıyı çeolr -
En geÇ gelen ve en hızlı 

• geçen mevsım 
Hava, günü gününe oymayan 

·insanlara ~enziyor 
Öyle kiımeler vardır ki, gilnlerl kat, tek bqma gezen bir kadında 

günlerine uymaz.. Bakarımu, yu- dalma arzuyu uyandıran bir teY 
muf&k, bakaramız aert.. Bakaraı- vardı. Erkeğin, hafifçe ona aokW
nız konutkan, bakaramız aomurt. duğunu hiıaettim. Kadm, çekin
kan. Dakikada bir kaç renk deği'- gen davranmadı. Bili.kiı o da öte
tiren me,hur hayvan gibi, bir ka- kine aokuldu. O kadar ki, hatları 
rarda kaldıkları yoktur. birbirine dokunıyordu. Erkek, bel-

Son iki haftadan beri havalar, li beliniz gülümaedi. Kadın, açık 
bu günü gününe uymayan, iplerile ça aıntb. Arkalarında durduğum 
kuyuya inilmiyen kimselere benze- için beni görmiyorlardı. 
di. Erkek, ceaaret etti: 

Sabahleyin bol güne,li bir bava. -Küçük Hanım, ne tarafa böy-
Öğleye varmadan 9iddetli yaimur. le? 
ikindiye dofru ince ve kuru bir "Küçük Hanım" hitabı, otm 
soğuk .• akpma ıulusepken kar.. betlik kadının belli ki çok botuna 
gece yarıaı korkunç bir lodoe fırb- gitti. Omuzlarını ıilkerek: 
nası... - Hiç ? dedi. Sonra, birden bi-

lnaanın vücudu demir olaa, bu re o da 10rdu: 
kadar ıık değiten bava cereyanla- - Ya ıiz? 
rına kartı koyamaz. - Beyoğluna çıkacağım ! 

Şemaiyenizi almağa unuttuğu- O sırada bir tramvay arabaaı ön-
nuz gün, alın size bardaktan bota- lerinden ağır ağır geçti. Binmedi
nırcaaına bir yağmur .. Sımsıkı pal- ler. ikinci tramvay arabuı da bl. 
tonuza sarıldığınız günün ortasın- rinciıini takip etti. Yine binmedi. 
da, alev alev kaynayan bir günef.. ler. KonUfmağa iyice dalmı,lardı. 

Artık takvimlere de inanım kal- - "Kim olduğunu bilmek iete-
madr. Hani kaaımm yüz ellisi ge- miyoruml." u gördünüz mil? 
lince yaz belli olurdu. Yazdan geç- - Hayır!.. 
tik, daha baharın çiçek kokan yü- - Ben oraya ıridiyorum !. 
züne bile hasretiz. Kadın, nazlanır gibi yapbı 

Bu gidi,le galiba, yüz elliyi de- - Bir parça terziye uğrıyacak-
ğil, iki yüz elliyi sayacağız. önü- hm ! 
müzde sayılı bir kaç fırtına oldu- - Zarar yok •. Sonra uğrarsınız. 
ğunu unubnıyalım: Kırlangıç fırb Altı buçuk matinesine yetitiri:a 1 
nası, çiçek frrbnaaı, öküz soğukla- Ve ilk gelen tramvaya atladı
rı ... Hele bu sonuncuıu hepıinden lar. Atkın en kolay ve en ucuz felr.. 
yaman... li .. bir sinemada yan yana iki kol-

Araplarm bütün adetleri ve a- tuk alıp oturacaklar ve karanlık
naneleri gibi takvimine de uydu- ta fır ... t bulabildikleri kadar ae
ğumuz günlerde bu öktiz aoğugu- viteeekler .. "Kim olduğunu bil
nun ismine de sittei sevir denirdi. mek istemiyorum!" filmini aeyret
Çocuktum amma, aittei sevirin a- tikten aonra bile aceba birbirleri
dmı bile anarken ürpermeler ge- nin kim olduğunu öğrenmek akıl
çirdiğimi hatırlarım. Malum ya, lanna gelecek mi? hiç Rıınet.-
sittei evir: Kapıyı çevir!.. mem ... --·· ·- ---- --... - .. 
kendini hiç hissettirmeden, onu 
beklemediğimiz bir zamanda, baa
kın eder gibi geliyor. Halbuki ba
har, bu kadar isteklileri olduğu 
halde bizi haftalarca yoluna bak
tırıyor: bütün sevdiklerimiz gibi!. 

Sirkecide tramvay bekliyordum. 
Benim gibi, biri kadın, biri erkek 
iki kiti daha tramvay bekliyorlar
dı. Kadın, hiçte güzel değildi. Fa-

gece lpokratın evinde arafhrma 
yapmı,lardır. Bu ara,tırmada e
vin bodrumunda duvarda gizli bir 
kapının arkasında bir rakı fabrika 
sı ke,fedilmittir. Bodrumda müte
addit ocaklar, kazan ve imbikler, 
üzüm cibreleri ve külliyetli miktar 
da çekilmi~ kaçak rakılar bulmuş 
!ardır. 

Esrarkeşler 
Çemberlitat civarında Tavuk

pazarında bir eve geceleri bazı 
'üpheli kimselerin toplandıkları 
haber ahnmıf, evvelki gece bu ev 
de ara,tınna yapılmı,tır. 

Polisler ve eve girip üst kata 
çıktıkları zaman bir odada yedi ki 
•iyi esrar kerlerken yakalamı,Jar
dır. 

Odada sedirlerin arkaaında ku 
mar aletleri de bulunmuttur. Ev 
sahibi Hadiye ve esrarkefler yaka 
lanınıttır . 

niçin beğendiğimizi anlatmağa kalk
tığımız zanıan bütün sihrini bozmaz 
mıyız? Bozmaaak bile onun üzerinde 
ıararımıam batkal•nnı da o iıtiareyi, 
o tC91>ihi kuDanmafa tepik ebnek 
gihi aykın bir -ticeai olmaz mı? Ha
kikat tu ki blltiin aanatlerde olduğu 
gibi edebiyatta da t•mamlle bir mu
cizeye ben.ziyen, tahlili, tenkidi im
kiııaız bir taraf vardır. 

Tekrar ediyorum, bütlin bunlar bi; 
takım eatetikçe •OJ'• paikologiaca mü
lahazalara menu olabilir, fakat bun
lardan mektep talebesi de, sanatkar
lardan başka hiç kimıe de İstifade e
demez. 

Tenkidinıizin hu k•MDmm bir türlü 
kurulamaDllf olmauna eaef edilebilir. 
Fakat bu kııum tenkidin en zor loa
mıdır, zevklerimizin mekaniamuı ü
zerinde haylı dütünülmüş olmanın 
bir rnalıaulüdiir. Bunu sade
ce edebiyat değil, uzun zaman feloefe 
ile mctgul olmak teai. edebilir. Fikir
lerin tenkit ve tahlili bundan çok da
ha kolay, daha çabuk anlatılıp kabul 
olunur bir teYdir; hem de herkes i
çin faydaaı daha atikardır. 

Faydalı, berlıea için faydalı. . . iş
te bütün fikir bayahmızı durduran e
sas! Bugün memlekette hemen he
men herkes bu eaastan hareket edi-

Per,embe günü neydi o bardak
tan bopnın:aıına yağan yatmur .. 
Halbuki ben, hu hafta için kendi
me ne güzel bir program çİzmİf
tim. 

Çengelköyünde oturan gazeteci 
arkadatlardan birile köyde, yaz
lık bir ev arayacakbk. Açık hava
da sabahleyin ikinci vapurla Çen
gelköyüne geçecektim. Y etirmeğe 
bathyan o canım kırlarda baharı 
doya doya koklayarak dolatacağı
mı dü,ünmek bile botuma gidiyor
du. 
Yazık ki, bu ümidin, bu hafta i

çin bota çıktı. 
Belki siz: "canım acelen ne? .• 

diyeceksiniz, yaza, daha iki ay 
var. Nisan batında yazlığa çıkılır 

h. ?" 
mı ıç. 

Benim hesabıma göre haksızsı
nız. Bütün bir bahar mevsimini, 
kapalr bir evin dört duvarı arasın
da geçirdikten sonra temmuz or
tasında yazlığa çıkmak neye ya
rar? Denize ve yetile kartı bir •e
hirlinin içinde biriken hasreti, iki 
ay içinde dindinnek mümkün mü-
d .. ? ur . 

Yaz, ke,ke on ay sürse ... 
Ne yazık ki en geç gelen ve en 

hızlı geçen meveiın de o ... 
M. SALAHADDiN 

yor; zihain faydaaız itlerle itt.iııali, 
lııaabi faaliyet ihtiyacını bir tilrlü b
bul etmek i•temiyoruz. Vali Nuret
tin'in, sadece zevkini söylemekle ikti
fa eden tenkitten ıikiyeti, dolayııile 
aırf sözün güzelllği için söylenilen ıi
iri reddetmeai de yine böyle fayda e
sasından hareket ebnenin bir mahau
lü değil midir? 

Mamafih gerek Vali Nurettin' in, 
gerek bu meaeleye aenelerden beri te
mas edenlerin tlkiyetini çok bayırlı 
bir "akaülimel,, teliklri ediyorum; 
bizim edebiyahmız aaırlardan beri 
yalnız. mucize olan tiirin arkaundan 
k09tu, fikre biç bir -,.n göaterme
di. Zaten benim bir Türlı edebiyatı
nın mevcudiyetim inilir etmem de bu
nun içindir. Kartdarında bayranbiı
mızı ifade ile iktifaya mecbur olduğu
mwı türkçe mıaralar çoktur; fakat 
yeni fildrler ıetİrmİf, onlan yaynıa
ğa çabtmıt muharririmiz hemen he
men yok ılbidir. Yalnız bir sUl ile 
bahar olmıyacaf> pi yalnız bir nevi 
tiirle de edebiyat olmaz. 

Mucize ııetinde kotan edebiyat fik
re ehemmiyet vermanekle kalmaz, o
na bir dereceye kadar dÜpnan olma
ğa da mecburdur. Çünkü o bir mıara
a o mucize güzelliğini fikrin, mana-

lnlnlAp terbiyesi 
Genç Maarif Vekili Retit Galip 

Bey inkılap Türkiyesinin kafasını 
beslemek için geni' mıkyasta ter
tibat almıttır. 

Bunlar nazariye bilinde kitap
lara gömülüp kalan terbiye sistem
eri değildir. Harp aonu neslinin 

ve inkılap evlatlarının beyninde 
derhal teıirini göıterecek fili ve 
radikal hareketlerdir. 

Dünden bugüne geçen ve ya
na hazırlanan bir nesli yetittirmek 
için yalnız mekteplerin tahsil ve 
terbiye çerçevesine bağlanmanın 
kifi gelmiyeceğini takdir eden Re 
fİt Galip Bey Türkiye hudutla'rı i
çinde umumi bir irfan seferberliği 
yapmaktadır. 

Bu hareı.t .-ünün vakaları ara
sında kendini hiaaettinneden iler
liyor. 

Mak ... t tudur: 
Türkiyede fertler inkılabın mad

di hareketlerine ayak uydurmu.
lardır. Zamanında dikilen ve itina 
ile bakılan ağaçlar gibi herkes ye
rini aevmi9, toprağını bulmu~tur. 
Fakat bugüne ve yarına göre mey
va vermeai beklenen inkılap nesli
nin vurulan atıdan istifade etmesi 
için onun 11daaı, bünyesi, kafası· 
ile nıetful olmalc ona sıkı, titiz 
bir inkılap terbiyeıi vermek la
zımdır. 

Kıyafet değittirmek, maiaet u
ıulünü defittirmek, Y&fAYif 
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tarzını 
defittlrmek nihayet görenek ve a
lıtkanlıkbr. Fakat bu hareketleri 
bilerek, dflf(lııerek, kavrayarak 
yapmak büabütün bqka ittir. 
lnkıllp neali, inkılap evlatlar, bu 

günden •en bir hayata bugünden 
geri bir dtlfÜDÜte tahammül etmi
yecek, bugünden aykırı bir siste
me isyan edecek hlJe geldiği gün 
inkıllp muzaffer olmUf demektir. 

Her seçen yılımız yeni nesil saf
larına taze kuvvetler ilave ediyor. 
Biz bu kuYVetleri geri ve aykırı 
cereyanlan kıracak bir ~kilJe tec -
hiz etmek mecburiyetindeyiz. Bu
na da ancak gençliğe vereceğimiz 
inkılip terbiyeai aayesinde muvaf
fak olacajfı:ıı. 

itte Retit Galip Bey yetiten nes
li bu hedef etrafında toplamak, 
tahail 'ff terbiye çerçevesinin üze-
tivfi-oWmrll"f!.bi• Wfü}ıttutmhl-f>u 
aafbaaını tatbika ba9lamı,tır. 

Şimdi anlqdıyor ki Maarif Ve
kl.leti, yalnm derı programı ve mu
allim tefkillb ile metgul olan bir 
daire defi! bütün halk tabakaları
nın k:OltGrilnll ve inkdap terbiyesi
ni kontrol eden bir fikir ocağıdır. 

Bu meaaiyf takdirle takip ediyo-
ruz. 

Burhan CAHlT 

Mezar içinde 
Kurıunla vurulmuf bir 

ceset bulundu 
Jandarma devriyeleri evvelki gece E

clirnekapı mezarlığı civarında dolaşır

larken meurlar arasında bir adanun 
yatmakta olduğunu gönnütlerdir. De ·
riyeler yaldaıınca bu adamın ölü oldu
ğunu anlamıtlar ve yapılan muayenede 
batından kurtunla vurulmuf olduğu gö
rülmüıtür. 

Cesedin üzeri aranmış, bir kaç kağıt
la bir hüviyet cüzdanı bulunmuştur. Bu 
cüzclandıın yerde yatanın 29 yaşında ve 
Bahaeddin iaminde biriıi olduğu anlatıl
ımftır. Bahaeddinin bir cinayete kurban 
ıritmit olmaaı ve katilin mabauı taban
cayı oraya ahp kaçması kuvvetle muh
temel görülmektedir. 
c- .-ga naldedilmitlir. 

nm değil, kelimelerin azami bir aben
se varmaımı temin eden bir .,etref 
.. atte,, söylenilmit olmaıının verdiği
ni bilir. (Bundaki "ctref ıaat,, yeri
ne nıizaç, ferdi deha gibi tayini im
kanaız herhangi bir feY koyabilirsi
niz.) Hatta fikir ağırlığı ile bizim 
muradaki aibre kapılmamıza mani 
olur; belki öteden beri pek abıtığı
mız, derhal kavnyabildiğimiz bir fi
kir zihnimizi çelmeyip bizim o mısraı 
tatmamıza müıaade edebilir. Bunun 
içindir ki o nevi ıiiri anyanlar ya büı .. 
bütün manaaız feyler söylemek iıter, 
ve yahut ki bizim eaki şiirimizde ol
duğu ıibi hiç değipniyen mazmunlan 
tekrar ile iktifa ederler. Büabütün 
manaaız olmak da dofnuu "halis ıi
ir,, in ıihrini öldürür, çünkü insan ka
faaı her söaden bir mana çıkarmağa 
çalıfır, bulamayınca iizülür ve bu au
retle mıaraın sihrini de tadamaz. Ha
lis tiirin ıayeaine vaaıl olduğu aaıl 
aaba beylik fikirler sahaaıdır. 

Mucize edebiyatını müdafaa etmeli 
iateıniyorunı; fakat onun verdili zeY• 
ki tamamile inkiır etmek, ondan kaç
mak doğru değildir. Onun büyük bir 
terbiye meziyeti de vardır: İnaam ıı:ö
rülür bir faydası olmıyan, hasbi itlere 
alışbrır. 

Nurullah A.TA 
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BUGÜNKÜ HAVA 

Avrupa (Eroin) ed.eblyatmdu. 

Nasıl girdi? 
-1-

Jaklin genç, saf ve daha ço
cuk kokan bir kızdı. "Harpten son 
ra" adetlerinin sevkile hayata atıl 
dı. Kimsenin fÜpbe etmiyeceği 
zengin, zeki, münevver bir kanko 
ca tanıdı. Geceleri bulutuyorlar, 
tiyatroya, bara gidiyorlardı. Doıt
luk ileriledi. Bir gece "ıupe" den 
sonra erkek teklif etti. 

- Bize gidelim. Birkaç pli.k ça 
!arız .. 

Garip ev! Acayip dekor 1 Hasır
lar, kırmızı ve ııarı vernikli pano
lar, öteye beriye atılmıt kitaplar! 
Bir çin çetniıi var ... 

Gramofonu prize taktılar .• "Ce
hennem tehveti" isimli bir parça 
çalınıyor .. 
Kadın birden bire Jaklin'e sor-

du.. , ...... ·- ·• ı 
- Çekmez misiniz? •• 
Jaklin elindeki sigarayı göste

rerek: 
- itte!. Çekiyorum ya. 
- Çocuksunuz! Tütün demiyo-- . 
Jaklin bu söz üzerine uyanır gi

bi oldu ve derha] bütün o dekorun 
ve bu karı kocanın mahiyeti aözil
nün önüne geldi. Demek bu ikisi 
"tiryaki" dir. Manasını anlayamadı 
ğı cümle kırıntıları, ve fena mana 
lar veren garip tavll'ların timdi iç
yüzünü anladı... Erkek hiç ııkıl
madan, biç bir mukaddeme yap
m'.'dan kü~ük lake bir dolap açtı. 
lçınden, bır kabak, kandil, iğne ve 
tabla çıkardı. 

Jaklin gülünç olur korkusuyla 
reddedemedi. Hatta sordu: 

- Ne gibi bir zevk hiasedilir?. 
- Anlatmaaı gilç. Fevkalade 

bir keyif .. 
Erkek karısının yanına uzandı. 

Artık görütmediler ve çektiler 
çektiler.. ' 

Erkek Jaklin'e 
. - Bir tane daha!. diye teklif et 

tı. Genç kız zevkten ziyade merak 
sevkile reddetmedi ve... Ondan 
sonra artık mahvolmuştu. .. .. .. 

Her. g~.n bu eve devama batla
dı ... Bırgun earar kalmadığını söy
lediler. Kederinden ölecekti. Bü
tün vücudünü bir so~uk kapla
dı. Artık tiryakisi oldutu bu zehir 
den vazgeçemiyordu. Ak,ama bu
labileceği ümidile yatağına girdi 
yattı ve bekledi. Bu zehre alıtan'. 
!arın mahrumiyetlerinden beter 
şey olamaz. Gayri tabii bir soğuk 
luk bütün azasını kaplar. Geyrek-

Milliyet'in ftielf ıomanı: '15 

!erinde ağrılar peyda olur. Zaptı 
kabil olmıyan aksırıklar hatlar. 
Burun ve gözler sulanır ve akar. 
Ağızda bir humma ~niai peyda 
olur. Emulais bir yorgunlıık ilik
lere kadar itler, artık ondan son
ra iııaan bir demet titreme, bir yu
mak aördüfüm olmUf sinirdir, öl
mek iater amma uyuyamaz bile. 

- Hiç, biç mi kalmadı, bir 11-
fak çubuk dolduracak kadar d.a 
mı yok? •• 

- Yok! E.sran getlıwn kanbur 
ıelmemit, belki d. tevkif etmit
ler ... 

- Şimdi ne olacatız yarabbi? •• 
Bitkin bir halde dıvara dayan

mıt olan kadın birden bire: 

- Ne olursa olaun 1 
Dedi ve bir ufak paket açıp için 

deki beyaz tozdan bir tutam bur
nuna çekti. 

Erkek mağmum bir sesle çıkıt-
tı .• 

- Çıldırdın mı? .• Ve o da iıte-
dlı 

- Bana da Ter •• 
iki tutam da o çekti. 
Jaklin ba~dı: 
- O ne? .. 
- Ero •• 
-Ne?. 
- Eroin! Sakın siz almayınız. 

Berbat fey!. Bunu demekle bera
ber paketi kıza uzatıyordu. Jaklin 
bu çürük yumurta ve fenol kokulu 
tozdan aldı. Keyif, o bilditi keyif 
gelmiye batladr. Li.kin bu ötekin
den daha kealf, daha kuvvetli idi. 

Erkek ili.ve ettiı 
- Berbat teydir, bir topluiğne 

batı kadarı, on kabağa bedeldir. 
Tesiri kesiftir. insanı ensesinden 
yakalar, derler, toparlar. Bir da
ha da adam yakasını kurtaramaz. 
Buruna çekmek gene bir fey değil. 
Gitgide bu da kafi gelmeyince su
da eritip vücude fll'ınga idilir. O 
zaman bu zehir doğrudan doğru
ya kana girer. Ve adamın beynini 
kemirmiye ha,Iar .• Jaklin sakın siz 
bu derekeye dütmeyiniz !. 

Nedametten mi, mürailikten mi 
bilinmez!. Uzun uzadıya nasihat
ler etti. Jaklin hayali cennetinde 
bunları dinlemiyor, yalnız uzak -
tan uzağa itilir gibi oluyordu, bu 
sözler ona musiki gibi geliyordu .• 
Küfretseler hoşlanacaktı. İçinden: ---J·· '>l.J ..... • • --- .,. ... --~ 

detin ilzerine vardım... diyordu. 

Eskiden kabak çekmek için on
ların evine gitmiye, boş saatlerini 
onlarınkine uydurmaya mecbur 
iken, bu beyaz tozu keşfettikten 
sonra artık ona da lüzum kalma· 
mıştı. Küçücük paketi elde etti mi, 
evinde kendi kendine zevkini ya
pabilirdi .. 

itte Jaklin bu mel'un, bu lanet
leme bayata böyle girdi. Artık u-\ 
çurumun dibine varmasına mani 
kalmamı,tı. 

FELEK 

Şefkat pulları 
Nisanın 20 inden 30 zuncu günü ak

f81DlDa kadar Postahanelere verilecek a
di mektuplara 1, teahhütlü ve kıymetli 
mektuplara 2, telgrafnamelere 3 kurut
luk ve kartlara 20 paralık Himayei Et
fal (Şefkat pulu) yapıştırılacaktır. 

Konferans ve kon•er 
Pazar günü saat l 7,30 d:a Halkevinde 

müderria Köprülüzade Fuat Bey <Türk 
edebiyatında hekim, Edip ve §IÜrler) 
mevzulu bir konferans verecektir. 

Konferanıtan sonra sanatkar Tanbu
n Refik Bey ve arkadatlan tarafından 
bir konaer verilecektir. 

-0--

Hlmayeietf al kongre•l 
Himayei Etfal cemiyeti lıtanbul mer 

kezi kongreai pazarteıi giinii cemiyetin 
Belediye civanndaki bioaamcla yapıla
caktır. 

MAKEDONYA 
- Kafi. • Sizden ıüphelenmek ha· 

tırıma gelmez. Geçmiı olaa duyacağım 
gazabın nasıl hir akıbet hazırhyaca
ğını ise hiç tahmin edemem. Yalnız 
itimat hiolerinizi israftan çekinmenizi 
istiyorum. • inanmayınız. • E""Diyet 
etmeyiniz. Hele ıize anlatılacalı. şey 
Rumelide cereyan etmiıse, bahsedile
cek adam Rumelide bulunuyorsa kat'. 
iyen itimat etmeyiniz. Benim gibi olu
nuz. . Şüphe içinde yaşayınız paıa .. 
Ne Bulganndan, ne Rumıundan, ne 
Yahudisinden ne de Türkünden emin 
olabilirsiniz. Rumeli adeta bu devle
tin içinde hu devletten ayrı hir parça 
haline girmiştir. 

Sigarası bitmişti. Bir ikinci sigara ı 
yakarken; 

- Fakat .. - dedi - Bu hal için-

Hin, Politika ve Kan .. 

Müellifi ı Nizaoıettin Nazif .. ,,,,,, .. ,,,,,,,,.,,,,,,_,_ 
de de biz gemimizi yürütebiliriz. Ma
kedonya meaelesini halledinciye ka· 
dar Makedonyayı felce uğratmalıyız. 
Kökten bir temizlik cerrahi bir ame
liye yapmak demektir. Muuır tıp 
niıterle tedavi edeceği uzvu evvela u
yuıturuyor. Binaenaleyh en eılem 
yol Rumeliye bir kaç tabur daha yol
lamaktır. 

- lradei ıahaneleri derhal ifa edi
lecektir. 

Abdülhamit büyük bir koltuğa ya
V&f yavaf yaslandı. Sigarasından çı· 
kan dumanlar küçük salona bir yazı· 
hane kokusu yaymı§tı. Bir kaç saniye 
kadar gözlerini bir köşeye daldırdı, 
sonra; 

- lzmir Kolordusundan Rumeliye 
asker :rönderilebilir. . - dedi - E-
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HİKAYE 
Deli 

Hastalığım çok ağırla,tı. Belki 
de, belki de değil muhakkak ya
kın bir günde bu timarhane yata
ğında can vereceğim. Fakat biç ol 
mazaa, rahat bir yatakta öleceğim. 

Muhterem doktor Bey, nefesim 
tükenmeden evvel size buraya na
sıl geldiğimi anlatmak istiyorum. 
Bundan bir buçuk sene evveldi. Af 
rika avlarımdan yeni dönmü9tüm. 
Fakat bu ıon seyahat beni tama
mile iflas ettirmitti. Muhakkak ki, 
beraberimde getirebildiğim üç bu 
çuk filditi ile hayatımı temin ede
mezdim. Fakat ümitvar ve gamsız 
dun. Zira sahra1arda, bakir or
manlarda geçen üç yıllık macera 
dolu seyahatim esnasmda bir çok 
notlar ve resimler toplamıştım. 
Bu fil ditleri herhalde birkaç ay 
maişetimi temin edebilecek kadar 
para getirecekti .. Ve ben bu müd
det zarfında notlarımı tevsi ve tas 
nif edecek , resimlerle beraber sa
tacaktım. Hatıratımı, yaz•ların faz 
la kıymet bulduğu Fransada okut
mayı kurmUflum. Bunların getire
ceği meblağı muhafaza edecek, 
bir de ufak iş tutarak geçinip gide 
cektim. 

Fakat, bütün bunlar hep hayal
den ibaret kaldı. Uzun zahmetler
le elde ettiğim kıymetli filditleri
ni tahminden pek ucuz satabildim, 
birşey yazmaya vakit ve imkan bu 
lamadan i' aramaya koyulmak 
mecburiyetinde kaldım. Çöllerde 
gailelerden azade dolatıp durur
ken dünyayı saran iktısadi buhra
nı hissetmemiştim. Fakat beyazla
rın memleketlerine döndüğüm za
man o afet kendini gösterdi. Uzun 
müddet şöyle karnımı doyurmaya 
yetebilecek ufacık bir iş pefinde 
dolattım. Botuna çıktı. Tavsiyesi 
olanların bile bin güçlükle kabul 
gördüğü bu devirde • benim gibi, 
dıt kapının dıf mandalından bir 
kaç sönük akrabası olan bir ada
-·.... ;., h,ılal-.ilnı~ --.iluı.1'ild• 
doktor. Bey. Bu müddet zarfında 
elimde kalan para suyunu çekti , 
paltomu sattım, saatimi, kösteği
mi okuttum, bu okutulanlara da ü
zerimdeki elbisemden batka her 
tey dahil oldu. 

Ve nihayet borç almaktan çeki
nen ben bir dilenci oldum. Gündüz 
!eri bet on para uğurunda avuç a
çıyor, geceleri köprü altlarında tit 
reye titreye sabahlıyordum. 

Geçen bayramdı. insanlar böyle 
sevinçli günlerde daha merhamet
li, ve daha cömert oluyorlar. Fa
kat beş on para sadaka vermek İ· 
çin bilsen doktor Bey, ne ya1var· 
malar, ne dualar beklerler. Fakat 
bu bayram benim için diğer yeni 
meslektatlanm kadar, hatta daha 
fazla acı oldu. Zira hu sevinçli gün 
!eri fırsat bilen profesyonel dilen· 
ciler etrafa yayıldılar. Onlar !&kır 
dı söylemekte benden çok usta i-

- Fransı:z:çadan çevirme -

diler. Çok müessir hayır dualar da 
biliyorlardı. Ve hen o gün bir ek
mek parası bile toplayamadan bo
şuna dolattım durdum. Yirmi dört 
saat ağzıma koyacak bir şey bu
lamadım. Ne yazık ki bünyem çok 
kuvvetli idi. ölmüyordum, kurtula 
mıyordum. intiharı alçaklık sayan 
lardandıın. içimden kendi kendi
mi öldürmek hiç gelmiyordu. Köp 
rü altındaki bekleme salonların
dan birinden bir kanape dibine u
zandım, uyuyarak açlığımı unut
maya çabaladım. Bilmiyorum ne 
kadar zaman geçmişti, gözlerimi 
açtığım zaman ortalık iyice karar 
mış, bugün nedense merhameti Ü· 

zerinde olan memur bana dokun
mamıştı. Hem , yanımda bir pa
ket, bir de şişe duruyordu. Paket
te bol yiyecek vardı, ve fişe tarap 
doluydu. Açlık, yiyecek ve tarap .. 
Muhakkak evine dönen bir adam 
unutmuı olacaktı. Maamafih bana 
acıyan ~zel bir kadın, yahut bu 
hale dütmemit olsaydım birgün 
bir eşine sahip olabileceğim melek 
gibi bir yavru bile bile bırakmış ta 
olabilirdi. Neyse doktor Bey, üzü
münü ye de bağını sorma derler. 
Zaten ben de bağım soracak halde 
değildim. Yavaş yavaf, sin
dire sindire karnımı doyurdum, ve 
kafayı tütsüledim. içki içmemiş 
bir adam değildim, fakat ömrüm
de ilk defa o gün sarhoş oldum. 
O ,arap nedense beni tutmuştu. Dı 
şarı çıktım, bağıra çağıra guya 9ar 
kı söyliyerek serseriyane dolatma 
ya başladım. Önüme çıkan ilk po
lis beni yakaladı. Deliğe tıkıldım. 
işte orada mühim bir şey akıl et
tim. Ben sefil bir adamdım, artık 
hayattan ümidim kalmamıttı. Ce
miyet içinde en ufak bir mevki sa 
bibi olabilmekliğim için benden ev 
vel birçoklarının sıra savmalarını 
....._ ,___......._ , ..... ..,_........ l-le.lbuki deli 
taklidi yaparak timarhanede de ol 
sa, üıtü kapalı bir yer, 
yavan da olsa bir kase 
çorba, saman da olsa bir yatak bu 
labilirdim. Düşündüğümü yaptım, 
ve ben, işte böyle delilerdenim. 
Delilerin bu nevindenim. işte bir 
paket yemek, bir şişe şarap bana 
buraya gelebilmek fikrini ilham et 
ti. Şimdi rahat bir yatakta, kar
nım tok olarak ölebileceğim. Hak 
kını helal et doktor Bey. 

Çocuklara yardım 
Himayeietfa1 cemiyeti üç ay i

çinde 6117 çocuğa 2302 kilo süt, 
340 kilo şeker, 399 çocuğa elbise, 
ve ayakkabı, 100 çocuğa kasket, 
200 çocuğa çamaşll' , çorap vermiş 
tir. Aynca 362 çocuk muayene ve 
tedavi edilmittir. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat Dzerine •igorta muaJDeı .. ı icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeralti havidir 
Merkezi idare•iı Galatada Onyon Hanında 

bulunmayan tehirlerde 

Tel.: Beyoğlu : 4887 1488 ..... 

velce Harbiye Nezaretinden Üçüncü 
Ordu Müşürlüğüne bir tezkere yazıl· 
dığını hatırlıyorum. lzmirdeki askeri 
makamlara da bir emir sureti tebliğ 
ettimıiıtik, değil mi? 

Pa;a· ~~.;tmu§ gitmİ§ti. Bu Abdül· 
hamidin amma da keskin bir zeki ve 
bir hafızası vardı. Beyni adeta bir doa 
ya dolabını andınyordu. Devam etti. 

- Hatta Aydın taburlannm ınev· 
cutlarmı ikmal ettikleri de mabeyne 
hildirilmişti. Bu itibarla yapılacak §"Y 
d~rhal lzınire bir ıifre ve bir gemi 
gondemıekten ibarettir. Bu kıtalar 
Seli.nik limanına vardıklan ıı\in Ma· 
k~donyadaki çete hareketleri asgari 
bır sene daha kıyınetlerini kaybeder· 
ler. Bittabi muntazam kuvvetler bu ta 
burlarla takviye edilmiı olacakları i
çin ıağda aolda türeyen yerli çetele
re de artık lüzum kalınaz. 

Ve muhaverenin bittiğine delalet 
eder bir itarette bulundu. Sadrazam 
hemen Hünkan etekledi, redingotu
nun bir ucunu Öperek geri geri çekil
di. Kapıdan çıkarken Abdülhamit Ha 
nın sesi yİ.ne yükaeldi: 

- Hüseyin Hilmi Paıaya aiz ıah
sen hir mektup yazınız. Bilhassa §U· 
nu bildiririnz ki muntazam kıtaat 
varken ahaliyi teslih etmeğe hiç ihti
yaç yoktur. 

• • • 
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Her şeyden bahsedilen 
bir yer 

Saj!da bir kürsü •. Ortada bir kür
aü ve aol tarafta yine bir kürsü vardı. 

Ortadaki kürsünün arkaımda hu
lunan duvarın yükaek bir yerinde bir 
müsellea gönye remıedilmifti. Bu mü
aelleı gönyenin ortaaında günat •!ık• 
ları saçan bir insan gözü vardı. Bu 
göz her ha,lde ki.iııatı yaratan büyük 
aanatklnn dehasına bir acmıbol ola
caktı. 

Ortadaki kürsünün yanında uzun· 
ca boylu bir adam ayakta duruyordu. 
Kürsünün önünde röneaans bir çerçe
ve içinde altın yaldızlı hir "33" raka· 
mı göze çarpıyordu. Ayakta duran 
adamın boynunda kılapdanla iılen
mit defne yapraklan ve aama dallari
le aüalü beyaz atlastan genitçe bir 

ISMARLAMA ÇOCUK 
filminden 
evvel 

lspanyol ve Meksika §&rlala

G L o R y A SİNEMASINDA nnı ve kendi filimlerinin en 
eyi parçalarını taganni ede

cektir. Flatlar: Balkon 60, parter 80, lüks balkon 100 kuruıtur. 

16 ni&an pazar 18,30 matinesinde piyanist TROY SANDERS'in refakatinde 

v E D A s ı N E - K o N s E R ı N ı verecektir. 
Kanzler Fotografhıuıesi tarafından çekilen DON JOSE MOJlKA'nın cazip 

resimlerini görmek üzre bu fotografhanenin önünde halk kütleleri 

toplanmaktadır. 1979 

Y ann ak""'1 saat 9,30 da 

TAKSiMDE TÜRK SİNEMASINDA 
(Sabık Majik) 

BOGAZ1Çt ŞARKISI filmini çevirmek üzere 
lstanbula gelen 

Sevimli ve meşhur sinema yıldızı 
GÜSTAV FRöLtH 

kendisine gösterilen teveceüh ve alakadan dolayi lstanbul halkına bizzat 
sahnede teıekkür edecek ve kendini tanıtacaktır. 

Ayni akşam sevimli artistin oynlUlll§ olduğu filmlerden çok beğendij!i 
bir film de, ekranda gösterilecektir. 

Sinema fiatlannda zam yoktur. 
Yerler teınamen numaralı ve şimdiden satılmaktadır. Tel. 40690 

Marşlar 
., 

Gençliğe öğretmek 
için kur•lar açıldı 

Milli Türk talebe birliği gençli
ğinin milli mar,larımızı öğrenme-
sini temin için Halkevi ve Konser
vatuvarla temas ederek lstanbul 
da kurslar açmıtlll'. Kurslardan Is 
tanbul cihetindekiler Halkevi kon 
ferans salonunda ve konservatu· 
var muallimlerinden Muhittin Sa
dık Beyin idaresindedir. Halkevi 
kursları 15, 17, 18, 19 nisan günle
ri saat 17 ile 18,30 arasındadır. 
Beyoğlundaki kuralar da gene ay
ni giln ve ayni saatlerde Ortaköy
de tehirbandosu mektebindedir ve 
Konservatuvar muallimlerinden 
Hulôsi Bey idaresindedir. Kurala
ra devam eden talebe 22 nisanda . 
Darülfünun konferans salonunda 
toplanacaklar ve şehir bandosu
nun da i,tirakiyle umumi bir pro
va yapcaklardır. Kurslara bütün 
gençler iştirak edebileceklerdir. 
Kurslarda öğretilecek martlar tun 
!ardır: 

iSTiKLAL MARŞI 
'Koduna._ s bu. -&-1-.1. --r-=--

zen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tü

ten en son ocak, 
O benim milletimin yıldızıdır par

layacak, 
O benimdir, o benim milletimin

dir ancak. 
Çatma kurban olayım çehreni ey 

nazlı hilal, 
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu 

tiddet bu celal, 
Sana olmaz dökülen kanlarımız 

sonra helal 
Hakkıdır hakka tapan milletimin 

istiklal. 

KARADENiZ 
Karadeniz, Karadeniz, gelen düş

man değil biziz. 
Yarım asır beklediğin Barbarosun 

hafidiyiz . 
Onun sana selamı var, diyor düt· 

manın ne canı var. 
Kovsun onu sularından orda Türk 

sancağı var. 
Selam sana ,anlı sancak 
Şerefimiz seni nancak. 
Senin sayende bu millet, 
Ölmiyecek, Yatayacak. 
Sel gibi kanlar akacak, 
O kanlar dütmanı boğacak, 
Bu millet namus uğrunda, V 
Ölecek ve yqayacak. 

GENÇLiK MARŞI 
Titresin heybetle bastıkça zemin 

hamail vardı. Bu hamailin ucund• ga 
rip ita-retlerden yapılm•t bir madal-
yon sallanıyordu. .. . ... 

Sol taraftaki kürsünun ounde kı· 
vırcık bıyıklı genç hir zabitle uzun 
boylu tıknaz kara gözlü bir renç o
turuyor, orta boylu, giir .. sa~lan takak 
)arından kulaklarmm U•tune tapnıf 
bir gene; te asabi asabi dolaııyordu • 

Pencereleri kalın perdeler kaplı
yordu. Y eı:_de. h!'lı yoktu; yanan Ii.m
balann ıtıgı, ıyı parlatdmıı ceviz par 
keleri ıtıldatıyordu. 

Odadan ziyade büyücek hir salon 
denilebilecek olan bu dört duvar ara 
aında çoktan baılamıt bir münakata-• 
nm devam ettiği anlatılıyordu. Dola
tan genç, kıvırcık hryıklı zahitin önün 
de durarak hiddetle: 

- Umumi müfettitlik buna mani 
olmalıdır .• diye söylendi - Yoksa iti
raf etmeliyiz ki hu heklemediğimiz 
bir tehlikedir. 

- Olabilir.. Fakat tekrar ediyo
rum, ben umumi müfettiıi böyle bir 
tetehbüse tahrik edemem. 

- Neden? 
- Bunun iki büyük mahzuru var-
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ŞlK SİNEMADA 
gösterilmekte olan 

KARIM BENi 
ALDATIRSA 

Bugün ve yarın son günücrur. 
Görmeyenler için ıon fırsat. 

(1951] 

RADYO 
811 günkü program 
lSTANBUL, 1200 m. 

18 - 18,45: Saz Müterref Hanım 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,35 - 20: Franaızca den (müptedi! 
mahsuı.) 

1 

20 - 20,30: Osman Pehlivan (Tanbura) 
20,30 - 21,30: Hafız Ahmet B. saz. 
21,3 - 22,30: Orkestra, Ajana ve Borı 
haberi saat ayan. 

ANKARA, 1638 m. 
12.30 : Ankarapalastan. 
18. : Riyaseticümhur filarmonik or· 
kestnuı: Beethaven V İnci senfoni. 
18.40 : Alaturka saz. 
19.40 : Dans muıikiıi. 
20.10 : Ajana haberleri ve hava raporu. 

VARŞOVA, 1411 m. 
13.10 : Plak. 17: Plak. 18: Pli.k. 20.16: 
Monolog. Sonra: konser. 23.10: Chopi• 
m,~ın er lmnsıer, 

BUDAPEŞTE,650 m. 
18.35 : Piyano konseri. 19.50 : aaletle 
takımının konseri, 21.20 : Emest Doh· 
nanyi'nin idaresinde opera orkestraıı 
22.45 : Haberler. Sonra : Beli. Rac:z Si· 
gan takımı. 24 : Ligan musikisi. 

P ALERMO, 538 m. 
2 l .15 : (Dansöz katya) ioimli Gilbert'İ 
opereti. 

MONIH, 532 m. 
21 : Radlyo orkestrası (ş.rlnb). 23.60 : 
gece konseri 

ViYANA, 517 m. 
20.20 : Şarkılar.- Konupudor. zı. OS ı 
«Gondoliere» isimli Gilberin opereti 
23.25 : orkestra konseri. 

MlLANO - TORINO - FLORANSA 
20. : Haberler •• Plak. 21 : Haberler.· 
Plak. 21.60: Operet temsili.- Konuıma· 
lar .• Caz. 

PRAG, 487 m. 
21 : Karışık 114!!ryat. 23i.20ı ~ mu• 
ski ve kanıık neıriyat. 

ZORlH, 459 m. 
21.45: cHOLLlSCH GDLD» iııinıli 
Bittner'in openıaı • 

ROMA, 441 m. 
21.20: Şarkılar. 
BOK.KEŞ, 394 DL 

22.35: Kilise konseri. 

Arkadaşlar er meydanıdır bu. 
Y adigiirıdır şerefli milletin. 
Gençleriz biz yurdun iıtiklıaliyiz. 
Hakka gideı· bizim yolumuz. 
Çelikten yaratıldı kolumuz. 
Kudretin timaaliyiz. 

dır da ondan. Evveli eğer Hüseyin Hil 
mi Pt. "Bu taburlan göndermeyiniz!" 
derae eııasen kendisine itimataızlık 
gösteren padiıahı büsbütün ıüpheleJJ 
dirmit ve bize pek li.zmı olan bu ada• 
mm azline sebep venniı oluruz. İkin· 
cisine gelince ki asıl hu hüyük bir ha• 
ta olur. Abdülhamidin vehmi· 
ni tahrik etmit olacağımız içİJJ 
beş taburun gelme&inden çekinirke1' 
elli tabur sevkedildiğini göreceğiz:· 
Halbuki ben pek iyi biliyorum ki b· 
mirden geleeek taburlan biz kolaylık 
la çelebiliriz. 

- Naaıl keotiriyoraun bunu ? Ha• 
yallerle kendimizi avutacak vaziyette 
olmadığmıız meydandadır. .. 

Zahitin yanında oturan kara göz:)LI 
genç te bu fikre lıtirak etti: . 

- Enver. . Bot avlanmak iyi b•' 
§<'Yolmaz. 

Kıvrrcık bıyıklı zabit artık aoğLlk·. 
kanlılığını muhafaza edememiıti. At6> 
hi bir tavırla ayağa kalktı: 

(Devamı var) 



... 
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MiLLiYET CUMARTESi 15 NiSAN 1933 

• Eski iktısat 
\1 ekilinin izahatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Yordu. Umumi harp vatanı bwbütün 
barap etti. Cümlıuriyet hükUmeti bili
Yoraunuz ki Akdenizi Karadenize baj 
ı....._k auretile bu iıi pek ıapalı auret 
.. b&1&rmafa bqlamqtır. FevziP&f&• 
Diyanbekir, Filoa - Kızılırmak pek ya 
lıında biribirine baflanacakbr. Fevzi
ll&f& - Diyanbekir hattı öteden beri 
lllenıleketin büyillr. bir aervetini tetkil 
-.leıı hazineııhı iflemealııe de yardım 
ecl-ldir. Bu ha&ine de Ergaııl ma
'8nleridir. Bu hat üzerinde Şefekatll 
lotaayonundan Erganiye yapılacak yol 
lenelerce el defmemit olan Erıani 
llaa.deıılerini dünya piyaaaama çıkar
ııu, olacaktır. Erıani madenlerini İf
letmek ltqka madeııleri iıletmei• 
ı...nzemez. Zira hlaılatm yüzde 76 ini 
devlet hazinesine verecektir. Devlet 
~ütçeai timdiye kadar verıi ve reaim
lerle beılenmekte iken Ergani maden 
lerinin iılemesinden sonra bu ııuretle 
Yiibelmeğe ve kabarmaia bafkyacak
tır. Bundan bqka ticari müvu......W. 
de de eaaslı bir unsura malik olmut 
olacaktır. Hükı1met bu eibi eaaalı se
bepleri nazarı dikkate alarak Şefekat 
fi • Ergani hattını yapmağa karar ver 
tniıtir. Hükı1met bu hattı istikraza mü 
•a.caat etmeden de yapabilirdi. Biraz 
ewel güzergahlarını söylediğim hat
lar için hükı1met 200 milyondan faz
le. para sarfetmiıtir. Fakat devlet bu 
lıattı taaarrufumuzdan ve el emeli o
larak ayırdığımız para ile yapmafı 
düıündü. Bu da yeni bir inkılaba yol 
a.çrnak içindir." 

Dünkü maçlar 
(Başı 1 inci sahifede) 

Lutfi 
Sabih Samih 

Halit Hatan Aziz 
Nihat, Fahri, Salahattin, Salahattin, 

Re§at 
Hakem Sami Bey. 

Casusların 
Davası 

(Başı 1 inci sahifede) 
Kutuzor, Monkhouse'un her iki men~ 
hadan da malumat toplamış oldugunu 
söylemiştir. 

Boğazda 
Çevrilen film 

(Başı 1 inci sahifede) 
çirk.in, fakat zabitlerin en gÜzeli olan 
benım. K onsolosun sevgi liıi olan gü
zel kadın rolünü de methur Mel. Ya
mila Novotna yapıyor. Aktam oluyor . 
Süvareye gidiyoruz. Bütün damlar 
intihap e ttikleri ge nç zabitlerin k0: 
lunda olduğu halde büfeye giderken 
ben açıkta kalıyorum .. O zaman kon
solosa dönerek: 

MEMLEKE U::\7tiiil 1 
Aydında av şenl.kleri 

Şeref Bey bundan sonra taaarnıf 
hakkındaki fikirlerini söylemit, demiı 
tir ki: 

- Bir memlekette taaarruf fikirle
ri ilerilemit olabilir. Taaarnıf parayı 
toplayıp kapamak teklinde olursa 
fa.ydaaı olmaz. Taaarruf; toplanan 
Parayı harekete koymak demektir. 

Türkün tabiatinde tasarruf her mil 
letten fazladır. Zati itibarile (efendi) 
0 1an Türk ıon dört sene içinde de bu
~u iabat etmi~tir. Netekim bankalar
~· 40 - 50 milyon liralık mevduat top. 
andı, iradenin terbiyeai en çolı: za

lıta.n iıtiyen hususlardandır. Fakat dört 
•ebelik tecrübe Türkün haddi zatmda 
ta.aarrufa ve iktıaada fevkalide ria
Yetk.il.r olduğunu isbat etti. 

Türkçede bir darbı meael nrdırı .... 
»ıal canın yongaardır" derler. Yon-

illnıızı harekete geçirmek naaıl ola
•e.lttır. Bunun için eVTell emniyet il. 
~ımdır. Bu oluraa her vatandq aarf 
~killere uygun tekilde paraanu verir. 
llunun yanında, parayı iıleteceğimia 
teıebbüs verimli olmalıdır. Bu ne ve
•ecektir? istikbali ne olacaktır? Ar
t~cak mı? Çıkacak mıdır? Bunun ve
•lininin de müstakar olmatı temin .,... 
dildikten aonra harekete dofru ileri
ler. Üçüncü şart ta tasarrufumuzu 
k<>yduğumuz teıebblioGn zaman ile iti 
lıa.rı artacak mıdır, inecek-midir? 
Bun~ardan başka tasarrufumuza mu
~abıl alacağ-ımız aenedin aat_dabllm.,... 
" • her zaman İstifade edilebılmeal de 
\!'ardır. 

Dördüncü şart ta paramızı yatırdı
iımız yerde gene iatlfade edebilmek 
inık.il.nı bulmaktır. Nihayet koydufu
tnuz te~bbüate mürakabe ve gelirin 
lemini gelir. Taaarrufumuzu koyaca· 
iiıınız hangi kıymet olmalıdır? Gayri 
>nenkule mi menkul kıymetlere mi?.'' 

Şeref Be; bunları uzun u11adıya i· 
'<ah etnıi§ ve nihayet demiıtlr ki: 

- Gayri menkule konan para ağır 
llleraaiıne ti.bidir. Çünkü bunlar için 
lıir horaa yoktur. Menkul luymatler
den mütehavvil geliri olaıılarm kıymet 
leri mütemadiyen defiteceii ve çalıt
tna tarzının sonuna bağlanacaiı için 
Çok büyÜk bir şekilde bağlanılamaz. 
llilhaaaa doktor, tüccar, avukat ve aa-
İte gibi aile geçindirmefe mecbur in 
lılnlsrın asarnıfunu böyle mÜ· 
!•havvil gelire ballamak buan 
iyi neticeler verir. Vatandaılann ihti
~at par alan için tavoiye. edilecek en 
iyi şekil bilha .. a mu~telı!. meslek ·~
bipleri, tacirler, fabnkatörler, çlftçı-
ler için sabit gelirli ~etl~rdir. B~ 
ların içinde de en muhimmı deTletin 
~e hükfunetin çıkardığı iatikrazl.~dır. 
ll ithassa devlet müeueaeler ıçmde 
Yegane daimilik vaziyeti göat~ren .. bir 
ltıüe .. eaedir. Hatta layemut bır muea
leıedir diyebiliriz. Bilha .. a bu defa 
hükı1metimizin Şefekatli • Erıani ara
~ındaki hattı yaptırmak için çıkardığı 
•atikraz en emniyetli ve randman1ı O"' 

lamdır. Yüzde 5 ten faizi vardır. lk
tamiye•İ ile bu mikdar yüzde aekize 
çıkmaktadır. Ge.-..ı. ikram.iye, ıerek 
~esülmale, ger~k fai .. ait bütiin tedi
l'ılt bilı1mum teki.liften müatema ol
duğu gibi, bu tahvili.er deylet taahhüt 
ler:inde baf"bat temmat olarak kabul 
•dilecektir. Harp zamanındaki dahili 
iatikrazın bueilnkÜ kıymeti bulınuı
tlın bqlıca ıebebi de hükibnetln. o istik
~-,. tahvillerinde baıabaı temınat ola 
•ak kabul edilmeaidir. Bu istikraz ha
kiki kıymetin yüzde onuna düıtükten 
'?nra, büyilk tefler devlet aözünü :re
~•ne getireceğiz diye bWlll yiizde yuze 
~•karmıılardır. Bu yüksek ahllkınuzı 
F"•teren bir tablodur. (tiddetli allat· 
'r) 

İlk hücum Galataaaraylılarda. Sağ
dan bir init avutla neticeleniyor. ls
tanbulspor kaleciainin degajmanı Ni
hadm kafaamda ve yeni bir Galataaa• 
ray akmı . ikinci dakikada Galatasa
ray aağ içi Danyal mükemmel bir gol 
fıraatı akzandı: Nlhadm derin bir pa
aı Mehmetten Danyala geçti. Kale 
bet metre ileride. Fakat Danyal tüt 
atacak yerde topu sürüyor ve kaptırı
yor. Bu ilk kaçan fıraat, Galataaara· 
ym gene taliaiz bir oyun oynayacağı 
kanaatini veriyor. Dördüncü dakika: 

Celıe saat 22,15 te tatil edilmittir. 
iddia makamına göre casusluk var 

MOSKOVA, 14. A . A. - Tat Ajan
sı bildiriyor: Sanayi suikastçilerinin mu 
hakemeainde müddei umumi tarafmdan 
sorguya çekilen ve önce dediklerini in
k.il.ra kalkan Mac Donald, yazılı ifadele
ri okununca caaualuk, aenayia auikaatcı-

- Benim damım nerededir? 
Diye soruyorum. Konaoloa ta: 
- Bilmem, diyor, gelmedi ... 

Arluıaı keailmiyen bir Galataaaray 
tazyikı vaziyete bil.kim. Suavinin Dan 
yala verdiği paa, küçük bir vuruşla 
Celilin önüne dü9üyor. Celal, kartı
aındaki muavini atlattı ve avut hattı
nm Üstüne kadar geldi. Topu ortalaya 
cak. latanbulapor kalecisi, topa VU• 

rut yapılmadan kaleden çaktı. Maksa 
dı ortaya gelecek topu Galatasaray 
muhacimlerinin kafa vurutundan kur 
tarmak. Fakat Cel.il.I topu tam kale 
hizaama ortalıyor ve top, hiç bir ma
niaya uğramadan doğru ağlara takılı
yor. Bu golden sonra oyun birden bi
re sür'at peyda etti. iki takım çok can 
dan oynuyorlar. latanhulaporun aağ
dan yaptığı hücumlar Galataaaray 
müdafaasını müıkül vaziyete toku
yor. Fakat aan • ıiyahhlann hücum 
tekilleri, aarı - kırmızılılar kadar te
sirli değil. Galatasaray hücumlan da 
ha tehlikeli oluyor. 

Oyun, iki tarafın zaman zaman ha
kimiyeti altmda, fakat Galatasara• 
ym daha güzel oyunu devre ni 
hayetine kadar devam ediyor. Haf
taym oldufu zaman Galatasaray 1-0 
faik vaziyette. 

ikinci devre, vaziyeti kurtarmak ia
tiyen latanbulaporlularm hücumlari
le baıladı. Fakat Galatasaraylılar ge
ne kolaylıkla vaziyete hakim oldu • 
lar. Sekizinci dakikada Mehmet, gol 
olmaaı çok muhtemel bir fıraatı kaçır
dı. Buna mukabil Sal&hattin de buna 
benzer bir vaziyeti, 15 inci dakikada 
avuta atb. 20 inci dakikadan sonra 
latanbulaporlular Galataaarayı yan sa 
balarına hapaeden bir ta:r.ylk ıöater
meğe baıladılar. Fakat ıol çakaramı· 
yorlar. Galatasaraylılar devre sonuna 
dofru bu tazyikı kaldırdılar ve latan• 
bulapor kaleaini ziyarete baıladılar. 
39 uncu dakikada Mehmedin uzaktan 
çektifl pzel bir ıütü Ultfi mükem
mel bir plonJoaıla çevirdi.. 

Oyunun tlOll dakikalan cidden he
yecanll oldu. Fakat iki taraf ta a-ol 
yapamaddar ve maç 1-0 Galataaara
yın galibiyetile bitti. 

F e.-bahçe atadmdaı 
F enerlıalıçe stadındaki maçlardan bi

rincisi F ener-l&ı...ı..,ı-,J.,';!fl::t.J: 
raaında oynandı. Birinci • -
sporun 1-0 ·galibiyetiyle neticel-di. 1-
kinci devrede hi.kim bir oyunu idame et 
tiren Fenerliler rakiplerine üç ııol ata
rak maçı 3-1 kazandılar. 

ikinci maç K.aa•...,..a - Vefa küçük
lwi araamda idi. Her iki takını temiz ve 
ıüzel bir oyun oynadıktan aonra Kaaım 
pap küçükleri oyunu 1-0 bitirmeğe mu
vaffak oldular. 

Beykoz - Süleymaniye B talwnlan 
maçında ikinci devre sonlarına kadu 
ıalip vaziyette bulunan Beykozlular ton 
dakikada bir gol yiyerek 1-1 berabere 
kaldılar. 

İkinci küme pmpiyonaaı için Eyüp. 
Kasunpafll birinci taknnlan karfılaıtı
lar. Birinci devrede Kaaımpafalılar 1-0 
ıalip vaziyette İ<iler. ikinci devrede 
Eyüpliler giizel ve çok bil.kim bir oyun 
oynıyarak bet gol yaptılar ve bu suret
le maç 5-1 ıaiip bitirdiler. 

Süleymaniye - Beykoz 
Son maç Süleymaniye - Beykoz Bi

rinci takmılan araamda oynandı. Bazı 
afak tefek hatalardan ve sertliklerden 
aarfi nazar edilirae maç çok ahenkli ce 
reyan etti. Hakem Sait Salaheddin Bey
idi. 

Oyun çok sür'atli bir ıekilde bqladı. 
B"!inci dakikada.n itibaren Süleymanİ
ye kaleainin ııkıttığı görülüyordu. 

On ikinci dakikada sol açık Şalıabm 
güzel bir şütü golle neticelendi. 

lık faaliyetini tanımııtır. Mac Donald, 
Leniograd•daki faaliyeti eanaaında aake
ri mahiyette malumat toplayarak caaua
luk hizmetini idare eden Thomtona ver 
diğini bilclirmiıtir. Thornton hu ifadele
rin doğruluğunu inkara çalışnuş, fakat 
mahkeme kendisi ile Mac Donald'ın 
yüzlt!§tirilmesinde Thorntonun Mac
Donald'da.n askeri mahiyette mahimat 
aldığını gerçekleten ifadesini okumuf· 
tur. Thornton, istintak sirasında bu ifa
de.re bulunduğunu teyit etmekle bera
ber, bu ifadenin tamamen gevezelik ma
hiyetinde olduğunu isbata çalıtnuştır. 
Thorntonun inkarına rağmen, müddeiu 
mumilik mümaileyhin askeri, siyasi ve 
iktisadi casuıluk mahiyetinde malumat 
topladığını tespit eylemiştir. 

Thornton, topladığı malıimattan bir 
umum cetvel çıkararak bunları Richarda 
ıönderiyordu. 

Thornton Monkhouseum iatintak ifa
deleri, Richardin Arkanjele gönderilen 
İngiliz heyetine, lngiliz kıtaatı için ca
aualuk zabiti sifatiyle iştirak ettiğini 
ıöstermektedir. Bundan aonra, müddei
umumi Thomtonun, Sovyet toprakların 
da casusluğun kendiaile Monkhoues ta
rafsndan idare edildiğini gösteren ifade
sini okumuttur. 

Finnanın lngiliz memurları peyder
pey casusluk tqkilii.bna celhedilmiıtir• 
Son zamanlarda, müeneainin 27 lngiliz 
memuru - ki Thornton bunlarm ismi
ni vermiştir.- Siyaai ve iktisadi caaus
lukla ve Sovyet Ruayanın tedafüi ve teca 
vüzi veaaitinin tetkikiyle ınet1ul olmak 
ta idi. 

Thornton okunan ifadeleri arzu5u ile 
yazdlğıru itiraf ebnelde beraber, bu ifa
delerde bildiren vakalarm doğruluğunu 
lnki.r etmiıtir. 

Müddeiumumilik o valı:lt niçin böyle 
ifade verdiniz - Söaline Thomtonı 
- Benden itiraf etmemi rica ettiler ,ben 
de bu talebi ieııf ettim, cevabını vermif
tir. 
Kadın maznun Kutuaova, Thomton i 

le Monkoueaun kendisinden aırlannı giz 
lemediklerini aöylemit ve Tohrntonun 
Rua mühendis ve makiniatlerine para 
dafıtarak bunları huauıi deftwlerine 
kaydettiğinden haberdar oldufunu aöy
lemittir. Thornton, yalnız mühendis 
Dolgof ile bir kaç ınaki.ııiate üç bin rub 
le verdiğini aöylemit ve bu maaraflan 
kayd için huıuıi defter tuttuiuna itiraf 
eylemittir. Tborntonun mübendia Dol
gofa verdiği üç bin rubleyi ikraz mahi-
7"~"'"' .. " .. ~!>& ··-~· ... ~ .... _ , ~-g'W 

maznunlar tarafından tekzip eclilmit
ür. 

lngiliz Hariciye nazırı inkar 
ediyor •• 

LONDRA, 14. A.A.- Haricyie Na
zırı Sir John Simon Avam Kamaraam
da yaptığı beyanatta demiıtir ki: 

lnııi!iz tebuından olup Moıkovada 
mahkeme kartıaına çıkan alh maznun 
aleyhinde ileri sürülen ithamlar üzerine 
fU beyanab yapmak iateyorum: 

- Bu adamlar..!an hiçbiri istihbarat 
sarviaimizin herhanııi bir tuheaincle ge
rek dofrudan doğruya, ııerek dolayiaile 
hiçbir vakitte kullanılıııanuıtır. Bunlar
dan hiç biri böyle bir ıubeye hiçbir va
kitte herhangi bir haber vermemiıtir. 
Hiçbiri böyle bir haber venneai için pa
ra yahut mülıifat vadi almamsıhr. Böy
le haberler elde ebneıi için de para al
mamıfbr. Bunlardan hiçbiri iatihbara.t 
a.ervisimize yahut bu aervia heaabma 
hiçbir zaman bir ra.por yazıpamıftır. 

Bu söylediklerimin hepai Nickera Com 
pany müeueaeai hakkında da varittir ve 
doğrudur. Demek iatiyorum ki bu Kum 
panya bizim iatihbara.t aerviıimi:ı:le hiç-
bir vakitte hiçbir münaaebette bulunma 
mrş ve bulunmamaktadır. 

Ordu müfettİ§lerinden Fahrettin Paıa 
ve mevkii müstahkem kumandanı Hüse
yin Hüanü Paf8 da bulunuyorlardı. 

Birinci koıu, üç yıundaki yerli yanın 
kan lngiliz erkek ve diti taylara mah
auatu. lkramiyeai 325 lira olan bu kotu
ıun meaaferi 1000 metre idi. Birinci: 

25 inci dakikada aağiç Ridvanın takat 
lanmaaı yiizünden Beykoz, on kiti oyna 
mağa mecbur kaldı. Oyun aert bir man
zara. göıteriyor. Bu arada Beykozlular 
aleyhine hakem bir firikik cezası verdi 
Bülendin atbğı bu ceza vuruıu Süley~ 
maniye lehine golle neticelendi ' 

Yüzbafı Hilmi Beyinin Haydudu, ikin: 

Oyun SüleflD&niyenin ı.ru.m'..;yeti al
tında. Fakat, Beykoz kaleli ne bir türlü 
ıol olmüyor · Kaleci muhakkak bir iki 
ıolü kurtardı. 

V • devre bu suretle mütekabil hü
cümlarla bir bire berabere bitti. 

1 kinci devre bqlar baılamaz, top Bey 
koz nmf aahaaında dolaıınelia batlaciı. 
Süleymaniye akınlarının iyi bir netice 
"erecefi aaıulıyordu. Fakat Beykoz oyu. 
nu tekrar kendi lehine çevirdi ve daha 
canlı oynamağa bqlach:. Top hiç dur
madan her iki taraf müdafilerinin uzun 
V~t"'t!.Yle bir taraftan diğer taraf ııi
diyo~ •. SuleYmaniye, on be§inci dakika
.lan ıtıbaren tekrar Beykozu aıkııtırn»
ğa bat~.dı i•~ de. çok geçmeden bu va
ziyet mut~v:azm bir o~un ıekline intikal 
etti. Heı iki tarafta bır gol daha çıkar
mağa muvaffak olamıyarak oyun bir bi 
re berabere bitti. 

Sadettin Beyin Aydını geldilw. 
lkinci kotu: §İmdiye kadar kazandı. 

il mükifatlann yekllııu 500 lirayi dol
dumuıya.n haliakan lnııi!iz at ve kıarak
larına mahauatu. Mesafesi 2000 metre o 
lan bu lıoıunun ikramiyesi 300 lira idi. 
Birinci Hasan Efendinin Oudepaate'aı, 
ikinci: M. Aliyotinin Bayar'ı geldiler. 

Üçüncü kotu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yerli yanm kan lnıiliz at ve kıa
raklarma mahauatu. lkrıuniyeai 325 li
ra olan bu kotunun meaafeai 1600 met
re idi. Birinci: Emir Salih Beyin Kla
sı, ikinci: Ziya Beyin Yavuzu, ıelcliler. 

Dördüncü kotu: Dört ve daha yukarı 
Y"ttaki haliskan lngiliz at ve kıarakla.
nna mahıuatu. ikramiyesi 500 lira olan 
bu kotunun mesafesi 2200 metre idi. Bi 
rinci: Fikret Beyin Piper'i, ikinci: Sü
leyman Beyin Göner'i geldiler. 

Ben aıabilqiyorum.. Bunun Üzeri
ne konaoloa beni kolumdan tutarak 
pencerenin önüne götürüyor ve: 

- lıte diyor, sizin damınız §U kar
tıki evde oturuyor, iaterıeniz gidip 
kendisini arayınız ... 

Ben gidip kadını evinden alıyor ve 
s~vareye getiriyorum .. Kadın beni gö 
ı:un~e hayrette kalıyor. Ve çok sevim
li hır genç olduğumu anlayınca be
ni seviyor. işte o ak§amdan itibaren 
aık dramı baılamıştır. Erteai akf'UD, 
Danimarkalı zabitler, kadınlan ıemi 
ye davet ediyorlar. Ben kadını çıldıra 
aıya bir aşkla seviyor ve kendiaile ev
lenmek iatiyorum. Fakat kadının genç 
bir kızı vardır. Bu sebeple genç kadın 
beni çok ı~vmeıine rağmen, kızının 
evlenmemıze mini olduğunu söylüyor 
ve "Benimle evlenebilmek için kızı
mın nzaaıru almalısınız.!' diyor. Kız 
hakikaten güzeldir. Fakat ben anneai 
ni tercih ediyonım. Erteai gÜnÜ anne· 
aile evlenmeğe razı edebilmek için 
genç kızla birlikte gczmeğe gidiyo
ruz .. Fakat burada da ikinci bir qk 
dramı baflıyor, genç kız beni seviyor. 
Bu suretle it te çıkmaza giriyor .. 
Kadın, kızının bana olan aıkma va

kıf olunca üçümüzün bir arada yafA• 
mamız kabil olanuyacağmı anlıyor ve 
izdivaç teklifini reddediyor .. 

Nihayet, bir akıam, gemimiz, Bo
ğazın aulannı yararak Boğaziçinden 
aynlırken ben aıkımı gömdüğüm la
tanbula hazin nazarlarla bakıyorum. 
Genç kadın, ıözyaflarile, penceresin
den geminin uzaklatmaıını seyredi
yor .. Bu sırada kızı kendiaini teakin e 
diyor: 

- Anne, yine gelecek, yine ıele
cek I .. Diyor .. 

Macera bu suretle bitiyor .. 
Bu filini Mel. Y anilla Nevotna bü

tün ruhile oynıyor. Kendisi Berlin te· 
bir operaaı mqanniyelerindendir. Fa 
kat bu film için latanbula kadar gele
ınedi. Filmin aeali kıaıınlan Berlinde 
•tüdyoda hazırlanınııtır. 

Burada yalnız harici manzaralan· 
nı aldık. 

Yalnız filınin burada çevrilen kıa· 
mı iç.in Mel. Yanilla Novotna'ya ben
ıdyen bir genç kıza ihtiyacımız var
dır .• O da bulundu. Bu genç kızı Mat 
mazel Novotna yerine koyarak filmin 
m.,,...~ ... el.M-.İh2.._ 

Sinema mı, Tiyatro mu?. 
Bundan sonra Guatav Frölich aine

ma ile tiyatro aratında bir mükayeae 
yaptı. Dedi ki: 

- Film bence tiyatrodan daha rea
listtir. Orada sahneler daima değİ§ir .• 
Filmde hertey vardır. Hakiki hayat, 
tabiat, her şey .. Orada hayatı olduğu 
gibi görününüz, fakat tiyatro öyle de
ğil ... Tiyatro sahneainde hayatı, bir ar 
tiatin muhayyeleaile ıörmek mechuri
yetindetiniz.. Bununla beraber ti
yatronun istikbai yoktur diyemem. Fa 
kat filmin istikbali, tiyatrodan daha 
açıktır. Tiyatronun daima ~enleri o 
lacak, gÜzel sözler, ıiirler, itibnek ia
tiyenler tiyatro:vu tercih edeceklerdir. 

- Demek oluyor ki, tiyatronun ye• 
rini, filme terkedeceği hakkındaki id
dialan kabul etmiyorsunuz .. 

- Hayır, tiyatronun müdavimleri 
bell<İ azalır, fakat o, hiç bir zaman öl 
mez. 

- Sinemanın istikbali ne olacak? 
- Sinemanm çok terakki edeceği-

ne ıüphem yoktur. Bugiin iyi bir se
naryo üalübuna ihtiyaç vardır. Bugiln 
kü senaristler iy bir sinema üslubu ya
ratamadılar. Tiyatro sahneainde üç 
saatte ıösterilen bir vak'ayı, perde Ü 

zerinde bir aaatte göstermek mecburi 
yetindeyiz.Bu sebeple huauai bir sin..,. 
üatubu bulmak li.z:ıın. Şairler, müellif 
ler, filin için yazdıktan yazılara, aah
ne için yapbklan gibi, artiatik bir te· 
kil vermeye muvaffak olurlarsa bu, 
film için büyük bir zafer olacaktır. 
Sinema terakki edecek, fakat daima 
setli olmak tartile .. 

- Sinema artiatliğine nasıl baıladı
ruz? 

- Bu bir tesadüf eseridir. Bundan 
dokuz sene evvel, Berlinde bir tiyat
roda aktör idim .. Tiyatro müdirile bir 
meaeleden dolayı kavga ettim ve kum 
panyadan çıkmağa mecbur oldum .• 
Kendime başka bir İ! aramakta iken 
filin çevirmekte olan bir arkadaıa 
raatgeldim. Bu arkada§ beni bir filın 
kumpanyasına götürdü. Bir saat aon
ra bir mukavele imza ediyordum. 

ilk olarak Metrepoliı filmini çevir
dim. 

Fran•ız sefiri bugün 
geliyor 

Aydın avcıları beş süreğe çıkarak 
134 domuz vurdular 

Aydın avcılarıntlan bir grup 
AYDIN, "Milliyet" - Aydın' da 

spor tetekküllerinin içinde en çok 
varlık ve canlılık gösterenlerden 
biriai de Avcılar cemiyetidir. 100 
den fazla yazılı izaaı bulunan bu 
cemiyet halkevi spor fubesinin hi-' 
mayesine girdiği gündenberi, mun
tazam bir programla çahfıyor. 

türlü yardımda 
detti. 

bulunacağını va-

Avcılarımız, bayramın üçüncü 
cuma günü, Çine kazasının Bahça 
arası ve Bedirler köyleri sırtların
da betinci sürek avlarını yapmak 
üzere kamyonlarla Aydın' dan ha
reket ettiler. Ve hareketlerinden 
evvel davul ve zurnalarla tehir i. 
çinde dolatarak vilayet makamile 
,fırka ve halkevini selamladılar. 

Avcılar, spor evi salonunda her 
aktam toplanırlar, av hikayeleri 
anlatırlar, ihtiyar tecrübeli avcı
lar, yeni yetitenlere avcılık ve atı
cılık hakkında dersler verirler. 

Avcılarımız, vurdukları kutları 
ilaçlatarak ve hayvanların postla
rını tabaklatarak bir av müzesi 
kurmağa çalıtıyorlar. 

Bayramda, salonlarını kutlar ve 
poatlarla süsliyerek, davul zurna 
çaldırarak her gün eğlentiler ter
tip ettiler. 

Toplu bir lialde fırka ve halke
vine gelerek bayramlattılar. Ve 
fırka reisinden; fırka programının 
spor ve gençlik hakkındaki hü
kümlerini izah etmesini istediler. 
Cemiyetin idare hey'etinden olan 
fırka reisi Etem Kadri Bey, bu hu
susta avcılara uzun uzadıya iza-

h.JlJ .Y.tır.ıJi~.,'l~Jy-.ku.~yjnin 

Sinopta müze 
• 8 .. 

Dağnık e•kl ••erler 
bir araya toplanıyor 

Sinop eiuaruıda Korucalr lröyünde 
çıkan/an heykellerden • • 

Geceyi Bahça arası köyünde ge
çiren avcıları köylüler candan bir 
yakınlıkla ağırladılar. Gece köy 
meydanına met'aleler yakılarak 
gece yarısına kadar zeybek oyun. 
lan oynandı. Ve e~lenceler tertip 
edil dl. 

Cumartesi günü Aydın' dan gi
den 80 avcıya, köy avcılarından 68 
kiti daha katılarak sürek avı ya
pıldı. Ve 33 domuz, 1 tilki ve bir 
kurt öldi.lrilldü. 

Sürek avından aonra, avcılan
mız Aydın'a geldiler ve tesahürat
la kartılandılar. 

Avcılarımız bet 
cem'an 134 domuz 
dir. 

sürek avında 
öldürmiltler-

Bu cuma kazan kaldırma mera
simi yaparak av aonu"u kutlulava-

Doludan zarar gören 
ekinler 

ADANA, 10 - Şiddetli dolu
dan aonra bazı köylerin ekinlerini 
hasara ufrabnJltır. Dolunun zarar 
verdiii köyler tunlardır: 

Akdaın, Çanakçı, Danı9ment, 
Yahtiköy, Tahiriye, Kesme burun, 
Tatçı, Kazıklı, Kllavur, Mihman
dar, Pekmez büyüfü ve Kötükö
yün cenup kısmı ••• 

Urfada yeni park 
URFA 11 - Yeni belediye da

iresi önündeki meydanlıkta bir 
park yapılmıttır. 

Bir arabacı ezildi 
IZMIR, 14 - Burada bir facia 

oldu. Keçecilerde bir arabanın bey 
girleri biribirlerini ısırıyordu. Bu
nu ayırmak istiyen arabacı Ahmet 
bir aralık yere yuvarlandı. Bu sı
rada beygirler ürkerek kotmıya 
başladılar. Zavallı arabacı da te
kerleklerin albnda ezildi ve feci 
tekilde yaralandı. 

Geredede elektrik 
GEREDE - Burada vilayet, be

lediye ve fırkanın müttehiden ver 
dikleri bir karar ile elektrik iıtih 
sal edilecektir. Kurulacak elektrik 
fabrikasından bütün Geredeliler 
cereyan almıya karar vermitlerdir. 

Ucuzluk 
HA YREBOLU - Burada faya 

nı dikkat bir ucuzluk vardır. Bir 
okka tereyağı 60 kuruta, bir ok
ka yoğurt on kuru,a, 8 yumurta 5 
kuruta, bir kuzu 60 kuruta, bir ok 
ka kuzu eti 25, 11ğır eti 8, has ek
mek 7 ~u:' satılmaktadır. 

yapılr u • ısı üzerine (iç depo) 
levh~ /. ·. Hariçte perakende 
bir hal&e .nan taf heykeller, ka-

Voleybol maçları 
l ıta.nhul mıntakası voleybol ve basket 

bol fampiyonaaı maçları bu hafta tehir 
edilmiıtir. 

Beşinci kotu: dört ve daha yukarı 
yattaki yerli yarun kan ve haliakan arap 
at ve kısraklanna mahauatu. lkramiyea.i 
125 lira ola.n bu kotunun meaafea~ 2400 
metre idi. Birinci: Ahmet Efendinin 
Tayyarı. ikinci: Prens Halim Beyin Rüç 
hanı geldiler. 

Mezunen Paris'e ııitmit olan Fran
sız Sefiri Comte de Chambrun bugün
kü ekspresle tehrimize gelecektir. 

SiNOP, (Milliyet) - SiDop ıehri 
tarihi kalelerile batlı batına bir tarihi 
abidedir. Şimdiye kadar Sinop Vila
yeti ve mülhakabnda bulunan .il.tan 
atikaya layık olduğu ehemmiyet veriı.. 
miyerek, her biriai bir tarafta pera
kende bir vaziyette bulunuyordu.Hal
buki bunlann içinde pek kıymetlileri 

vardı. Ve bir araya toplanması gerek 
tahripten ve gerek zıy'dan muhafa
zatı nokta•mdan çok lüzumlu ve fay
dalı idi. Dokuz ay evvel vilayetimize 
Kayseriden naklen gelen ve Kayseri
de gayet kıymetli bir müze teaİI eden 
Maarif Müdürü Hulusi Beyin t~b
büaü Yek.il.Jet Müzeler Umum Müdü
rü Hamit Zübeyr Beyin tetvik .,.. büt
çeden kafi miktarda yardımlarile Si
nop vilayet merkezinde i.tide güzel 
bir müze olabilecek olan Selçukilere 
ait tarihi (Alaeddin) medreaeai müze 
deposu ittihaz edilmi§ ve Sinop Halke
vinin mür:e ve aergiler tubeıİnİJ\ yar· 
dnnile icap eden ufak tamirleri de ya
pılarak bu kıymetli bina hariçten ııi
rilemiyecek sorette demir parmaklık
larla tahkim ve çerçeveleri ıalah edi
lerek ileride cok iatifadeli olacak olan 
bir müzenin temeli atılmıştır. 

bartma reı!L.~ler ve yazılar olmak Üze
re altmış parçadan ziyade büyÜk 3.t.il.
rı atika naklolunarak küçük odaların 
önünde bulunan koridorlara dizilmit, 
münasip surette yerlettirilmiştir. 

lzmir lik maçları. 

lzmir at yarışları 

Muatafa Şeref Bey Osmanlı borçla
~· tneseleainde gösterdiğimiz düriiatlü 
~· iıaretle "Hukukta bir söz vard.r. 
h·~Yrimümkün kartıaında kimse taah 
~\ıt altına konamaz." O mukavele bi
()llı\ tediye kabiliyetimizden yükaekti. 
y "" ödenecek bir hale getiriniz, öde
t e,, eğiz dedik. Bunu Osmanlı impera
t'.'l)11 ğunun diğer varislerinden hiç bi
ti~ Yapmamııtır. Bir memlekette ia
Iİi az ortaya atılırken, bunu da dü
llı ">nek ve yüluek ahlak nü
~tıeaini de en büyük teminat ola
~ kabul etmek lazımdır. Ko1unuz, bir 
ı,. evvel yazılınız.. Konferana alkıt-

t" arasında bitmiıtir. 

IZMIR, 14. A. A. - ilk bahar at ya
nşları bu cuma da icra ec!ilmiıtir. Havıı 
güzel olduğundan koşular pek çok me
raklılar tarafında.n seyredilmiıtir. 

IZMIR, 14. A. A. - Lik maçlarına 
bu cumada devam edildi. Netice şunlar
dn· : 

lzmirspor Allaya hükmen, Şarkapor 
Bucaya 4-1, Altınordu Göztepeye 6-2 
galip geldiler. K. S. K. Türksporla bera 
bere kaldı. 

Holanda 
Mrıı•lahatgizarı 

Hola.nda maılahatgüz.il.n 
rinımıa Thoe Slovten, dün 
kara'ya gitmiıtir. 

Baron Ka
akşarn An-

Binanın kapıaına siyah üzerine ıa
rı yazı ile Müze deposu ibaresini havi 
büyük bir levha aaılmıt ve içerideki 
kar§ıya gelen büyÜk odaya da ufak 
qyaların konınasına mahsus raflar 

Kapmın kartıuna gelen büyük oda
daki raflara pek eski hafriyatta me
zarlardan çıkan testi ve küp parçala
rı aon zamanlarda kibrit fabrikaaı haf 
riyatından çıkan küçük ve büyük mo
zayık ve testi ve tuğlalar, k üçük re
sim ve kabRrtmalar ileride yapılacak 
tasnifo ı:öre simdilik depo halinde le· 
si~t ikmal ~di lerek '.lmumun istifade~ 
sine orzalu:unu ştur. Seyirciler arasında Vali Kazım Paıa, 

l 
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Yaşasın bahar! 

Minimini kularımız için baharda 
giyilecek bir yünlii modeli 

Bahar geldi, Ytlf461n bahar! Kır· 
larda ağaçlar çiçek ~nde .. Bü
tün kıf kapalı duran JHncereleri
mizi artık açmaia ve hanımlcirı-

IJ 
Dört ay süren gece 

Baharın dönüşünü 
Eskimolar bizden 

beklemekte 
daha haklı! 

-

• Bir E•lrimo allai. 

Mutedil iklimli memleketimiz
de, baharın geliti bizim için bay
ram sayılır. Fakat öyle memleket
ler var ki oralarda senenin, alb a
yında ırfuı~in yüzünü bile g8r
mezler. Kutuplarda yqayan E.ki
mo kabilelerini bilirsiniz. 

qaitı üç ay aUrmeli ki, geceye ben 
zealn. 

Fakat turaaını da söylemeli ki, 
kutupta bu uzun geceler, zannedil
diti kadar bir kaya gibi sim aiyab 
da deitildir. Bir defa toprağı örten 
kalın kar ve buz tabakaaı karanlı
itı tadil eder. Gök yüzünde sık ıık 
"yalancı fecir" dediğimiz ıtık ha
diıeleri olur. G8zler hatta iki, üç 
yüz metre kadar ileriaini görür. 

Köprü inşaatı münakasası 

Nafıa Vekaletinden: 
Aksaray vilayetinin Arap.sun - Kırşehir yolunda yapı

lacak (131,30) metre uzunluğunda betonarme (Arapsun) 
köprüsünün İnşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konul-· 
muştur. 

Köprünün keşif bedeli (75000) liradır. Münakasa 6 
Mayıs 933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Na
fia Vekaletinde yapılacaktır. 

Münakasaya gireceklerin yaptıklan işlere ait vesikala
rı münakasadan (8) gün evvel Yollar Umun1 Müdürlüğüne 
göstererek birer ehliyet vesikası almalan ve teklif mektupları 
nı münakasa günü saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti Müsteşar 
lığına vermeleri 18zımdır. 

Talipler münakasa evrakını görmek Üzere Nafia Veka
leti Yollar Umum Müdürlüğüne, İstanbul, İzmir ve Aksa
ray başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa evrakı (5) lira mukabilinde Nafia Vekaleti 
Levazım müdürlüğünden satın alınabilir. (1591) 

TlCARET iŞLERi UMUM MODORLOCONDEN : 
30 ikinci T"frİn 330 tarihli kanun hükümlerine .-öre tescil edilmi, olan ec· 

nebi ıirketlerinden ltaly• tabiiyetli (Pug liva • Puglia) vapur ıirketi bu kere mü

racatla Kumpanya Aclriyatiluı di Navigas yone ıirketile blrleşmeoine binaen Tür
ldyedeki faaliyetine nihayet vmldiiini bildinniıtir. 

Mezlıur tlrketle alakuı bıılunanlan n Kumpanya adriyatika di Navigasyone 

tirketine Ye icabında lıtaııhal mmtaka Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 1555 

DARÜŞŞAFAKA LiSESİ MUDORLOCUNDEN: 
Mektep bahçesi duvarları kapalı zarf usuli münakasa 

ile tamir ettirilecektir. İhale 20-4-933 perşembe giinü saat 
11,5 Nuruosmaniyede Cemiyeti Tedrisiye merkezinde yapı
lacaktır. Talipler tutnaıneyi buradan tedarik etmeli ve iha
le günü münakua ve ihalat kanununa göre tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını vermek üzere mezki'ir merkezde bulunma 
lıcbrlar. (1520) 1691 

Devlet Demlryolları idaresi ilAnları 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

İZ MİR 
sür'at postası 
Lllka kamıuaları havi 

İN ÖNÜ 
Vapuru C t 

15 Nisan Umar eS 
aaat 12 de Galata rıhtımında 
doğru [lzmir]e hareketle paza 
gllnfi İzmir'e muvaaalat ve pa 
zarteai gUnü İzmirden hareketi 
ıalı pnü f.tanbul' a avd;t ede 
cektir. Fazla tafsilit için Si 
keci Meymenet Hanı albnd 
acentabğa mllracaat. Tel. 2213 

[1902) 1855 

Türk Gümrük Komisyoncul 
Birliği Riyasetinden : 

Vilayet yÜksek makamının müaaa 

sile heyeti idare seçilmesi ve meılc 

miz hakkında gÖrİİfmek iizre 16 Ni• 

933 pazar günü öğleden sonra saat 12 

dan 14 le kadar Gümrük komiıyoncul 

nnın ba§müdiriyet binasında tatbik 

mektebine teırifleri rica olunur. ( 197 

1FLAs UZERlNE SA Ti 
lıtıınbul ikinci iflas memurluğun 

N.liifliı Mahmutp&§ada alt kısmında 
258 nwnaralı incili damadı Macit Mı 
lı ticaret hanesinde mevcut ve bakı 
kalan So"'I> farula tirikotaj ve sair tuh 
fiye "fY .. , yeni bir vaziyette ve tan 
mile te,lıir edilmek suretile 15 ni 
933 cumartesinden itibaren beş g" 
devam etmek üzere perakende haH 
satıp konmuıtıır. isteyenlerin heı· gii 
sabah saat 9 dan aktam saat 18,30 
dar m91hur mağazaya müracaatları iW 
olunur. (1996) 

Bu Eakimolarm geçirdiği haya
b bir göz önünden geçiriniz. Bun
lar zaten havanın daima kıt oldu
tu bu memlekette, bir tetrinevvel 
veya te9riniıani günü, öğleden son
ra ıaat dörtte günetin yava9 yavat 
ufka doğru eğildiğini acı acı sey
rederler. Çünkü bizim gibi güne
!in erteai sabah tekrar doğacağını 
akıllarına bile getirmezler. Bilir
ler ki artık dört ay, bef ay hep ka
ranlıkta kalacaklardır. Onlar için 
tabiat artık ölmü9tür. Günet do
ğwıcuya kadar içlerinden aceba 
ıı:aç kt•• mahrumıyet ve aetaıetten 

O taraflarda tetkikat yapmağa ' 
giden Avrupalı lllmler için, bu u
zun geceler tahammül edilmez bir 
teydir. Mamafi Eskimolar da gü. 
n~in doitmaaını büyük bir ittiyak- 1688 

la beklerler. Erkek, kadın, çocuk, l-------------------------

2500 m3 biçilmiş kerestenin kapalı zarfla münakasası 
26 Nisan 933 çarşamba günü saat 14,30 da idare binuında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpll§a veznelerin 
de beşer liraya aablan ııartnamelerde yazılıdır. (1504) DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 

ve açlıktan öleceklerdir. 

- O halde neden bu adamlar 

hepsi aylardır fok yağı kandili 
ile isınan kulubelerinden çıkarlar, 
bir tepede toplanırlar. Papaalan 
tarka doiru dönerek bir takım i-
ı ~ ı..:ı-- ,. .. __ ~ .... .li..1-- -'-- •V-··· 'lthılc 
ııan ve krrmızı bir renk alır, sonra 
ıonra günefin yuvarlağı görünür. 
Günet doğunca herkes kulubeleri
ne saatlerce evvel hazrrladıkları 

TİCARET İŞLERi UMUM MUDORLOGONDEN : 
30 ikinci T qrin 330 tarihli kanun hükümlerine ıöre tescil edilmit olan ec

nebi fİrl<etlerinden ltalya tabiiyetli (San Marko • San Marco) Vapur ıirketi bu ke
re müracaatla Kumpanya aclriyatİk• di N avigaıyone tJrketile birlctmeıine binaen 
a. "' ... ~, ........ ._ - ,,~ .. •• -. -- •• -.u...ı-ı Mtıılirrni.tir. MwlcU'"" ,w~ •:.• '--
lunanlarrn kumpanya aclriyatika di Nav ig .. yone tirketine ve icabında lıtanbul 
Mıntalra11 Ticaret müdürliifüne mÜl"ll« at eylemeleri illn olunur. 

1556 

Galatuaraycla Kanzük eczahanesİ 

klll'Jllrnda Sahne sokağında 3 numa
ralı apartımanda 1 numara. 

UTiEL 
Karalröy Börekçi fınnı ID'asında 34. 
(1343) 15 

mızın yaz tuvaleti için hazırlığa 
başladık. 

Bahardan en çok aevinenler fÜp
hesiz çocuklardır. Artık açık ha-

hep orada oturuyorlar da, batka, 
daha sıcak memleketlere gitmiyor
lar? diye soracaksınız. · 

çorbalarının batına geçerlerBu çor ------------------------------------
balar, nasıl çorbalardır bilseniz? 
bir defa sebze namına bit teY yok
tur. Fok balığının kanını sıcak su
ya dökerler, içine de bir parça tuz .. 
itte çorba! Ondan aonra buz gibi 
donmut balıkları, kestane tekeri 
yer gibi hart hart ısırıp yerler. zi
yafeten sonra ,arkılar, rakslar hat

Buna cevap vermek uzun olur? 
fakat binlerce senedir cedlerinin 
ya,adığı yerleri de nasıl terk etsin
ler? bu, o kadar kolay if değildir. 
Sonra soğuga çok alıtmıt olan bu 
adamlar, bizim zevkle tadını çı

kardığımız yaz mevsimlerine ace
ba tahammül edebilecekler mi? 
Bizim mutedil iklimimizin güne,i, 
onlara Afrika'nın yakıp kavurucu 
güneti gibi gelmez mi? 

lar. 

- Hiç bir memleket baharın 
avdetini Eskimolar kadar gözle· 
meğe haklı değildir. Günet gelin· 
ce yavat yav-. havalar ısınır. Ya

Zaten onların kıta kartı olan ta- ni sıfırın altında elli derece fi)i.n 
h

0

ammülleridir ki, aylarca .. günet- bir fey olur. Buzlar erimeğe yü~ 
sız ve karanlıkta kalabılıyorlar. tutunca Eskimolar kulubelerinı 

d Hatta onlar bizim memlekette gü. bırakar~k, balık derisinden çadır-
•. a a oyunlar oyn lı · h · · d" b' d - h r.k J d b .~ma , yazın a- netın er yırmı ort saatte ır og- lara çıkarlar. Ku~lar görünür, va · 
~· .:ıva an ol 0 " t • "f d d "d · · d" b" A etmek k b .1 °-neş en ıstı a e ug una ve yırmı ort saatte ır ti geyikler ko'U$1Jlağa hatlar. r· 
har Ya a ı bolahcak. Y afa•ın ba. battığına inanmazlar bile .. hiç öy- tık ondan sonra fok balığı, beyaz 

' •asın a art 1 · ) ? 1 · · b ... 1 b 1 , •• · · e teY mı o ur. on ar ıçın gece en ayı, ya an geyıgt av arı at ar . .............................. 
~ ........... ...__ ...... . .................................. . ....................... . ........... . 

Alrr.~n iradesi ~.ıumda muahecı:ı.,.-ın keli- melere hailı kaytları da para e,lıniyor. Denız<1e eski 
ha!mete y~mak ıçm geçenlerde yeıu bir kruvazör de.ha denize indirdiler. Amiral Scheer ismindeki bu 
kn.:vn~::>r L.!:lha C:\·vcl denize indirilen cer> kruvazörleri gibi. tonu muaheclcyc uy~un, fakat keyfiyet~e 

L.:vmcti \'i.:.h~c!~tir. 

.,.. ...... 
MJa.v.11 

'JV 
~, 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT-~Ol;Q 
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Fevzi Paşa_ Diyarbeldr 
Demir Yolu lnşaabna 
tahsis edilecek olan 

ltf a müddeti: 20 5ene 2 
2 
6 

Cem'an 188 268 Urahk 600 
adet Seaevl IKRAlllYE 

Büyük lkramlyelera 
HER SENE 

adet 30 000 Liralık 

" 
'' 

15000 
3000 " ,, 

TEMiNATiı 

. ~~ana Umaml'J• b6tçe.,ntle tahwfeat 

ikramiye ve Senelik 
mürettebat. 

CÜMHURİYET MERK 
BANKASINCA . 
ödenecektir. 

KA YiT MUAMELESİ 30 NİSANA KADAR 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
• 

ŞUBELERiNDE 

Kaydı Kolaylaşbrmak için 
Taksitli veya Avans Şeklinde Sahş Yapıhr. 

1 
6. F. Sa. AL Kom. dan : 
lspartadaki aaker ihtiyacı 

için kapalı zarfla 116,573 kilo 
un satm alınacaktır. Verilme 
si 26 Nisan 933 cumartesi gü 
nü eaat 14 tedir. İ•teklilerin 
şartnameıini gönnek üzere 
her gün 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
na ve münakasaya i,tirak için 
o gün ve vaktinden evvel 612 
lira teminatlarile Isparta 6. 
F. Sa. Al. Komiayonuna mü
racaatlan. (3041) (1413) 

• • • 1566 

K. O. lat'at Hananatı için 
660, 1. F. ffa)TYanatı için 300 
dönüm çayır ayn ayrı da iha
le edilebilmek üzere 24 niaan 
933 pazartesi günü aaat 11 de 
açık münakuaıı yapdacaktır. 
Şartnamesini gönnek iatiyen
ler, her gi1n ye münakaıaya 
itt:irak içüı 7udı gün Ye saa
tinden enel K. O. Sa. Al. ko 
misyonuna müracaatlan (74) 

(1481) 1635 ... "' 
K. O. 'neıbut lat'atı ibtiya· 

cı için 200 ton un kapalı zarf
la satm alınacaktır. ihalesi 24 
Nisan 933 pazartesi giinü sa
at 14 te yapdacaktır. Taliple
rin şartnameıini gönnek üze
re her gÜn ve münakasaya iı
tirak için mezkUr gün ve saa
tinden evvel 1170 lira temi
J\atlarile Fmdıklıda 3 K. O. 
Sa. Al. komisyonuna müraca· 
atları (76) (1483) 

1636 

* * * Çatalca Mst. Mv. kıt'atmm 
rnayıs ihtiyacı için 2400 kilo 
taze bakla 2400 kilo taze so
R-an, 600 kilo semizotu, Hazi
tan ve Temmuz ihtiyacı için 
1200 kilo taze soğan, 600 kilo 
8~zotu 3600 kilo bakla açık 
rn'?1akaaa ile alınacaktır. lha 
leaı 2 mayu, 933 salı giinü sa
•t 1 1,30 dadır. isteklilerin 

1 
3 üncü kolordu ilanları 

şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya i,tirak 
için mezkiir gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
AI. komisyonuna münacaatla
n. (91) (1540) 1754 .... 

1. F. lat'ab hayvanatı ihtiya 
cı için 165,000 kilo yulaf ka
palı zarfla münakasaya kon
muıtur. lbıilesi 4 mayıs 933 
perşembe günü saat 15,30 da
dır. isteklilerin nümune ve 
ıartııamesini görmek üzere 
her gün ve münakasa7a işti
rak için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komiıyonuna 
müracaatlan. (89) (1542) 

1755 
* ... 

1. F. lat'atı hayvanatı ihtiya 
cı için 165,000 kilo arpa ka
palı zarfla miinalnısaya kon
muştur. ihalesi 4 mayıs 933 
pertem.he günü saat 15 tedir. 
isteklilerin nümune ve ,artna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
satmalma komisyonuna mü
racaatları. (88) (1543) 

1756 
••• 

K. O. kıt'atı hayvanatı ih
tiyacı için 330,000 kilo yulif 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 4 mayıs 933 
perşembe g\inü saat 14 tedir. 
lste~.ler.~ nümune ve şartna 
mesın1 gonnek Üzere her gün 
ve münakas~ya İftirak için o 
gün ve vaktınden evvel temi
natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
satın.alma komisyonuna müra 
caatlan. (87) (1544) 

1757 

* '* * K. O. hayvanatı ihtiyacı i-
çin 330,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmut-

tur. ihalesi 4 Mayıs 933 per
şembe gÜnÜ saat 14,30 dadır. 
Taliplerin nümune ve şartna
mesini gönnek üzere her gün 
ve münakaıaya ittirak için 
mezkiir gün ve saatinden ev
vel teminatlarile Fındıklıda 
3 K. O. satmalma komiıyonu 
na müracaattan. (86) (1545) 

1758 
• • • 

K. O. merbut lat'alarile 1 F. 
lat'alarınm mayrı ayı ihtiyacı 
için 22080 kilo taze hakla, 
22080 kilo taze soğan, 5520 
kilo semizotu ve Haziran, 
Temmuz aylan için 11040 
kilo taze soğan, 5520 kilo ıe
mizotu ve 33,120 kilo kabak 
açık münakasa ile satın alına
caktır. ihalesi 2 mayıs 933 
sah günü saat 11 dedir. İstek 
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için o gün e vaktin
den evvel 3 K. O. satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (83) 
(1548) 1759 ,. ... . 

K. O. ve 1. F. lat'a ve mües 
seseleri efradı ihtiyacı için pa
zarlıkla 1,000 kilo domateı 
salçası alınacaktır. ihalesi 17 
Nisan 933 pazartesi günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel F ın
dıklrda 3. K. O. satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (84) 
(1547) 1807 ...... 

K. O. hayvan hastahanesi 
için müteahhidi nam ve hesa 
hına pazarlıkla 400 çul ve 
300 belleme satm almacaktır. 
ihalesi 19 Nisan 933 çarşam
ba günü saat 14,30 dadır. Ta I 
liplerin nümune ve şartname
sini görmek üzere her gün ve 
pazarlığına ittirak için o gÜn 
ve vaktinden evvel Fındıklıda ! 

1 _r 
3. K. O. satmalrna komiıyonu 
na müracaatları. (90) 
(1541) 1836 

3. K. O. hayvanatı ihtiyacı 
için pazarlıkla 500 adet ıaplı 
deri yular bqlığı satın alma
caktır. İhalesi 19 Nisan 933 
çarşamba günü saat 14 tedir. 
isteklilerin nümune ve şartna 
mesini görmek üzere her gÜn 

ve pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel Fmdddıda 
3. K. O. aatmalma komisyonu 
na milracaatlan. (85) 
(1546) 1837 

,. ..... 
K. O. hayvanatmm nal ih

tiyacı için 26,800 kilo nallık 
demir almacaktll'. ihalesi 19 
Nisan 933 çar!_amba günü 
aaat 15 tedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnameaini gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel Fmdıkhda 3. K. 
O. satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (82) (1549) 

1838 

Müteahhidi nam ve hesabi 
na pazarlıkla satılığa konan 
K. O. yiyecek ambarındaki 50 
adet fıçıya verilen fiat az gÖ· 
rüldüğünden ihalesi 17 Nisan 
933 pazartesi günü saat 15, 
30 a bırakılmıştır. isteklile
rin fıçdarı gönnek üzere K. 
O. yiyecek ambarına ve pazar 
lığa iştirak için belli gün ve 
saatte Fmdıld.ıda 3. K. O. Sa. 
Al. Komiıyonuna gelmeleri. 
(93) (1590) 1840 

... . . 

Bursa İpek Böcekçiliği 
Enstitüsü Müdürlüğünden: 

-- · 4321 lira 67 kurut k~if bedelli Bursa enstitü kışlı 
muhafaza duvarının inşası 12 Nisan 933 tarihinden it.ibare 
20 gÜn müddetle münakasaya konulmu§tur. Taliplerin f 
raiti haiz olarak ihale günü olan 2 Mayiı 933 tarihinde BUT 
Ziraat müdürlüğünde komisyonu mahsusuna ve şartname i 
le projeyi gönnek üzere de mezkUr enstitü ınüdiriyetine mü 
racaatları ilan olunur. (1586) 

1 İst. Mr. Kumandaoh!(ı Satınalma. kom. ila ''''"ı 
~~---~~---------------..j Harbiye mektebi talebesı malan. (601) (1565) 
ihtiyacı için 35 •ıranın 15-4-
933 cumartesi günü saat 11 
de pazarlıkla satm almacak
tır. lıteklilerin belli vaktinde 
komiıyonda bulunmaları. 
(597) (1561) 1779 ...... 

Harbiye mektebi talebesi 
ihtiyacı için 30 Dolabın 15-4-
933 cumartesi gÜnÜ saat 11 
de pazarlıkla aatm alm•cak
tır. İsteklilerin belli vaktin
de komisyonda bulunmaları. 
(598) (1562) 1780 

"' ... 1( 

Harp Akademisi efradı ih
tiyacı için altı kalem sebze pa
zarlıkla satm alınacaktır. Pa
zarlığı 17 -4-933 pazartesi gü 
nü saat 11 de icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gÜn ve pazarlık 
gÜnÜ de muayyen vaktinde 
bulunmalan. (600) (1564) 

1810 

18 . .... 
Harp Akademisinin ba 

kııımlarm.da yeniden pazarlı 
la elektrik tesisatı yaptın 
caktır. Pazarlıiı 19-4-93 
çarprnba günü saat 10 da i 
ra edilecektir. Taliplerin tesi 
sat mahallini gönnek üzer 
AIWlemi7e ve pazarlık için d 
muayyen nkitte komisyon 
müracaatlan. (605) (1594 

18 
••• 

Merkez kumandanlığı iç· 
iki adet nakliye Arabası 19-4 
933 çarşamba günü aaat 14 t 
pazarlıkla yaptırılacaktır. la 
teklilerin izahat almak iç· 
her gÜn ve pazarlığa gİri'ece 
)erin belli vaktinde komisyo 
da hazır bulunmalan. (606) 

(1595 . .. . 
Harp Akademisi süvari · 

lükleri hayvanatım çayırllt-
* * * mak için Kağıthane veya Si-

Harp Akademisi dershane lihtarağada 15 dönüm çayır 
pencerelerine pirizlerile bera- pazarldda kiralanacaktır. 19-
ber açılır kapanır siyah saten 4-933 çarşamba günü saat 11 
perde ve bir adet sinema per- de icra edileceğinden isteklile 
desi pazarlıkla yaptınlacak- rin muayyen vaktinde satm
tır. Pazarlığı 17 -4-933 pa· alma komisyonunda bulun
zartesi günü aaat 14 tedir. Ta malan. (604) (1593) 

,.P. K . O. ihtiyacı için pazar- liplerin ~uayyen vaktinde sa 
lııda almacak 21 kalem su te- tmalma komisyonunda bulun =--_. DOKTOR 
sisatı malzemesine talip çık- -----........ ---.- H Q R H Q R UN J 
madıgından ihalesi 19 Nisan 1 ve pazarlığa iştirak için o gÜn Her sün •kt"me kadar hutalumı 
933 çar~mha giinü at 15,30 ve vaktinden evvel Fındıklıda Eminönü Valide kınıatlwıeoi ,......n. 
da yapılacaktır. İsteklilerin 3. K. O. Sa. Al. komisyonuna ılaki mua)·mıehan~iııde tedavi eder. 

listeyi .görmek üzere her ~n 1 gelmeleri. (94) (1623) Tel 2,4131 (l3S6). 1638 
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iki sefil ruhun kaynayışı 
Padişah, Ankara ve lstanbul, 

Mustafa Kemal'in fikri •• 
Ankara, 26 T. Evel, 192() 

lıtanbuldan haber geldi: Da. 
mat Ferit sukut etınlt ! Zaten o
nun altı ay aadaret makammt kir
letmesi, saltanat tahtında oturan 
bedbahtın iradeıi, itimadı aayeain
de olmu,tu. Bu iki sefil rub çok 
iyi kaynaşmı,Iardı ! ' 

Sadrazamlann dütmeai, kalk
ması Osmanlı tarihinde nadir ha
diselerden değildir. Fakat aon 
bedbahtın sulcutunda daha derin 
daha elim manalar vardır. o~ 
manu tarihi ipıiz, sapsız bir çok 
.adrazamlar gördü, geçirdi. Fa
kat bunların hiç biri Damat Ferit 
gibi milletine hayasızca hiyanet 
etmedi. Bu hain adam defolup gi
derken, Türkün bugüne kadar mu
kaddes bildiği manevi bir çok teY· 
leri de beraber sürükledi. 

Damadın en büyük fenalığı, yal
nız Sevr muahedesini imzalaması 
değildir. latanbul ile Ankaranın 
aıu~mı açmaaı, latanbuldan Ana. 
doluya yan gözle bakması· yaptı
ğı fenalıkların en büyüğüdür. lt
te burada da lstanbula yanbakan
lar bulunuyor. latanbulda olup 
biten fenalıklardan bizzat lstan· 
bulu mes'ul tutan!~ var. Meıela: 
Asabi, genç, münevver bir lıtan
bullunun burada yazdığı bir yazı
nın lstanbula ait fU fıkralan ne 
kadar acı! .. , Bu İstanbul çocuğu
nun böyle acı acı yazması için ne 
ağır bir tesir altında kalması la-
zım: 

- " l u anbu/, artıh bisim için -.iti 
lıtanbul değildir. l.tanbul ile Anka
ra ara.•ında deh1etli bir uçurum var: 

mazdı. Hem, Sevr muabedeıini im 
zahyan zavallı lıtanbullular değil 
k.i. • Onlar, bu idam fetvasının 
imzalandığını ancak aab~hleyio, 
uykudan uyandıkları zaman gaze
telerde okumutlardı. Bereket ver
ıin ki, aakin ve itidal içinde düfÜ· 
nenler, İstanbul aleyhinde uya
nan bu gibi yanlıf fikirleri tashih
ten geri kalmıyorlar. Bunların ba
tında da Meclis Reiıi Mustafa Ke
mal Pata geliyor. Reis Pata diyor 
ki: 

- "lstanbulda, Anadolu aley
hinde çallf'Jn saray, Babıali ve 
mensuplarile anl lıtanbul halkını 
biribirine kanfhrmak olmaz. Hü
kiimetimw, ordumıuu kuvuetlen
dirmek için mulıtaç olduğumu:, 
maddi ve manevi elemanların ço
ğunu, bi:ııe lıtanbul veriyor. Bi:ııe 
elem veren fey; bu güzel vatan 
parçıuile irtibahmı:ııın kuik olma· 
aıdır. Onu esaretten kurtarmak va
zifesi gene bi:ııe düpiyorl,, ,. ,. ,. 

Ankaranm bu aralık hot görme
diği tey, yeni Tevfik Pllf& HükQ
meti iktidara geçer geçmez, Ana. 
dolu ile konufmak, mülayim bir 
çehre ile aokulmak istemesidir. ı .. 
tanbul Hükt'.imetinin bu tezahürü
nü, hüsnüniyete vermek güç olu
yor. Umumi kanaate göre lıtan
buldaki hükt'.imet, Ankarayı oya
lamak ve kandırmak kararında.. 
dır. Onun için böyle bir teklife 
kllJ1ı yapılacak tey; onlara hiç 
yüz vermemek, "timdi vatan mil
dafaşile mefgulüz, ktiçlik politika 
i•lerile uğraıma(ta vaktimiz yok!,, 
diyerek yüzlerine kapıyı kapamak ı 
tır. 

MiLLiCi 

Çocuk haftasında 
sinema 

933 istikrazı 
Tahvil almak istiyen

ler için kolaylıklar 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

İkramiyeli istikraza yazılmak için 
tehrimizde büyük bir tehalük gö
rülmektedir. it Bankasının kolay
lık göstermesi bir çok küçük ka
zançlı kimseleri tetvik etmiştir. 

"Hakimiyeti Milliyet" mensup. 
lan, müesseseye müracaatle ikra
miyeli istikraza kaydedilmeleri i
çin teshilat teminini istemişlerdir. 
Müeaaese menıuplarmdan istiyen
ler taksitle tahvil alabileceklerdir. 

Himayeietfal cemiyeti umumi 
merkezi de memurlarının bu tah
villerden istifade edebilmesi için, 
maatlarından taksitle kesilmek Ü· 
zere istedikleri kadar tahvilat ala 
bileceklerini kendilerine bildirınit 
lerdir. 

Is tan b ul telef on ücret
leri meselesinde jüri? 

ANKARA, 14 (Milliyet) 
İstanbul telefon ücretleri meıeleai 
ne dair Dahiliye Vekaleti tarafın
dan Ba,vekalete yapılan teklif ü
zerine henüz bir karar verilmit 
değildir. Batvekalet Maliyenin tek 
rar mütalaasını aormUf ve Maliye 
eski noktai nazarında ısrar ile mu 
kavele ahkamının aynen tatbikini 
ve bu hükümlere istinaden ücret
lerin tenzilini iatemittir· Dahiliye 
Vekaleti ise kendiai ile Maliye Ve 
kaletinin ve tirketin bu meselede 
yalnız ıami kalabileceği, diğer Ve 
kaletler vekillerinden yahut erka
nından mürekkep bir jüri heyeti 
nin tetkili ile bu heyetin karaları
nın muta olmasını istemittir. 

................. '11111 
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BEŞiR KEMAL 
NASIR İLACI 

İzalei şuyu __ ... _ 
Yapı, yoUa r kanun layi
hasında yeni h';k iimle r 

ANKARA, 14 (Milliyet) 
Ankara imar kanununa müzeyyel 
olarak çıkan Hamur kanununda şa 

yian tasarrufların ne şekilde izale 
edileceğine dair hüküm olmadığın 
dan bu it bugün tarafeynin riza
sile halledilmektedir. 

Bu mahzurun izale ve bu müna 
aebabn kanuni fekle sokulması i
çin ortaklar arasında ne tekilde 
müzayede yapılacağını, bunun 
müddetine ve ihale şekline ait te
ferruatı ihtiva etmek üzere teklif 
edile müzeyyel ka nun liiyihası 

Mecliste Dahiliye Encümeninde 
müzakere edilmektedir. 

Hamur kanununun yol ahkamı 
diğer Belediyeler de tatbik edil
mek üzere yeni yapı ve köyler ka
nunu çerçevesine girdiği için bu 
Hamur kanununa müzeyyel ol
mak üzere teklif edilen izalei fUyu 
kanun layihasının icap eden hü
kümlerinin yapı ve yollar layihaaı 

' na ilavesi karar altına alınmıştır. 

Konferans 
ANKARA, 14 (Telefonla) 

Ordu Mebusu Ahmet Ihsan Bey 
bugün Halkevinde Ergani istikra
zı için bir konferans vermiştir. 

Konferanaı spora ve gençliğe 
dair bir film takip etmiftir. 

ASİPİN 
KENAN 

Sevr muahede.il Bu muahededen 
•onra lıtanbul, bizim içiıt ancalıı bir 
ta~ım aziz feylerin, tatlı hahralann, 
haınlerin, iyilerin, doıtlann, düpnan
lann yaşadığı bir ıehirdir. lııtanbal, 
Sevr muahedeaini lııabul etti. latanba
lun bir kalem darbeaiu körce, çılgın
ca irti~cip eıtiii hatayı, timdi Anado
lu kanıle temi:slemeie çallfGC'llıı . . 
Son günlCTde talih lıtanbala gayat 
mühim bir imtiha,: önüne ko,.,,.ıqtu. 
Anadolu, l•tanbuldan ledak8rlılı i.ti
yordu:. lıtanbul, AnadoluJ"U olan bor
cunu odemeli idi. latanbul, Anadolu
yu taz)lılıı İçin bir .adra.sam vcrrıvtlıı 
deiil, bir telıı poliı neleri bile llflrme· 
mel! ~di. Halbuki alui oldu. Damat 
Feridı .adaret• ~-d' K . . . 

ANKARA, 14 (Telefonla) 
Slnemait tirketi Ankaranm iki ıi
nemaaını çocuk haftasında aabah
ları bir matine için bedava olarak 
çocuklara tabaia etmittir. ı da 

. .. .......... ı. aouayı m.zı· 

b?tıye yaptı. AnaJolıınan d•rtlerine 
lakayt kaldı. · . N...,l olur da l•tan
bula eıhi naıarla baltılabilir?.,,, 

••• 
Vatanperverane heyecanlar, in

~nları çok kere mübal&faya götü
rur. Bu gencin yazılan da böyle 
olacak. · · Şüphe yok ki lıtanbul-d , 

a yapılan fenalıklardan latanbu-
l~n aaıl temiz halkı m99:ul değil. 
dır. latanbulun itgaline, lıtanbul 
çocuklarının korkaklığı f t . 1._. b , eraga-
11~.ıgı se .el? olmadı. latanbulu 
mudafaa ıçın Çanakkıılede İstan
bul _çocukları canlarını vermekten 
çekınmemitlerdi. MemJ k ti f "d 1 , e e ere ena ı are erın muaallat 1 
d h . d o maaı, 

a ·ıa zıl>:akae medeni ve ilmt ıevi
ye ı e a a dar bir feydlr. E~ l 
ta~buldak~ itgal feraiti, mütt:;ik~ 
lerın tazyıkı aaraym tr'kal Ank ' en ı arı 

. arada da itleaeydi, burada da 
hır Damat Fcridin sad 1 h" b" razam o ma-
ıına iÇ ır kuvvet mani ola-

• 

Vldenj(er maklnaları 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Ankara belediye mecliai Viden
ger makinaları için masrafı koru
yacak bir tarife kabul etınittir. 

Mev•'mllk 
Kürkleri 

Rönar 
vesaire 

mağazamızda 

10 Taksitte 

ve kefalet-

veriliyor 

Mahmut 

paşa 

Kürkçü han 

BEYK~ 

] NASIRI SÖKER 
l ı:ı ul 

------------

R o ' A 1· l z 1'1 A 
ve bütün ağrıları kese! [1786] 

--- - . ~· -- . ----

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: t00,000 Tür Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şu besi SKENDERIYE 
TÜRKİYE iş BANK ASI taraiıadaa tesi• edilmiıtir. 

iTHALAT, JH ACA T, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

İSKENDERİYE de •atılmak üzere eman~ten mal 

göaderealer, he•abımı:ıa, TÜRKİYE İŞ BANKASI 
ıubelerlnden avald alabilirler. 

En iyi fiyatls, en az masraf ve komiıyonla emin bir surette 
it g~rmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adre•l: MISmlş • l•keaderlye 

1493 

Dedikodu: 

Pasta Salonunda 
soba başın a .. 

Baba Şefko eskiAnkarayı anlatıyor 
"Ayakta bir sefir, masa başında diğer bir 

sefir, yerde çorap yamıyan hizmetçi •.• ,, 
ANKARA, 14 (Milliyet) - Millet 1 .. , Uzatmıyalım; ben bu otelde 

hep, gene soba baıında toplanıruf gır üç numaradayım, yedi numarada ge
ediyorduk. Yerini aöylemeğe hacet ne bir it için gehnit eczacı Ekrem Ne
var mı? İstanbul paata aalonundayız. cip Bey yabyor. Bet numarada Bul
Vakit; geceyarısmı henüz geçmiıti. gar Sefiri .... , dört numarada Yunus 
latanbuldan bir it için muvakkaten Nadi Bey, filan. . Hemen hepimiz bir 
gelmit bir tüccara arkadatlar sordu- sıradayız. • Ha, altı numarada da 
lar; merhum Ankara Ticaret Odaoı Baş-

- Nasıl, Ankaramız mükemmel katibi Calip Bey var ... 
değil mi? .. 

Bu genç bey cevap verdi; 
- Maaıallah çok güzel.. Bir def 

sormuyorsunuz ki şehrinizin en güzel 
bir otelinde oturduğum halde bu va
kit burada itim ne? 

Bir arkadaş abldı; 
- Soralım hadi! .• 
Genç ıöyle tikayet etti: 
- Be birader, sabahleyin kalktım, 

aktaına kadar kaloriferin ayan var, 
bu akıam sıcaklığın geç gelmesi muh
temeldir, dediler. Eh. . siz söyleyin, 
bu konfortabl dediğiniz tehirC:e. . O
lur mu bu? Tabii, bu vakit odamı SO• 

ğuk bulınaktan korkarak ıuraya so
ba baıına aığındım, uyku vaktinin 
gelmesini bekliyorum. . • Gidip ao
vuk, aovuk ..• 

Baba Şefko atıldı; 
- Vay beyim ... Biz de AYTUpa, 

biz de kalorifer gördük. . Bir gecelik 
fena tesadüf. . olur a. . . Ne nazik
lilc, ne kibarlık bu. Peder beyin za· 
manında bu zıkkım vaT mıydı? 

Hotaohbet, nazile Şefkonun bu genç 
ile arkada§ olduğu belli idi. Çünkü 
pek laübali konufuyordu. . Şefko 
şöyle devam etti; 

- Şu üstümüzdeki otel var ya ... 
Ah çocuklar oranın ağzı, dili olaa da 
bir söyle•e ... 

Pasta aalonunun üstündeki otelin 
İAmi "Ankara oteli,, dir. Baba Şefko
yu da tarumıyan varsa hemen bir sa .. 
tırla anlatıyım ki; iri cüsseli, gayet 
beşuş, fevkalade hoşsohbet, Selanikli 
ve Selanikten geçen her ferdin tamdı
ğı bir tüccardır. lstanbulda oturur, 
fakat sık sık Ankaraya gelir. Baba 
Şefko kırptığı gözüyle genci iıaret e
derek devam etti; 

- Bey biraderimize bir den olının 
diye anlabyorum. . Çok oluyor, tari
hi aklımda değil. . . Bir zamanlar, 
her halde Ankararun ilk gÜnlerinde.. 
bir iş için gelmiıtim. ( elile yukarıyı 
iıaret ederek) bu otelde yatıyordum .. 
O zamanlar Ankarada; vay babam 
günleri idi. Herkesin yatak, yorgan 
düıünecek vakti yok. Büyükler hep 
ileri hatta çamurlar üstünde yatıyor, 
vatan için dövüşüyordu. . . NeJ'M e
debiyahnt yapmıya lüzum yok. . An; 
kara girdiğimiz gibi, buldutwnuz ırı
bi bir ıehir. , Ne han, ne otel; · Ola 
ola bir bu otel, bir de filhakika hım 
§eklinde Taıhan var.·· 

Evveli. iatikl&li dütlinüyoruz ve he
nüz Ankaraya çivi çakamıyoruz, çivi
leri bile belki bir harp aleti olur diye 
hep bu it için saklıyoruz. , 

Her akşam bermutat çekiyoruz ... 
Bulgar sefirini eskiden tanırız, Pirle
pe'lidir. Gene bir akşam çektik kafa
ları; 

- Bre aman bir itkembe çorbası , 
§Öyle aanmsaklı, sirkeli ... 

Dedik, düştük, timdi yerinde ha
vuz bulunan, Samanpazan otobüsle
rinin durduğu mahaldeki "Anadolu 
Lokantası" na. . Bugün yerinde yeller 
esiyor ya . .. 

- Eh, diyorduk. İşkembe çorbaoı 
yoksa, ,öyle bir aarmısaklı çılbır ol
aun yaptırabiliriz a !. .. 

Ceçmif :saman, galiba geceyansın· 
dan sonra gittik, sabaha kat'§ı da dön· 
dük. . Ne kadar Rumeli havaaı var· 
sa hepalni de orada hep beraber aöy
ledik .•.. 

Erteal aabah bakbm birisi beni dür· 
tüyor, uyandım, ne göreyim? Ekrem 
Necip eli yanağında bağmyor; 

- Kalk birader, dit ağrmndan ö
lüyorum, bir dişçi bul!. . Hemen ya
taktan fırladım. Gözü kör olsun, ya· 
tarken pijama filil.n da giyemem, ace· 
le ile pijama pantalonunu dar giymi
şim, yançıplak, yüzümü yıkamak için 
aafaya çıkbm, timdi vaziyete bakınız! 

Evveli. saate baktmı; on ikiyi geçi· 
yor. Dekora baktım; berbat bir salon. 
Ortaya bir bakbm; bir maıada Calip 
Beyle Bulgar Sefiri tavla oynıyor, so· 
ha başında otelin hizmetçili kadm o
turm..uı bir arkad•t•n çoraplannı ya
mıyor. . Sağında büyük ve ıırlan dü 

mÜ§ bir su kabı, solunda da sobadan 
çıkan korlar için bir gaz tenekeai .• 
Ortadaki maaamn kenarına bilmem 
kaç numaranın misafiri Belçika Sefiri 
büyük üniformaaını glylnm.lı bir hal
de dirııefini Jayamıt maiyetinden bir 
zata emirler veriyor. Sırtında kısa 
bir entari ile Yunuı Nadi Bey ortada 
dolafıyor. . . Ben daha mualufu bul· 
madan aafanın methalinde bir de Tev• 
fik Rüttil Bey belirmez mi? 

Meier Belçika Sefiri bir meraaim· 
den henüz avdet etıni" Hariciye Ve· 
kilbniz de ona ladei :alyarete s•ıı,.._. .. 
mut··· 

E çocuklar ... Şimdi fU dekonı ve 
ıu qhaaı bir gözöoiine getirin.. • Me•• 
kilerini ıre mevkii ölçfin. , , Yani o za• 
manın otellerini hatırlayın. . 

Herkeı muhtelif hialerln teafri al· 
hndaydı. Süklltu gene Şefko yırttı; 

- Naul beyim? Oç bet saat kalo
riferiniz yanmadı, diye, gtıne ıikayet• 
te bulunacak mum! ... 

• • • 
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