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ir s~firi~-avdeti 0-- .;- Şehriıniz e Bul Bitle ci I lar a 
~k defa tekrar edilmit bir IÖZ- un y ki 
~:~:.1:;::~;:a: Kısıın Museviler Kar h Ü yiş a a a a 
~ ve telefon icat edilmezden 
. el, sefir büyük aalihiyet aabibi 
. t.daındı. Meneup olduğu dev

lin salahiyettar m•k•mlanna 
Pıt rtıı.dan mühim kararlar verir. 

1 

d illi 'Yen bazı hudutlar içinde iki 
'' et aruındaki aiyaai münue-
tleı.iıı tanzimi kendi ellerine bı
lın19 gibi idi. Halbuki muha

l' re vaaıtalarının tekamülü ile ee
~r'. iki devletin Hariciye Nezaret
.~ .. araeında haber getirip haber 
~ bir vasıtadan ibaret kal
lftır. 

8ıı, hakikatin bütünü değildir· 
ı:'ı"bere vasıtalarının tekamülü 
. •rden eski geni' ealahiyetlerin 
ır. kısmım almıt olabilir. Sonra 
11llakale vaeıtalanmn teki.ınülü 

b 'ı hillıM~a Garbi Avrupada bey
~ tııilel temaeların doğrudan doğ
) Ya. kabine nazırları tarafından 
b&.ı>ılınasını mümkün kılmı9tır. 
tı 11~ıı Mac Donald ile Daladier, 
tj kı :ıaınanlarda sefirlerin neztle-
0{1' gönderildikleri bükiimetlerle 
4-~ıı temasları kadar sıkı temae
~ •rla.l'. Bununla beraber, bugün 
Ilı Yrıelnıilel münasebetler eski za
r~ları" kıvas edilemiyecek de
Ilı" de sıkıdır. Ayni muhabere ve 
llılllakaJe vasıtalarının tekamülü, 
~'~etleri ve devletleri biribirine 
ı~~ı ~hrınıstır. Yeni zaman dev
ıj erı arasındaki münasebetlerin 
ı1i:'i ~afhası, daha ge~f i~ı~
be ' ticari münasebetlenn bınnıs
llı tlıeızııniyetaiz bir cüz'üdür. Te
k ilg lloktaları çok çoğalınıthr. 
t1·~lın İçindir ki bir memleketi 
'dger tnemleket nezdinde teımil 
1 ~ıı &efi•in vazife ve mee'uliyet-
'tı d . . fi. e artmıttır. Ve bınnebce se-
~ tıl\ her iki memleket için faydalı 
~'"lıı. :ıararlı olmak kabiliyeti de 
ı?'deleşıniştir. İyi ve dirayetli 
~~ lefirin gerek mensup olduğu 
~e trek gönderildiği memlekete 1 
dir dar faydalı olabileceğini tak
lit b ~lrııek için fena ve diraye!· 
~ ır •efirin bu aahada yapacagı 
of l'la11 heeaplamak ile mümkün 
~ llr •. liarbı umumiden evvel Tiir
~ ıle Amerika arasındaki mü
lıı" betler samimi idi. Ticaret 
~.?ııkaaebetleri inkitaf ediyordu. 
llr ler Amerikanın ıu- bir za

llııı.n İçinde dünJ'&Dm en büyük ve 
tıı :ıenııin bir devletini tetkil et
~elerini takdirle ve hayranlıkla 

ediyorlar. Amerikalılar da t. rkleri seviyorlardı. Bir asırlık 
1 taraflı çah9ma neticesinde 

~'Ydana gelen bu vaziyeti Mor
~~tbau namında dirayetsiz bir 
ıı il' kısa bir zaman içinde tersi
tıı~· Çevirdi. Sefirin beynelmilel 
İd~ı;taaebetlerdeki vazife ve rolü 
~ı ıa edildiği kadar ehemmiyetsiz 
l,t "aJdı, bu naaıl mümkün olurdu? 
~1tenthau'dan evvel Türkler 
• afrııdan çalışkan, doğru aözlü 
; doğı-u özlü telakki edilen Ame
~lılar bu sefir vazifeeini biti
~ lııt_iye kadar iki yüzlü ve riyak3; 
tıı~'"letine düttüler. Morgentbau • 
h l'ırıerikada Türkler için yaptı
tli1 ·~a.lık daha büyük oldu. Ken
ti 4 .ıı.lıudi olduğu halde Tü~kle
~~t ırıatiyan dütmanı vaziyetınde 
~ '~di. Sonra "tecaat arzeder
~li~'ırk.•t.ini" söyliyen "merdi 
l~l . gıbı burada yaptığı mari
~'~ e~ bir kitap halinde ne9rede-
11e ,~r sefirin vaziyeti ve vakarı 
~'fif]·~, telif edilemiyecek olan 
le.ttı. 1

"'trini ye riyakarlığını an-

~İr~orgentbau'ın baltaladığı bu 
tl'rı. '-trlık dostluk münaeebeti bun
tilıi '°~ra gelen Bristol ve Grew 
tll ,\'fırler tarafından tamir edil
~ıı.~l'aınızda çok kıea bir zaman 
~İl')e~he~ıı c~naplan da bu i~ 
~a CüınJesındendir. Amerı
''' 'On intihabat Sberrill ceS1t ~rıı111 nıensup olduğu fırka 
~l~k~ tecelli ettiğinden, her 
~bi Ptfr etteki Amerika sefirleri 
,
1
t. 'I/ · Sherrill de istifa etmit
f~ıl"~kında memleketimizden 
,~rı~n dır. Fırka deği9ince se-
ıl>'•- e de" . A .k . ""' bil' l gıtınesı men anm 
~~ l"iitlc. eanıülüdür. Mr. She
• ;:-na.ı ...:.,.Yede bir seneden az bir 
~ft12:u n.~1ttır. Fakat derin bir 
~' aahibi;j'r Ve çok büyük tecrü-

1 Zaman ~ eefir cenapları bu 
·~~tır. Gece tçınde bizi iyi anla
gı ııtrııan ;.. •ene Amerikaya ıtit-

urkiye hakkında aöy. 

Solda Alman Yahudilerinin bir 
konulmuş gamalı haç, aşağıda 

dıkları söylenen 

neyııla gibi seyrettikleri bahçeye 
şehrimizdeki Hitlercilerin toplan
T ötonya klübü •.• 

21 inci liste 

ANKARA, 31 (A. A. ) 
.Kartılık.iarı aranacak ara.pça ve 
iaraça keliınelerın ~l numaralı 
• hatesı tudur: 

1 - Zait 
2-Z&nan 
3-Zat 
4-Zebun 
5 - ZebunkC!f 
6-Zeka 
1- Zerre 
8-Zeval 
9-Zından 

10-Ziyan 
11 - Ziyaret 
12-Zümre 

" 

Listelerde çıkan kelimeler-

• 

den manaları birden fazla o- Büyük Sinan için dün yapılan ihtilalde halk kalabalığı •• 

lanların her manaeı için ayrı B . .. k s· d d .. 
Kartılık gönderen zatlerin 

kartılıklar ileri eürülebilir. ,. u· yu ınanın a 1 un 
Almanyada boykotaj· il ~u~d;;~;:ii:!;:-;ı~=a~~~;. saygı ile anıldı 

1 
gı kaynaklardan aldıklarım goe-

resn en bugün başlıyor Stermeleri ricao::nur

1 
... kl Türbesine gidilerek çelenkler kon .. 

ahte yuz u er d h t I • I bld 
•• b •• •• Al h. ı · d ~- u, aya ı ve esererıan a ı 

Bugun utun man ş-e ır erın e Dünde iki kiti zan Dün, Mimar Sinarun 344 üncü yıl-
bu··yu··k nu··mayı· ~ıer yapılacak altına alındı dönümü münaııebetile kabri ziyaret 

'lr edildi. Halkevi, Tal ebe Birliği, mi-

l i Emniyet Müdiirlüğü aahte para me- marlar, mühendisler büyük sanatkA-
sta n buJ da dfinkü nü may ' selesine dair olan tahkikatına devam rın türbeıine çelenkler koydular. 

lstanbulda bulunan ve henüz han
gi tabiiyette olduklan anlaıılaıruyan 
bazı Musevilerin kendi aralarmda bir 
birlik yaparak Almanlara kartı mü
cadeleye giritmek istedikleri anJ..,ıJ. 
mıtbr. Bu Museviler daktiloda yazıla-

rak çoğalblan ve Y abudileri Alman· 
lara kartı barekte tetvik eden bir be· 
J'anname ba:ııırlıyarak, per§embe !!'Ü· 
nü Beyoğlunda, Tünelbqmda, Yuk· 
sek kaldnmıda ve Yahudilerin çok 

(Devamı 2 inci sahifede) • 

· Beykoz - Beşiktaş 11\açı 
~., . 

Sarı_ Siyahlılar Beyaz _ Siyahlıları 
3.2 gibi bir farkla yendiler 

Dün çok canlı spor hareketleriyle geç 
ti. Gerek F enerbabçe stadında gerek 
Taksim aahaaında günün erken aaatl~ 
rinde baılıyan futbol maçlan , havanın 
müsaadesinden iatifade ederek biriken 
meraklı kaJabahğı önünde, seç vakte ka 
dar devam ettiii gibi Galtaaaray spor 
klübünün aalonunda basketbol musaba. 
kalan yapdch. 

F enerbahçe Stadında 
Kadıkôyde Fenerbabçe stadında ilk 

maçlar aaat dokuzdan itiberen lıa§lach. 
Küçükler arumda devam edilen flllDpİ.
yonanın dün oynayan birinci müsabaka
., Süleymaniye- V <la ,üçüncü takımları 
arasında idi. V <lalılar, bariz bir tefev
•Ük gösterememelerine rağmen 1..0 ka
zandılar. Oyun daha ziyade müsavi bir 
tekil tabbnda cereyan etti. 

ikinci maç, F enerbabçenin B takımı 1 
le Albnordu arasında idi. Albnordu bi
rinci takım oyunculanndan bırkaçından 
mahrumdu. Bu yüzden ilk devreyi 5-0 
mağlup vaziyette bitirdi. 
. 1 loin~ d~vre, F enerbabçe kaptanının 

rıcası uzenne, eksersiz yapmak isteyen 
F enerbahçe birinci takımı ile B takımı 
arasında devam etti. Ve Altınordulular 
ııahayi terketıiler. 

Üçüncü karşılll§ma, lstanbulapor • Be
şiktaş küçükleri arasında oynandı. Oyun 
baştan nihayete kadar çok canlı ve zevk 
li oldu. Her iki takımın küçükleri, ağa
beylerine parmak isırtan bir oyun oy. 
nadılar. Neticede fırsatlan daha iyi kul
lanan Beşiktaş m.uba~leri talmn!arına 
2-1 galebeyi temın ettiler. 

Anadolu ve Topkapı araaında yapı
lan ıilt maçı, bakim bir oyunu 90 dalö
ka devam ettinneğe mu~ak. c;ılan A
nadoluların 4-() galibiyetıyle bitti. 

(Devamı s inci sahifede) 

!ediği bir konferanslar serisi sefir 
cenaplarının yeni Türkiyeyi ne 
kadar iyi anladığını göetermeğe 
kafidir. M. Sherril yalnız kıymet
li bir diplomat değil, ayni zaman
da Amerikada İsmi ve imzası çok 
tanınmıf bir muharrir ve müellif. 
tir. Türkiyeye gelmezden evvel 
de Sberrill imzası, Amerika mat
buat ve netriyatmı takip edenler
ce malumdu. Seyahat, siyasiyat 
ve güzel eanatlar hakkında bir 
çok eeerleri vardır. Avruparun 
büyük devlet adamları birer birer 
Mr. Sherrill'in tahlilinden geçmİf· 
tir. Ve bir çoklarile de ,ahsi mü
nasebetleri olduğu anla~lıyor. 

Haber verelim ki sefir cenaplan, 
Gazimizi Ameri:.a ve Anglo Sak-

Fen erin 25 inci 

Yıldönümü 

Zeki 
Önümüzdeki bayramın birinci 

günü F enerbahçe klübünün yirmi 
bC!finci yıl dönümüdür. 

Candan ve memleket sporıına 
filen hizmet eden Fenerbahçe bu 

(Devamı S inci sahifede) 

son efkarına daha iyi tanıtmak 
için bir eser hazırlamaktadır. Mr. 
Sberrill bu eeerinde Gazi ile Wa
tington'u, tarihin devlet kuran ve 
millet yaratan bu iki höyük ,.bei • 
yetini mukayeee etmektedir. 

Mr. Sberrill'i daha uzun müd
det aramızda görmek İsterdik. 
Ancak memleketimizden ayrılma
sındaki amilleri takdir ederiz. 
Kendisine uğurlar olsun derken, 
burada bulunduğu müddet zarfın
da her iki milleti biribirine daha 
iyi tanıtmak hueıuundaki bayırlı 
mesaisini daima batırlıyacağımızı 
ve buradan ayrılmakla telafisi 
mü,kül bir botluk bıraktığını söy
lemek isteriz. 

Ahmet $0KRO 

etmektedir. Halkevinin gösterdiği bu yerinde 
İlk sahte yüz liralığı farkeden Fe- ali.kayı haber alan büyük bir halk 

lemenk Bankası veznedan Panayot kütlesi de Süleymaniye camii yanm
Efendidir ve vaka şu ıekilde cereyan daki türbenin önünde toplannuılardı. 
etmi,Jtir: Türbeye çelenkler konduktan aon

F elemenk Bankasına hüviyeti ma- ra, Kazım Nami Bey aöz aldı ve Hal
IUın bir zat miiracaat ederek yüz li- kevi namına söylediği nutukta bilbaa
ralık bir banknot vermit ve bozdur· 1 aa dedi ki: 
mak istemiştir. Veznedar parayı tet- _ işte bugün mezan önünde alın-
kik etm~· • .,::;"'_,V' bir yüz liralıkla m

1
ü- ( eevgi ve saygı ile ifdiğimiz 

ı.. .. yc 'anaıt\eı""'h~_" uldUğunu an
1
• ":" büyÜk Sinan, anett,k Türk milletinin 

ca M .... - • ef: r--.asıru ve po ıaı yetittirdiği bir -nd dchae<du. Mil· 
haberdar etm'ıııiir. Jetleri eserlerinin büyüklüğüne, oağ-

Diğer taraftan tam bu eınada ayni l&mlığma, inceliğine ve güzelliğine 
ıekilde bir vaka da Çakmakçılarda bakarak karşılaştıracak olursak böy
cereyan etm4tiır. le bir karşılaıtırmada biz Türklerin 

Çakmakçrlar yokuşunda ıapkacı ve ön aafta geleceğimize şüphe olmasın. 
elbiseci Dağıatanb Ahmet Hamdi E- "Y alruz lstanbulda Bizanstan ka
fendinin mağazasından 69 liralık lan en parlak eserlerle Sinanın bu baı 
mal alan Bartınlı lbrahim Efendi 100 eserini karşılaıbrmak, sözümün doğ. 
liralık bir banknot vermiı ve paranın ıııluğunu göstermeğe yeter. 
üat tarafını İıletnittir. "Sinanın mezarı önündeyiz. Hayır, 

Mağazanın pıılraıu eline alan me- biz bir mezar önünde değil, bir miJ. 
muru Rıdvan Efendi banknotun ren- lelin eııerlerile aonsu:ıı çağlara doğru 
sinden ıüpbelenmiJ, çekmecesinde hep parlıyacak olan debi.aı önünde
bulunan diğer 100 liralık bir bank- yiz. Ceçmiıte Sinan ve Sinan gibi ad
notla kartılaıtırdığı zaman aralann- lan bilinen ve bilinmiyen bir çoklarmı 
da fark bulund11fnnu anlamıı ve der- yetittiren bu Türk milleti gelecekte 
bal miiJteriye: · de yeryüzünde inaanlık ve bilgi yol

Sinan türbesine konan çelenkler 

zim vazifemiz, onu bugünkü ve ya. 
nnki aoylanmıza bildirmek, anlat
mak, öğrebnek, onan yüce adını yer
yüzüne yaymaktır." 

- Siz azıcık burada Oturun11%, gl- göatericiai soylar yetİ§tirecektir. Bi-
dip parayı bozdurayım, diyerek kota 1..;;;;;;;;.;;;;;,;..;;;;:;,;;;;.,;;.;,;;~;,;,;;.;;,;;;.;;;;._;;.;...;.. _______ _,,~--=-=-= 
koıa bir bankaJ'a gitmiş, elindeki pa
rayı: 

(Devamı 2 inci sahücde) 

_ Bu 100 liralık sahte midir? diye 
veznedara göstenııittir. 

Veznedar: 
_ Yüz liralddann sahtesi yoktur; 

demit, fakat Rıdvan Efendinin ıaran 
karşıamda mükayeaell bir tetkik ya
pınca paranın sahte olduğunu anla
yıp ali.kadar makamlan keyfiyetten 
haberdar ebnittir. 

Bunun üzerine batlıyım tahkikatta 
da Bartınlı İbrahim Efendinin bu pa
rayı ömer Abit Hanmda Faik Bey. 
den, Faik Beyin icra dairesinden, icra 
dairesinin de bir bankadan aldığı an
laşılmı,br. 

icra memuru bankaya Faik Beyle 
birlikte gitmiş, oradan 3 bin lira al
mıı ve aldığı 3 bin liranın 2 bin lira
sını Faik Beye vermiştir. 

Bankaya bu sahte paraların naaıl 
(Devamı S inci sahifede) 

Şii krü Kaya Bay 
Evvelki gün 'ehrimize gelmit o

lan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey dün T okatlıyan otelinde isti
rahat etmİftİr. 

Posta tayyareleri . 
İstanbul • Ankara bava hattı

nın bugün açılmuı ve ücretle yol
cu nakline batlanmaaı mukarrer
dir. Bu hususta Ankaradan ree
men biç bir teY bildirilmemittir. 
Emrin bugün gelmeei beklenmek-
tedir. • 

Dün Ankaradan Y e9ilköye iki 
tayyare gelmit ve bunlardan biri 
akf&ID· tekrar Ankaraya dönmüt
tür . 

Dün B. Erkanı Harbiye Reisi 
Feyzi P.,. Hazretlerinin ve Bü
yük Millet Mecliei Kazım Pa,amn 
kerimeleri Hanımlarla sabık iz. 
mir valisi Ihsan Pata ile refikası 
ve kerimesi Hanımlar tehrimize 
gelmitlerdir. 

Dün Gedikpaf'Zda yanan ev ve dükkanlar .. 
- Yazısı iç sahifemizde -

Ankarayı propağanda ediyorum! 

- il -

Sıhhatini, paranı:s gibi mi kıt? J 

Hiç üzülmeyin. Hemen Ankaraya 
gelini . 

• Aiacı bol, havcuıı ılık yer mı ge· 
rek? Etlik, Ayvalı bailanl 

A•faltlı elektrikli, telefonlu, kon· 
' l •7 forlu, çok yumuf(lk hava~ ye~ mı. 

Keçiören, Tepebaıı, Kubbelı bailan! 
Şöyle •ertçe, kabadayıca, kartalca 

bir yer mi? Bakmcuırna doyum olma
yan günbatı mı? Benim Dik'."en! 

Ben Dikmende iter yıl bır JIGf da
ha hiiyümern; üç bet YC1f daha küçü
lürüm. 

H11r tarafı açık, düz İsteyen Cebe
ciye/ 

Seuizlikten hoılananlara Küçük 
Esat, Büyük Esatl 

Kendisini Atillanın kendisi gör
mek isteyen huara çıksın ve ırünefin 
doiufunu, batııını seyretsin. 

Küçük, orta, büyük Ayrancının iğ
d11 çiçeklerini ve çiçek yürekli korn· 
ıularını dört kitabın cennetinde bu
lamaumı. 

Paranı:s az da radyo aktivitesi 
çok kaplıca mı istiyorsunuz? Hayma
na kaplıcalan! 

Kaplıcalar çamlık ortaaında mı ol- , 
arın? Yabanoba ile Sey'e geliniz! 

Ayaı içmecelerine uki Roma ve 
Bizana İmparatorları da can atarmış. 

Maden suyunu kaynağından ta• 
tcuı içmek iateraeniz Kzılcahamam ya· 
nmdaki Vifi kaynağı orada. Erdilek 
ormanları ile kereate labrikalannı da 
görmüı oluraunıu. 

Ne fU, ne bu. 
Çankaya Ankaradadır. 
Bu yet11r. 

Aka CIJNDOZ 
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MiLLiYET CUMARTESi 1 NiSAN 1933 

HARİCİ HABERLER 
93felaketleri velgnatief 
lgnatief Bükreşten eli boş ola. Mağlôplarısusturmakiçin Noksan var 

lnglliz projeai hakkın
da Yugoalavyanın fikri rak yola çıktı 

- Her ne olursa olaun, 1856 danberi 
bütün Romanya bu toprakları benimı ... 
miıtir. Şimdi ellerinden çıkmaaı milli 
bir felaket cibi tesir eder. 

- Unutmayımz ki Ruıya, Romanya
nın milli bir prenılik olarak kurulmaama 
ıebep olmuıtur. Ona kartı bu kadar
cık bir feilakirlık çok aap\amaz 

- Romanyalılar ıumkör delildir. Ru .. 
yanın RoDllUl.J'a için yapbjı IJilllderl 
hiç bir vakit unutmadık. Hatıi bunlan 
Ruıyanm hangi ıiyıi menfeat dİİJÜDc&
lerile yaptığını da arqtırmııdık bile. Bu
nun en büyük delili, muharebe baflar
ken tereddütsüzce kapılanmı:zı aİze ~ 
mamız, Pilevnede Ruı onlulan bozu· 
lunca ıene teftddiitıüzce ordumazu Pi
levne üzerine yürütm-izdir. Fakat 
Rusyamn iyiliklerini bu kadar kanla Ö
dedikten aonra üıte topnk vemıds. • • 
Bunu kabul etmelı: çok pç. 

- Batvekil Efendi, hatırlanma Lel
ki, Prenı Hazretlerile birlikte Kırıma 
gelır.iştiniz. O zaman ııörüıürken ıİ%e 
bu bahıi açmıftım. 

- Evet, gene 8-rab,.ap iıtiyordu
nuz. 

- Size demiıtim ki, Beaarabyanm Ro
manya elindeki parçuı, 1856 Pariı mua
hedeıinde lngiltere, Fraııaa ve Avuıtur
yanın ısrarile Ruıyadan kopanlm.ııtır. 
Size der-iştim ki bundan maksat, ıize 
milli bir toprak vennck değil, Ruıyap 
-,ark milletlerinin gözünde kiiçük düşür
mektir. Size demiştim ki Ruıya böyle 
kendi büyiıklüğünü ve nüfuzunu lonlmıt 
olarak bırakıp bu hftkarete boyun eğe
mez. 

- Evet. Hatta, daha ileriye giderek, 
Beaarabyayı ıulhan vcnneğe razı ol
mazaak zorla elimizden alacağnuzı da 
söylemiştiniz, Cencral. Fakat, bütün bu 
olup bitenlerden aonra Ruılann kendi Iİ
lab arkadaşları olan Romanyaldara sil&h 
çeke~eğine aklım ermiyor. 

- Silah çekmeie lüzum yok. Ro
manya, Rusyanın terefini yÜkaeltmek 
için elinden zorla alıomıı bir toprağı 
ileri venneğe razı olursa, Çar hazret
leri bunun minneti albnda kalmaz. 
Romanyaya da tavizat •erilir? 

- Ol Bu b-.kal Değerli bir taviz 
Üzerinde konuıulabilir. Fakat bu ta
viz Romanya milletini ıerçekten mem 
nun edecek, Bea.arabyanm acııını u
nutturacak yolda olmalıdır. 

- Mesela! 
- Meseli., bir defa R0111&11yanın iı-

tiklali derhal Ruaya ve Türkiye tara
fından tasdik edilmeli. Romanya te
baaamm Türkiyede diğer devletler 
tebaası gtbl ıuu-.t.. •İirmeleri Tür. 
kiyeye her muahede ve mulu.•eledeo 
önce kabul ettirilmelidir, 

-Sonra? 
- Sonra, muahedenin İmzaaına ka-

dar Nikbolu, Zittova, Vidin ve Tuna 
boyundaki bütün kaleler Romanyalı. 
lara rerkedilmeli. Adakaleden bat· 
lıyarak Tuna boyundaki bütÜD Türk 
kale ve iatihkimlan tahrip olunma
lıdır. 

- Oralan Türklerin elinde kalmı
yacak zaten ... Daha? 

- Daha, Tuna nehri deltası ve 
Dob~ Romanyaya geçmeli, harp 
tazmınah olarak 100 milyon frank 
verilmelidir. 

• - Bunlar, yahut buna benzer ta
vızlerle Romanya hüküıneti iıin m ··. k . . . , u 
za ereaıne gırışmeğe hazır mıdır? 
. - M~de <;diniz. ceneral, pren

s~n ve h':.1kumetin reylerini almadan 
ııze ka~'ı ıurette "Evet!", yahut ., Ha· 
yır!• dıyemem. 

Bratiano'yu bu kadarcık olaun me
r'!.m~ d~~ getiren lgnatief, erteai 
~u _ ~.a~ıcıye nazm Kaglaniçiano 
ıl!' gorutunce Romanya taleplerinin 
bıraz daha arttığını ıördü. Romanya 
~e";"-"abyaya karşı Mangalyadan Si'. 
lıstireye ve oradan Vidine kadar T u
nanm bütün sağ sahilini İstiyordu. 

Prens Charles, bütün bütün uzlaıı
maz göründü: 

- Bunca mii2akereler araıında ne 
Çar ~retleri, ne de bqlnımandan 
Grandük cenaplan buna benzer bir 
itin adm_ı bile •~m•m•tlardır. Böyle 
hatrra bile ıelmiyecek. itleri ortaya 
kirn ahyor? 

Diye sordu. 
lgnatief, Bükrettea eli b.,. olarak 

Yola çıktı. 

('areı•lf'ın yanında İgnatlef 
lgnatief, bir teY elde edememekai

zin Bükreşten aynlırken baıvekil 
Bratiano'dan iki haber aldı: Bunların 
biri, Grandük Nikola'nm Kızanlıkta 
haılıyan müzakereleri Edirnede biti
rerek Türklerle mütarekeyi ve esaı 
~u~h mukavcleaini imzaladığı haberi 
ıdı. Romanya Baıvekili b .. 1 
k k d

. .. • , unu soy er-
en en ı hukunıetinin Ru k • h d ·· . s ararga-
ıı; t~ mk~esısıli olan binba41 Arian'. 

ın ış ıra ı olmakıı:zın h .. 1 h" k 
1 · oy e ır mu a-

ve e ımzaıını da proteıt d" d 
ikinci haber de Rumlo e ıyTo~ u

1
• 

M k d ann ıaa ya 
ve a e onyada karga~) ki k • k Ik • ..- ı ar çı ar-
;a,ga a bşlıgı yolunda idi. Türk or-
du .ı;;;ının haozfunu, Sırplarla Kara

ag1 trı /e. eteh getirdiği gibi, Yu
nhan ı annd k~ •fta ını açınıftı. Yunan 

ududun a ı pek az Türk aske · 
S ·· ı p I rıne u eyman atanın atanımakadan 

Tahtalı boğazı yolile garbi Trakyaya 
indirebil d iğ i kuvvetten bir kaç tabur 
gôndcrilerek kuvvet verilmiıti. Fa
kat bunlar da, Yunaaitıının hudut bo
yuna gönderdiği çetelerin geçitlerine 
karfşı gelemezdi. 

l gnııtief, birinci habere inanamadı. 
Kendisi Çar tıırafından Türklerle mü
zake re için başmurahhaa seç ilmişti. 
O elm.,den bir mütareke ve bir eıaı 

aulb mukavelesi imzalanması, bir ta· 
kını olmut itler yapardı ki baımurah· 
bu bunları . değiıtiremezdi. Bununla 
beraber Romanyanm proteatoawıu 

bildirmek vesileıile Gortchalr.of'un 
dikkatini bu mesele üzerine de çek
mek iotedi. 

Rumların Iumıldanmalan için do 
Petenburga çektiği t<ı.larafta, bunun 
iti cüçleştireceğini, tark meselesini 
kanıtıracağmı itaret etti. Rumlar la
la• h&miıi keailmit olan Ruayaya kar -
f1 lnıilterenin himayesine sığınıyor
lardı. Ru1,a, kat'i bir zafer lr.azandı
fl aırada ngiliz politikaamm yeniden 
kartuma çıkarak kazandıklarını 
-hiç deiı1ao bir kıommı- kaybettir
mesini iatlyemezdi. 

lgnaitef, bunları Peteraburga bil
clinnelde beraber; ilkinden almıt ol
dufa emre uyarak, Biikretten Ruıya
nm tafr cepheli kumandanı olan Ça
re.içbı kararıiıluna seçti. Çann oğlu 
•e veliahti olan Prens Alekaaıııfr ce
nerali pek severdi. Mütarekenin on
suz İmzalanınaaından kendW de mü
teessir olduğunu lpatief'e açıkça 
söyledi. Çareviç te lgnatief gibi, lı
tanbula ve boğazlara hakim tepeler 
tutulmadan mütareke yapılmaması 

fikrindeydi. O da Gelibolu yanma-da
•• Rualar tarafından tutulınııt olsay
dı lngiliz filoaunun Çanakkaleyi ge
çemiyeceğini düşünüyordu. O da 
Şumnu ve Varnanın İşgal edilıneai lü
zumuna kanidi. Hatti. mütarekeden 
önce ordusunun bir kolite Osman pa
zarı, Eıkicuma ve Razgrad'ı tutmuş,. 
Şumnu Üzerine yürümeğe hazırlan
rm,tı. Yapılan mütareke Şumnu -
Varna hatbru Türklerin elinde bıra

kınca Edirneye, Çatalcaya yuruyen 
büyük Rua orduıunun arkaaında bir 
Osmanlı kolu kalırut oluyordu. Bo
ğazdan geçen lngiliz filosunun lstan
hul önünde bulunması da vaziyeti bir 
kat daha ıüçlettiriyordu. 

lgnatief, bunları düşünerek bir 
aralık başmurahhaılıktan çekilmek 
ve Edirneye gitmemek fikrine düştü. 
Fakat Çareviç onu teıkin etti. Çann 
iradesine uyarak Edimeye gitmesi, 
Rus zaferinin .emere vermeıi İçin en 
İyi çare olacağını IÖyledi. Ceneral, 
kandı ve yola çıktı. 

(Devamı vat) ---·· .. ·-~---
Bir musıkış· •• ·

Prof. Valabrega musi
kimizi tetkik ediyor 

Jtalyan muaikişinaılarından Prof. Va-
lahrega, evvelki gün Ankara ltalyan ıe

faretaneıinde bir kon 
fcranı verdikt ı n son
t·a şehrimize eclmi1 
,. Caza d · t talia' da 
da modern 1 tal yan 
musikiıi hakkında 
bir konfera;u ve pi
yano' da bir konıer 
vermi1tir . 

Prof. Valabrega'yi 
dün misafir bulun
duğu Londra otelin 
de ziyaret ettik ve 
Şark muıiki i hak . 
kındaki fikirlerini 
•orduk. Dedi ki: 

- Sark muıikiıi 
Prof. Valabreğa ni tetkike timdiye ka 

dar imkiın halama
dım. Fakat, öteden heri bu arzuyu heıle
meldeyİm. Bu ıebeple Aıı.lı:ara Conıer
vatuvar müdüründen Türk halk tarkı
larını toplıyarak bena göndcnnelerini ri
ca ettim. Bunları toplayip haziran'• ka
dar bana yollamayı vadettiler. Bu say,.. 
de Şark musiki.ini tetkik etmek imkanı
nı bulacağım. 

G~en aktam radyoda bazı Türk me
lodileri dinledim. Fakat bunlarda Türk 
muaikiıini derinden derine anlamak ka
bil doğilcli Gelecrk aene Türkiye'ye g,.. 
lerelt umuma bir konıer vennek iıterim: 
O zaman bu bahis Üzerinde tekrar sizin
le görütürüz ... " 

Amerikada işsizlik 
WASHiNGTON, 31 (A.A.) _ 

Ayan meclisi, hükumete işsiz l i i!:e 
karşı koymak ve çare bulma k "j. 

çin yarım milyarlık sermaye vücu
de getirilmesi mezuniyetini veren 
kanun layihasını kabul etmi,tir. 

Yun n meclisi 
AT1NA, 31 (A.A.) - Riyaset 

divanını intihap eden Mebusan 
Meclisi, hükumet listesindeki nam 
zetlerin hepsini büyük bir ekseri
yetle intihap etmittir. 

Reisi vekili M. T ricoup, rey ve
ren 221 azadan 167 sinin reyini 
kazanmıştır. 

Küçük itilafın yeni 
misakı 

BELGRAT, 31. A. A. - Kral A
loksandr, 16 Şubat tarihinde Cenevrede 
Yul"oılavya~ Roı'!&llya ve Çokoslovakya 
~ası.n?~ akit ve ımza cdilmİf olan kü .. 
çu~ ıli1Afın .. tensikrna roüteallik rni1aka 
daır olan kanunu bu ayin 29 unda imza 
ve ta~di.k etmi!tlr. 

Bir harp imkanı bile var. Macar 
hariciye nazırı böyle söylüyor 

BUDAPEŞTE, 31 (A- A. ) - Ha
riciye Nazın M. Kanya meclia hariciye 
komisyonunda Cenevre, Roma ve Vi
yana seyahatleri hakkında fU izahatı 
vennqtir: 

- Silahlan bıraktmlan devletlerin 
hukuk müsavab lakkındaki Lozan 
itilifile beı devlet ınuahedeıi bekle
nilen yahfhrmap yapamanuıtı. Siliılı
aızlanma konferansının baılangıcın
danberi kendini göotermekte olan ta
arruzlar arbnıf ve yenile§IDİf ve o de
rece vahim bir mahiyet almrıtır ki, 
nihayet konferanır bir çıkmaza aürük
lemittir. 

"Franaanın ve Çekoalovakyanın en
diıeleri Hitler hareketinin ilerlemeai, 
hükümetleri tarafından mesuliyeıleri 
haricinde yapılan teıviklere atfedilen 
bazı Balkan devletlerindeki dahili 
buhranlar ile daha fazla büyütül
müştür. Öyle ki, bu itlerden haberi 
olmıyan bir müşahit hu vaziyetleri 
tetkik etmiş olsaydı bütün bunlan ıi
li.hıızlanma konferansını sabote et
mek ve !ili.hıızlanmaya kartı yeni 
baha,.ele r bulmak makaadile ıureti 
mahsusada yapılmrf bir mücadele te
lakki ederdi. 

0Macariıtan tarafından muahedele 
rin muslihane bir surette tadili için 
yapılan talep, cihan ıulhuna kaqı 
bir hareket mahiyetinde gösterildi ve 
hatti Macaristan, ltalya ve Alma n
ya arasınd.a. bu muahedelerin tadili i
çin bir ittifak yapıldığı hakkında da 
şayialar çıkanldı. Bu haberin mutlak 
bir aurette aaıluz olduğunu kayde lü
zum yoktur. 

"Avrupada bir tek müttefik devlet
ler grupu olduğunu söylemek kafidir. 
Bu grup aakeri ve ıiyasi muahedelerle , 

Almanyada 
Boykotaj 

(Başı ı inci sahifede) 
bulunduğu mahallerde bu beyanname
leri dağıtmışlardır. 

Bu faaliyetten haberdar olan zabıta 
derhal tahkikata başlamış ve failleri· 
ni ararken dün sabah zabıtaya ikinci 
bir ihbar viıki olmuştur. 

Bu ihbarda da J<>yle ıöyleniyordu: 
"Şehrimizde bulunan Almanlardan 

Hitler partiaine meıuup olanlar da ls
, ...... hulda vekünu pek &7 ..; » Alman 
tebeaamı Musevilerin 'ffi 

1
'ilere kar

fi bu tarzda harelıetı&."-".l" protestoya 
teşvik etmitlerdir. 

Hitler partiaine m-ıup olanlar la
tanhulda bir cemiyet kurmut bulun
maktadırlar. Bu cemiyet azası dün 
aabahlevin Tünelbaşında toplanarak 
hep birlikte Alman Konaoloshanesine 
&idecek ve Yahudilerin hareketine 
karşı İcap eden tedbirlerin alınma••· 
nı istiyecekti. 

Zabıta bu ihbar Üzeri~e dün öğle
den evvel bu hareketin müşevvikleri
ni Galatasaray merkezine davet et
mi,tir. 

Hitlercilerin Alman Konsoloıhane
sine saat onda gidecekleri ihbar edil
diği için, poliı merkezine davet edi
len Almanlar saat bire kadar alıkonul
muılar, bir hadise olmadığı için alıko
nulanlara evlerine gidebilecekleri bil
dirilmiştir. 

Bu ıırada polise yeni bir ihbar 
daha vaki olmuıtur. Bu ihbarda da 
Y "hudilerin saat 9 da Taksim ıney
danında toplanarak Alman Konıo· 
loahane•İne gidecekleri ve büyük bir 
nümayiş yapacaklan bildiriliyordu. 

Zabıta her ihtimale karşı Musevi· 
)erin bulunduklan Şi,hane karakolu 
ile, Tünel, Yüksek kaldmm, istiklal 
caddeai, Ayaapaşa ve Alman Konso
loshanesi taraflanna polialer ikame 
etmek ıuretile ihtiyati tedbirler almıt 
trr. 

Filb~ika saat 9 a doğru Ta~aiın 
meydanında Yahudilerden ınurek
kep büyük kalabalık görülıniittür. 

fakat Takaime gelen Yahudiler 
meydanda poliıleri görünce durnıut· 
!ardır. 
Öğleden sonra gene ihtiyati tedbi

re devam olunmuş bu suretle htan · 
bulda ne Yahudilerin ve ne de Hitler
cikrin her hangi bir hareketinin önü: 
ne geçi!mi,tir, ileriıi için de böy~e hır 
harekete meydan verilmiyecektır. 

Almanyada hareket bugün 
başlıyor 

BERLIN, 31. A. A. - Volff ajan
ıından: Alman Y ithudilerinin bir takım 
<ulumlere maruz kalmakta olduğuna ve 
kendilerine kartı boykotaj yapıldığına 
dair olarak ecnebi memleketlerdeki Ya
hudiler tarafından yapılan propaganda
ya karıı müdafaada blunmak için teı
kil edilmiı olan merkezi komite, icra ko
mitelerine hemen yahudi ırkına ınenıup 
olan vaftiz edilmiı veya edilmenıİI bü
t.ün ~b~ .. ait mağaza ve yazıhanelerin 
lııtelerını vucu.da getirmelerini emret~ 
miştir. 

Bu liateler, syonal • So•yonalist 
teşekküllerine tevdi edilecektir 

Naayonal • Sosyaliıt tqekkülleri men 
ıupları , bir niaandan itibaren yabudi 
müesseseleri önünde nöbet bekliyecek
ler ve halka buralardan alıt verit yap
mamalaııru ihtar c<leceklerdir. Ancak 
cebir ve şiddete müracaat etmeleri, ma· 
ğazaları kapatmaları, haıar yapmalan 
m<!ne:lilıni ıtir. 

Yahudi mağaza.lar11 üzerinde ıan not< 
tn.L\:· bulunan :ıiyah levhalaırla gösterjle-

fransaya bağlı olan devletler bloku
dur. 

"Tahrikimiz bir tekilde tertip edi· 
len bu iftira mücadeleli Avrupada 
bavap o kadar zehirlemittir ki, iyi 
ma!Uınat alan aiyaai mahafilde, silah
lı devletler tarafından oilahlan bırak· 
tınlırut olan deY!etlere kartı uzun 
müddet her türlü mukavemeti imkan
oız bir hale getirmek makaadile, ihti
yati bir harp imki.nından bile korkul
maktadır. Bu nazik anda M. Mac Do
nald Cenevrede malilm olan ıilahsız· 
!anma teklifini yaptı. Bu teklif mü .. 
pet bir ailihoız lanmıya doğru kat'i 
ye ceaaretli bir adımdır ve bunun için
dir ki, Macaristan bu teklifi ilerdeki 
müzakerelere eaao olmak üzere kabul 
etti. ,, 

Nazır bundan sonra Muuolini pla
nından bahıederek dört glU'J> devleti
nin teşriki meaaiai yalnız oulh için bir 
ziıman olmakla kalmayıp ayni zaman
da o kadar ıık kayıt ve i14ret edilen 
emniyeti de daha iyi tekeffül edece
ğine kani olduğunu bildimıit ve de
mittir ki: 

- Küçük itilaf ve onun müttefiki 
olan devletler, istikh.alde de siyaai tc
fevvülderini aüngülere iıtinaden ida
me ebnek mi, yokaa Avruparun en mü

him meselesinin, teklif edildiği veçhile 
mudihane bir aure tte hal yoluna gir
mesini mi, iatedikleri hakkında bir ka
rar •; ... nne1idir. 

"Macaristan, karıtık olan hali ha
zırdaki vaziyetin inkişafını soğuk
kanlılıkla ve huzur ile takip ederek 
kendiıinin de vaziyeti fenalaştırmak 
istediği intibaıru doğurabilecek her 
türlü ifrattan içtinap etmelidir.,, 

Büyük Sinan 
(Başı 1 inci sahifede) 

Kazım Namı Beyin alkıtlarla biten 
nutkundan sonra Milli Türk Talebe 
Birliği namına Şükrü Kaya, Mühendiı 
mektebinden Sadık, Güzel Sanatlar 
Akademiıi mimari tubesinden ismet 
Hüanü Beyler de büyük aanatkara 
Türk gençliğinin minnet ve şükranla
nnı gösteren aözler .öylemitler ve 
pek çok alkıtlanmışlardır. 

Mimar Sinarun türbeli batmdaki 
merasim bu suretle bittikten sonra, 
Halkevinin Cağa1oğlundaki merkezi
ne ıırelinmi&t.ir~ 

Burada Mimar Sinanm pcreatiı· 
karlan ve .i\ın büyük sanatmm zev• 
kini anlıyanlar toplanmııtı. Mimar 
Kemaleddin Bey de bu vesile ile mi
mar Sinanın mimarlıktaki ehemmiye
tini fenni bir şekilde izah etti. Bundan 
sonra Kazım Nami Bey tekrar kürsü
ye gelerek dedi ki: 

- "Gençler. . siz çok bahtiyanı
nız. Çünkü biz geçen nesil Türk tari
hini yalnız harp ve memleket fethet
mek olarak öğrenmiştik. 

.. "Şimdi görüyor ve anlıyoruz ki 
Turkler her gittikleri yere medeniyet 
eserlerini de götürmüılerdir. Büyiilı: 
Okyanoatan Atlaı Denizine kadar hu
nun için dolaıımıılardır. 

"Tarih aayıfalan birer birer karan~ 
lık yoldan çıktıkça bütün medeniyetle
rin birer Tiirk medeniyeti olduğuna 
ıörüyonız.,, 
Kazım Nami Beyden aonra Halke

vi Reisi Hiımit Bey künüye gelerek 
mimar Sinan hakkında gösterilen 
büyük alakadan babsetınit n pek ya
kında umumi tehir gezintisi yapılarak 
mimar Sinanm ve diğer büyük sanat
ki\ların eserlerinin tetkik edileceğini 
IÖylemiştir. 

Mimar Sinan dün bu auretle içten 
gelen saygı ile anılmıthr· ......................... -------·---
cektir. 

Boykot edifen yahudi mağazalarının 
yabudi olmayan ~~ amelelerine yol 
vermeleri menedilmıttır, 

icra komiteleri, yann aktam müdafaa 
hareketini halk arasında tamim etmek i
çin büyük nümayitler ve alaylar tertip e 
dcceklerdir. 

Saat 10 ela 
BERLI":', 31 (A.A) _ Naıyo

nal Sosyalıst tetkilatının 8 1. 
be . Yh, erın 

\IU 11• a udı rnağa:ı:alarında bu 
lunan mutemet adamlarına yarın 
saat onda y ahudilere ka~ı boyk 
taj hareketi hatladığı zaman b: 
mağaza ıahiplerinden Yahudi ol
ıı:ıı~an i~çilerinin iki aylık ücretle
rını petın olarak tediye etmelerini 
ve a~nra vaftiz edilmit veya edil
memıt olan ve Yahudi ll'kına men 
sup bulunan İ9Çilerine hemen yol 
v-:r~elerini talep etmelerini emret 
mıttır. 

Hiriatiyan İfçilere yol Yerilme-
sı menedilmi4tir. . 

Berlin ve Chemmitz dahil ol
n;ıak üzere bir çok Alman tehirle
rınde Yahudilere kartı propağan
da icra komiteleri ıokaklarda fo. 
toğrafçdar ve sinema operatörleri 
gezdirmeğe karar vermitlerdir. 
Bunlar, Yahudi mağa:ı:alarından 
alı, verit edenlerin fotoğraflarını 
alacaklardır. 

Bu fotoğraflar, sinemalarda 
gösterilecek ve isimleri gazeteler
de ne4rnlunacaktır. 

. -
~ -, . 

BELGRAT, 31 (A. A.) - Harici
ye Nazm M. Yevtiç, Yugoslavyanm 
harici ıiyaseti hakkında izahat ver
mit, b~ynelmilel siyasete ait aoo va
kalann ehemmiyetine dikkati çekmit• 
tir. 

M. Y evtiç, bu izahatında demiştir 
ki: 

- lngiliz planı hiç kimseyi mem• 
nun etmedi. Çünkü, çarçabuk hazır
larunıt bir plan olduğundan bir çok 
ekıikleri ihtiva etmektedir. 

"Büyük ınikyaata beynelmilel bir 
faaliyet cereyan etmektedir. Bu fa
aliyetten çıkacak neticelerin beynel
milel aulh ve Avrupanm atisi için e
hemmiyetli ve manalı olacağı tüph,.. 
alzdir.,, 

Bu sözlerden sonra M. Yevtiç Kü
çük itilaf Daimi Mecliıinin 26 martta 
neşrettiği beyannameyi batırlabrut. 
hu beyannamede Küçük itilafın tar
zı hareketinin açıkça göaterilmit ol
duğunu söylemiştir. 

M. Yevtiç bu beyannameye ne bir 
protesto, ne de bir münakaıa manası 
verilemiyeceğini it&ve ederek sözünü 
hitirmittir. 

M. Yevtiç'in sık ark alkışlanan bu 
nutku bittikt~n sonra meclis hariciye 
bütçesini kabul etmittir. 

fzvestiya'da bir makale 
MOSKOV A, 3 l (A. A. ) - lzvea

tiya gazeteai, muahedelerin tadili ve
ya yeni bir harp hazırlanma11 baılı
ğı albnda neırettiği batmakalede 
diyor ki: 

"Cihan ıulhunun ön ıahnesinde 
bütÜD cihan rekabetinin fevkalade 
vahimleştiğine delalet eden çok ınü
him aiyasi hadiseler ap aşikar mevcut 
bulunmatkadır. Bu hal, her şeyden 
evvel Versaillea muahedesinin tadili 
meaeleıinin ruznameye konulmut ol
masmdan ileri gelmektedir. Fakat 
ayni zamanda, Waahiı...gton muahede• 
ıinin tadil~ meseleıi de naznameye ko
nulmuıtur. 

"Japonya, Milletler Meclisini ter
kederken, W aıhington muahedeaini 
imza elmiş olan büyük devletlere, bu 
devletlerin arzulannı nazan itibara 
almamak fikrinde olduğunu kat'i o
larak bildirmittir. Japonyanın bu be
yanatının Amerikada tevlit ettiği in
tiba, Uzak Şarkta havanın ne kadar 
gergin olduğunu göatennittir. 

"Sovyet Rusya öyle bir cihan kuv
veti teşkil eder ki, ne beynelmilel aah
nede mücadele eden temayÜtlere ve 
ne de kendilerine milletlerin mukad
deratı. hakkında karar vermek a.al&
hty...ı...; veren dört devletin tetkilatı 
gibi teşkilatlar ibdaoı tetebbüıüne li· 
kayıt kalamaz • ., 

BELGRAT, 31. A. A. - Avala aian
ıından: 

Hariciye nazırı M. Yevtitch'in nut
kundan oonra IÖz alan ayandan ve sa
bık nazırlardan M. Majoununitch, Yu
goılavyanın Milletler Cemiyetine merbu 
tiyetinden bahıetmiı, bütün Yugoslav 
hükiımetlerinin Cenevre müesıeseainin 
pek büyük olan ehemmiyetini ve ıulhun 
bakımnı temin huıusundaki rolünü an
latmıt ve onunla faal bir ourete teıriki 
mesai ehnİş olduklarını ıöylcmiıtir. 

M. Majouranitch, hundan aonra Yu
goslavyarun harici siyasetinin ikinci di
rektifi büyük müttefiki olan F ran&aya 
kar41 her sün claba ziyade derinleten. ve 
aıkılapn dostluğu olduğunu beyan et
miıtir. 

Müınaileyh, küçuk Devletinin t"fek
kiilüne ait miaak vücuda getirildiği za
man mezkür itilafı ıelamlanııt olduğu. 
nu hatırlatıruı zaman mez. b a ğyüg 
nu hatırlatıruı ve timdi de her gü~ daha 
ziyade kü~ itilafa yaklaşmakta olan 
kardeş Lehulanı la-•-- --• . ted··· . .. 1 • . B "uuna.ı< 11 ıgıru 
1';'Y emııtır. , undan ıonra M. 1 vkovitcb, 
bir nutuk .Oylemit hariciye bütçeıinin 
hemen hemen yarı derecesinde eksiltil
miı ulmaıma teessüf etnnf ve Madrit, 
Bern ve Rigadaki sefaretlerin ipka11 za
ruri olduğunu aöylcmiıtir. 

Titulesco Pariste 
Fransız kabinesi ile 
vaziyeti görü9üyor 

PARIS, 31 (A.A.) - Daladi
er - Titulesco mülakatı, saat 13,05 
te nihayete ermittir. M. Titulesco, 
Fransız hükômeti münıeaailleri ile 
yapmıt olduğu mükalemelerin 
kendisinde gayet iyi bir intiha ha
sıl etmit olduğunu söylemi.tir. 

M. Titulesco, kendisinin Lon
draya gitmesi hususunun asla mev 
zuu bahis olmamıt olduğunu be
yan etınittir. 

M. Titulesco, aktam yemeğini 
M. Heriot ile yiyecektir. 

Mumaileyh, Romanyaya dön· 
medenevvel bir kaç gün Pariate 
ikametini uzatmak tasılvvurunda
dır. 

PARIS, 31 (A.A.) - M. Paul 
Boncour ile M. Titulesco saat 
20.20 den 23,30 za kadar dört dev 
let misakı tekliflerinden doğan me 
aeleler hakkında görü,mütlerdir. 

M. Titulesco, bu teklif hakkın
da Küçük itilafın muhalif vaziye
tini izah eylemi,tir. 

M. Tituleaco gazeteciler tara
fından kendisine sorulan suallere, 

Maçt a taş 
Bursada- ç~k - mileıılf 

bir hadiae oldu 
BURSA, 31 (Telefonla) - 8' 

gün Bursa spor mıntakası lik nıo!; 
farının sonuncusunu yaparken "'° 
easil bir hiidue oldu. 

Povan itibarile beraber ka!'t ı 
olan Askeri lise ve Sanatkar•' 
spor birliği birinci takıml~'t 
maçı öğleden sonra bq bitıP 
lazla seyirci önünde yapılıyorJ0· 

Maç bire karıı ikt sayı ile tJe fi 
natkiirlar takımının galebeaileJ~ 
ticeleneceği sırada idman Yur 
dan hakem olan Kadri Beyin jj1I 
rine l'lflar ahlmağa bllflandı. Bj 
nun üzerine aalıa karma karlf 
bir hal aldı. 

Hakem yaralandı, polu tJe i 
damıa kuvvetleri himayesinde ' 
raba ile stadyumdan çıkanJ.dı. 

Bu sırada hakemin yardımı# 
kopan gençlerin üzerine de laf• I 
pa ve yumruk yağmağa hafla 
ca yaralananlar çoğaldı. Bir J 
lık Nalia yol mühendulerin 
Ziver Bey müdalıa!e etmek isi~ 
lakat o da taarruza uğradı ue 
yüzbap taralından mü,küllı 
kurtarıldı. 

Yaralılardan bcf kip memle 
hastanesinde tedavi altına alınfll' 
lardır. 

Mesele hakkında Emniyet /il 
dürlüğü ve Merkez kumandan/· 
tahkikata başlamı,lardır. 

Oktruva kaçakçılığı 
BURSA, 31 (Telelonla) J 

Bursa tüccarlarından biri Bel r" 
oktoruva memurluğunun miihİi ..;o 
nü taklit ederek e,yalannı bu~
lıürle ıelıre itlıal etmİf ve rnii 
bir oktruva ~akçdığı ya 
hr. Bu htı8USta tahkikat yapd 
tadır. 

Zonguldakta aevfoÇ 
bir "ün 

ZONGULDAK, 31 (A.A.) ~ 
Bu dela Ankaradan dönen C· 
F. Reisi Mitat Akil Beyin Fır~ 

• mwni merkezinden getircfikleff 
Gazi Hazretlerinin ilk ue son ftt 
dolu seyahatleri.ne ait lilmin 
gulJakldara gösterilmesi mli. ; 1 
betiyle gece Halkeui taralıfl" 
memleket sinemasında zengÜI 
garmla bir miüamere tertip 
miftir. Halkevi Temsil fllbdİ 
feri "ikizler" piyuini büyülı 
muvallakiyetle temsil etjm· .. 
Gazinin cfestanınclan okunan ° 
par~ar ve Zeybek oyunlar• , 
beyenilmiftir. Gazi Hazreti 1 
seyahat lıahralanna ait lillfl , ' 
vinç ve cofkıın alkı,larla ıalııP 
dilmİftİr. 1 

Halkeui bandosu ve •az ıaiJ.. 
ları kon.erler cıermiflercfir. ~~ 
merede memleketin bütün m~ 
ller gençleri ve bir çok ailel3 
zır bulunmu,tur. Film vilôf' 
lıer tarafında halka gö.teril 

Çi:rumdakl muhake~ 
ÇORUM 31 (A.A.) -Al' I 

z;a mahkemesi bugün Bursad"JI. 
mide halkı Türkçe ez:an ale1' 
tahrik ve devlet emniyetW i~I 
tepebbüs suçlariyle maznun ~ 
ların mahkemesine devam~ 
l~~t istinabe evrakı lıenüz , ... .1 
dıgmden. mahkemeyi talik ıJI" 
tir. -~ 

- E2~--

lktısat konferaoı• .J 
LONDRA, 31 (A.A.) - 1"'J 

ya iktıaat konferansının gol 
Haziranda Washingtonda t0 

nacağına dair Waahingtond-" 

len bir haber Londrada teyit 
mi,tir. 

M. Mac Donald, dünya ilıv· 
konferansına riyaset etmeği 

feransın Londrada toplannıll11 

tına bağlı tutmu,tur. 

LONDRA, 31. A. A. - OğreJ 
ne ıöre M. Norman D&Yiı, M. M','~ 
nald ve Sir John Simon ile göriİ'/ 
ıırada cihan iktiaat konferananuJI 
zari mesai müaait ise - Mayı• 
da veya Huiraıı batlaagrcında 
ınası teklifinde bulunmuıtur. /ı ................................................ ~ 
memnuniyet b&fh in ti bala ~ ıi' 
ğını söylemekle iktifa etıt11f 

londraya da gicfeee/l rıl 
LONDRA, 31 (A.A.) _.... rJ 

tulesco'nun Küçük itilaflll ıııu 
!ini - Mac Donald planınll .. 1eı' 
lik itirazlarını bildirmek 11 ı..oP 
nümüzdeki hafta zarfındll 
ya gelmeıi bekleniyor. 
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Ekonomi 
-

Mark ne vaziyette? 
liitler'in dürüst bir iktısat siyaseti 

takip edeceği anlaşılıyor 
Geçen hafta Reichabank Guver-

110rU ve Doktor Luther istifa ede
rek yerine kendisinden evvel bu 
llle'Vkii uzun müddet i,gaı etmit 1 
olan Doktor Hjalmer Schacht 
layjn olunmuttur. Atğıda, bu te
beddülün ehemmiyetini izah ve 
~il iki maliyecinin hayat ve eııer
erinden bahsedeceğiz. 

l Hitlerin, Doktor Schachb Rahs
uank Guvernörlüğüne getirme•i 
diirüst bir iktisat siyaseti takip 
edeceğini ifade eder. 
. lfitlerin, it batma geçelidenberi 
•ktiaat ve siyaseti hakkında beya
llatta bulunmaması dünya matbu
atında bir takım enditeli tahmin
lerin yapdmasına sebebiyet ver
lllittir. Bu defa Merkez bankası 
Cuvernörlüğilne, maliye alemin
de iktidar ve teennisi ile methur 
0

1 
lan Schachb getirmesi bu endişe 
~izale edecektir. 
t K:arilerimiz habrlarlar ki harp 
eıı soma Almanyada lnflatiyon 
l\~tice•i Markın kıymeti sıfıra düş
~flt ve memleketin hariçte maH 
~tihan çok kırılınıfb. Bu aıralarda 
'' lıa,ma geçen Doktor Schacht 
Sok kuvvetli ve hesaplı hareket 
ederek paranın iatikrarmı temin 
;lıneğe muvaffak olmustu.Markın 
ı m_ • 1'11ll'an, Doktor Schachtın Al-
~nyaya hediye etmit olduğu çok 
1 lıYük bir eseridir. Onu kendi eli
~ kırmasına iınkan yoktur. Bunun 
~Çiıı Almanyanın yanlıt ve markın 

r·~·::;;: mall T 
rı, B&nkuından alınan cetvelcür) 
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•• .. Müeıaiı J 15.-

nevralara giritmesi ihtimali artık 
hiçte varit değildir. 

Doktor Lutherin de Almanyaya 
bir çok hizmetleri dokunmuttur. 
Fakat buna mukabil büyük bir 
hatası memleketine çok zarar ver
miştir. 

Doktor Luther, temmuz 1931 de 
bankacıhk buhranı esnasında yan
ht bir siyaset takip etti: 
Markın istikrarından sonra bir 

müddet (1926 dan 1929 a kadar) 
Almanyada resmi ve hususi mües
seseler, ecnebi memleketlere ve 
bilhassa Amerikaya kısa vade ile 
çok borçlanmıtlardr. 1931 senesi 
yazında, bir emniyet buhranı ne
ticesinde alacaklar birden Alman
yadan paralarını çekmek istediler 
12-15 milyar mark aermayeyi ec
nebi alacaklılara bir kaç hafta 
zarfında iade etmek iınkansızdı. 
Bunun için Reichsbankın alacak
lılara vaziyeti anlatarak, borçlu 
müeuesatın deyinlerini derhal ve 
naklen değil, vade ile ve tahvilat 
teklinde ödeyebileceklerini bildir
mesi lazımdı. Halbuki Luther yan
lış bir siyaset takip etti: 

Alman müesseselerinin alacak
lılarının tediye taleplerini derhal 
ve biç bir şart dermeyan etmek•İ
sizin kabul etmelerini tavsiye et
ti. Bu suretle alacaklılara itimat 
telkin ederek, bu tehacümü 
( run) u durdurmak istedi. Reich 
Bank bi rkaç gün içinde harice 2 
milyar Mark altın gönderdi ve bu
günkü altın mevcudu (739 mil
yon Mark) o vakit ecnebi memle
ketlere bir hamlede sevk ettiği 
mikdarın yarısına bile tekabül e
demiyor ... 

Bankalar sür'atle tediyatta bu
lunabihnek için bir çok borçlu 
müesseseleri fazla tazyik ederek 
iflaslarına sebebiyet verdiler, ve 
neticede kendileri de mütkül vazi
yete düştüler. 

1 

Belediyede 

İhtilaf kalmıyor 
Belediye ileEvkaf 
arasındaki itler 

Belediye ile Evkaf arasında ıe
nelerdenberi uzayıp giden ihtilif
ların halli için iki daire mümessil
lerinden mürekkep bir komiayon 
tetkiline karar verilmitti. Komis
yon timdiye kadar dört içtima 
yapmıştır. 

Evkaf Belediyeye ait emlak ve 
araziden mukataa vergisi istediği 
halde Belediye bu verginin tah
siline imkan olmadığını ileri aüre
rek itiraz ediyordu. Evkaf muka
taa vergisini alamayınca Belediye 
nin bir çok emlakine haciz koy
muş, emlak kiracıları da haciz kon 
duğu için kira bedelini Belediyeye 
vennemişlerdi. Diğer taraftan Ev
kaf ta mahcuz emlakin kira bedel 
lerini tahsil etmediği için kararlar 
tedahülde kalıyordu. Bu müzake
relerde Evkaf mümeasilleri, muka 
taa vergisinin behemehal alınma
sı fikrinde ısrar ebnişlerdir. 

Halbuki Belediye mümessille
rinin noktai nazarına göre muka
taaya tabi olduğu iddia edilen yol 
ve meydanların devlete ait olduğu 
Kanunu Medenide tasrih edildi
ğinden bunların vergiye tabi ol
maması lazım gelir. Komisyon ev
vela ihtilaflı olan mezarlıklar, 

sonra da mukataa vergisi mesele
lerini belletmek ve her iki daireyi 
senelerdenberi mefğul eden kan
tılı: itlere bir an evvel nihayet ver
mek istiyor. 

Sürpagop mezarlığı 
Sürpagop mezarlığı hakkında 

Temyiz mahkemesinin verdiği ka 
rarı ihtiva eden ilamın Ermeni 
patrikhanesi vekillerine tebliğ e
dildiği yazılmıştı. Belediye, evvel
ce dü,ündüğü gibi ilamı alır al
maz Tapu idaresine müracaat e
derek, mezarlığın tapu senedini 
kendi namına istiyecekti. Fakat 
'imdilik Belediye mezarlığa vazı
yet edemiyecektir. 

Yazlığa nereye çıkmalı? 
Bahar, geldiğini belli etmemek 
için mi sis arkasına saklanıyor? 
Alıırmdan botanınıt bir kaç yüz ı 

İneğin bir ağız4n böğünneaini an
dıran seslerle kaç aabahtır yata
ğımda sıçrayarak uyanıyorum .•. 
Tekrar uyıya bilirsen uyu.... inek
ler böğürmekte devam ediyor. Kal
kıp lambayı yakmaktan batka çare 
yok. Pencerenin önündF, günün a
ğarmasını beklemek, hoşuma gider 
amma, böyle yarıda kesilmiş uyku
nun sersemliği üstümde olmamalı.• 
Neyse, biraz soma, ortalık damla 
damla aydudanmajta batlıyor ve 
ben batımı ılıtan uzatıyorum: 
Dehtet ! öyle bir sis var ki bir a
dım ilerdeki dı,budak ağacını bile 
göremiyorum. 

Tekrar penceremi kapayıp içeri 
çekildiğim zaman bakıyorum ki 
bütün ev halki uyanık. .. 

Onlar da aia düdüklerinden u
yanmıtlar ve tabii benim gibi bir 
daha uyuyamaınıtlar. 

Uykumu bqıma sıçrattıkları hal
de bu düdüklerden tiki.yet etmek 
benim aklımdan geçmez. Neyap
smlar, vazife icabı ..• Taş çatlasa 
bağıracaklar! Göz gözü görmiyen 
denizin ortasında çarpıtmalar ol-

d h .. ., 
sa a amııyı .... 

Nasraddın hocanın yapbğı gibi 
,çocuğu çetmeye gönderirken ta
marlamalı .. Testiyi kırdıktan son
ra döğmek ne fayde verir? Sis dü
dükleri de böyle.. Kaza olmadan 
çığlığı koparıyorlar. 

Diyeceğim fU ki, mart ayında, 
bir günümüz sissiz geçmedi. Bahar 
acaba, yaklaştığını bize gösterme
mek için mi sislerin arkasına sak
lanarak geliyor? Korkarım ki an
sızın kartmııza çıkıp bize bir sür
priz yapacak ... 

Takvim yalan söylemiyorsa, bu
gün martın (31) i ... En fena görür 
bir tahminle, on be' gün sonra ba
harın içindeyiz. Evde, sesi kısılmıt 
bir k~ var. O bile, bir haf
tadan beri ince İnce ötmeğe bat
ladı. Hele kafesini, açık havaya 
bıraktıklart gün keyfinden yerin
de duramıyor. 

Dün, kapının önünden bir zarza
vatçı bağırarak gaçiyordu:: 

- Taze karrubabar ... Var taze 
karnıbaharlarım .. 

çekleri koklayıp koklayıp kendile
rinden geçe't gibi bağrışıyorlar: 

- Ne koku! Efendi, ne koku bu •• 
Em koklıyoruz, em koklatıyoruz •. 

Eyi amma, o kadar çok koklıyor
sunuz ki mütteriler, çiçekte kok
lanmadılı: yer bulamıyorlar. . . . . . . . . . . . .. . 

Geçen aktam bir aile toplanb
smda, yaza dair konutuyorduk.. 

Yazdan bahsaçdınca, yazlık ak
la gelmesin olur mu? 

Birisi abldı: 
- Ben Küçükçekmeceye gide

cegfm ! 
·yaşlı bir hanım, yüzünü burut

turdu: 
- Bilirim oralarını ben .. Sivri

ainek yuvasrdir ! ... 
Evin en genç kızı, "Suadiye"de 

Suadiye... diye tutturdu. Büyüka
danın yalmz bir isteklisi çıktı; o
nu da çabuk vazgeçirttiler: 

- Susuzluktan yanar kavrulur
aun ayol.. 

Bu aene ilk defa olarak bir yaz
lığa çıkmağı dütünenler arasında 
ben de olduğum için söze karıt
tım: 

- Beylerbeyi yahut Çengelköy, 
nasıl? Y akınlılı:ları da var, Jstan
bula? ... 

Meclisin en yaşlı hanımı atıldı: 
- Hay allah senden razı olsun 

evladım .. Gördün mü yazlığa gidi 
lecek yeri? ... 4la Tomruksuyu, 9er 
bet gibi hava ... 

Bilmiyenler sordular: 
- T omrukıuyu, nerede? 

- Çengelköyünde iki gözüm .•• 
Sularınen fİfalıaı ... Bir bardak su 
iç, bir kuzu ye!.. 

Büyük Hanım, Çengelköyünü o 
kadar metetti ki, bizimkileri kolay 
ca kandırdı. 

Ömrümüz olursa ve bir mani 
çıkmazaa bu yaz şöyle bir kaç ay 
için Çengelköyüne hava deği~tir
meğe gideceğiz. 

Kim bilir, h°'umuza giderse 
belki kıtın da çengeli atıp kalırız!. 

M.SALAHADDIN 
- ------o-----

Mahkemelerde 

1, ı~:::~u Hiııe Z4.lS 
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Bu kadar büyük fedakarlıkla
ra rağmen İstirdat talepleri 
durmadı, azalmadı. Doktor Lu
ther nihayet, bir çok zarar ve fe
laketlerden sonra, daha bidayette 
alması lazım gelen bir tedbiri itti
haz etti: Harici borçlar hakkında 
umumi bir moratorium ilanı ıçın 

karar aldı. Bu teehhür Almanya
ya çok zararlı olmuştur. 

Belediye tehiri icra kararını da 
kaldırmağa bir zemin hazırlamak 
ve davayı tekemmül ettirmek için 
ilamı patrikhane vekillerine tebliğ 
ettirmiştir. Patrikhane vekilleri 
tashihi karar talebinde bulunduk 
ları takdirde o zaman Belediye de 
tehiri icra kararının kaldırılması
nı istiyecek ve Tapu idaresinden 
de senet istiyecektir. 

Bilirsiniz ya, karnıbabar, baha
rın müjdecilerinden sayılır. Satıcı
yı evden çağırıp pazarlık ediyor
lardı. 

Pazarlığın son sözünü duydum: 
- Sen bilirsin, vermezsen git!.. 
Araya girmek istedim: 

Atina macerası 
MI. Şor'un evrakı 
Adliyeye veriliyor 

M. Papasla sevişerek Atinaya 
kaçan ve babası tarafından gen 
getirilen Mel. Şorla bu seyahatte 
ihmal ve terahileri görülen me
murlar hakkındaki tahkikat ikmal 
edilmittir. 

' 

ltop" !:; 3,80 
-.it. h.IU'iye 15.-

Şark m. ecza 
Telerou 

ÇEK FlATLARI 
l>•riı 12,03 t Prai 

t lolldr• 725 J Viyana 
~İ.İJork 47.33 Madrit 

15,96,75 
4.33,75 
&,60,25 
ı,98,20 
4,33,75 
3,88,SQ 

J 
~l•no 9,20 1-2 Berlio 

~ ... ıel 3 .. 39,75 VartO'ıa 

Buna mukabil Dr. Luther, en 
zengin memleketlerin paralarının 
bile sarsıldığı bir devirde, Mar
kın kıymetinin sabit kalmasını te
min etti. 

ihtiyatlı bir para siyaseti takip 
etti. Acaba bu hizmetlerile evvel
ce yapmıt olduğu büyük hatayı 
telafi edebildi mi? .. 

Amerika bankacılık buhra
nının takip ettiği seyir 

- Ne satıyor bu adam? 
_ Karnıbahar ... 
- Dediğiniz fiate razı olınıyor 

demek •.. 
- Olmıyor .• 

Güldüm: 

Bu husustaki evrakın bugün Ad 
liyeye verilmesi muhtemeldir. 

~ı;,.. az,57,SO Pe9te 
il' ~'!9Yre 2,44,75 Bülıı:ret 
I ~- 66,61,SO Belırrat 

•• 14,30 
35,18 
10,86 

Temmuz 1931 den sonra, ha
rice külliyetli mikdarda tediyatta 
bulunmaları neticesinde belediye
ler, bankalar ve hususi müeaae
sat işlerini çevirmek için lazım 
gelen mütedavil sermayeden mah
rum kalmıtlardı. Herkes banka
yı enfilasyona doğru itiyordu. Lu
ther para basına makinesinin ka
pağını bu hücumlara kartı muvaf
fakıyetle müdafaa etti. Reich is
tatistik müdiirü Wagemann gibi 
eserleri çok okunan iktısatçıların 
yaldızlı projelerine kanmadı. Çok 

Geçen hafta Amerika bankacı
lığının geçirmekte olduğu büyük 
buhran hakkında izahat vermit, ve 
vaziyetin salaha doğru gittiğini 
yazmışhk. Bu hafta zarfında bin
lerce banka gitelerini açmıştır. 
Bununla ber.aber 5.000 banka he
nüz kapalı durmaktadır. Nezdle
rindeki mevduatın ancak ufak bir 
yüzdesini tediye eden bankaların 
adedi de henüz bir hayli fazla
dır. 

- Yarı yanya anlaşın ... Doktorlar arasında 
yardım kasası :~ "'-•tıerdam t,17,33 MoıkoT• 

N U K U T {Satıt) 

- Nasıl? 
- Karnıbaharı ikiye bölün: 

ı . 

Ku.ruı ı kuı-ut --
ın.- t .Şilin, A•. 26.-

727 1 Pe:r.ela ı7.-

zıo.- ı Mark ıso.-

2ıs 1 Zeloti 24.-

115 J Penı• 33.-
25.50 20 Ley 23.-
820. 20 Dinar 55.-
28~ 1 ÇernoYe(: -.-
85.- 1 Albn 9,31 

120 1 Mecidiye 34.-
Banknot 2. 

c Haftalık edebi musahabe 

Fikirler ve insanlar 
) 

Necati Çakıroğlu 

Karnı onun olsun bahan siz alın ... 
............... 
Vaktile rakı çeken "her iki ma

naaile" meşhlir bir fairimiz vardı. 
Rakısının şifeleri üstüne şu mısrai 
yazdırmıttı: 

dki zıkkımlanırım, bir sata
rım!» 

· Sokaklarda çiçek satanlar, bu 
şairden ilham almış olacaklar. Çi-

Etıbba muhadenet cemiyeti dün 
aylık mutat içtimaını yapmıtbr. 
içtimada cemiyete müracaat eden 
15 doktorun azalığa kabul edilme 
leri kararlaştırıldıktan sonra, dok 
torlar arasında bir yardım kasaaı 
teşkili esası konutulmut, bu fikir 
hararetle kabul edilerek kasa için 
bir niza1D11ame hazırlamak üzere 
üç kişilik bir komisyon seçilmittir. 

mancıya: " Ben senin romanlarını ya- ni ileri sürmeğe hiç İmkan yoktur. nek'kit1er, kendilerinin mu..-affak olama-
zamam ama sen de benim tenkitle•-imi Mönekkioe böyle cevap vermek ber dıkları sabalerde baıkalanrun muvaffak 
yazamazsın!" diyebilir. Fakat meydan kariin kendine göre bir güzellik telakki- olmasını çekemezlermiı. Daima hiddetli 
okumağa meydan okumakla cevap ve· si olabileceğini inkar etmektir. Bir §airin, ve, Nahit Sım Beyin tabiri ile, "ıaldın-
ren münekkit pek azdır; çünkü mü- kitabını beğeruniyen,satın almıyan bir ka ci' olurJarmıı !. .. 
nekkit asıl davanın şab>slarda, yani ken- rie: " Mademki para verip almıyorsun, AUah böylelerinden bütün -tkirla-
disinin veya romancının kudretinde de-- oturup bundan İyisini yaz bakalım!" de- n korusun; fakat, doğrusunu isterseniz, 

'J' enkf din tenkidi anhyabiliyorlar. Herhalde onıar münek- ğil, eserde olduğunu muhatabından da- mesi ne kadar tuhaf olursa münekkide böylelerinden korkmağa hacet yok,çün.-
1'1 kidinkini bir türlü anhyamıyor. Her ha iyi anlaınııtır. Denilebilir ki sanatkar meydan okumıuı da o kadar tuhaftır; kü saydan pek az oloa ııerek, çünkü-

1 ahit SU"rı Bey, yeni kitaplan (l) i- şair, her romancı münekkidi kıskanç- lar içinde en ideali.ti münekkittir, rea- çünkü münekkit her ıeyden evel bir ka- ben, tenkitle uğrqanların çoğunu bileli-
~· ~aber gönderdiği bir m~!upta ba- lılda ittiham eder ve ömründe bir kere !itenin imkanuz kıldığı §eyleri dii§ünür. ridir. Fakat diyeceksiniz ki o kari ken- ğim halde, böylesine hiç nugelmedlm. 
ıı,".! b.,. kaç ay evel verip de ı.aJa tutama- olsun: " Beğenmiyorsan iyisini sen " Benim bu kadarım da yapı:p yapama- disi beğenmemekle kalmıyor, batkalan- Bu nevi münekkit zannederim yalnız 

{\h;tını bir sözü hatırlatıyor: onun Ede· yap!" der. Nahit Sırrı Bey de bundan mamdan ne çıkar? Bundan daba gÜzeli, na da tesir etmeğe kalkıyor. Ya şair,ro- mubarrirlere kendini göateren bir haya-
~" .r-t v~ sanat bahisleri iaimli kita~da kurtulamıyor ve bir tenkit kitabında bu- bundan kusunuzu tasavvur olunabilir mancı batkalarına tesir etıneğe kallmıı- !ettir. Biz münekkitlor de o hayalettmı 
ı <; ......... ! ve münekkide da.ir" söyledikle- mı söyliyor : ya!" der. Hemen hemen her sanatkar, yor mu? Herhangi bir muharririn, me- şikayetçiyiz, hatti muharrirlerden daha 
'~ı"'~nakata etmek İıtemiştim.''Geç ol- " Yaz öğlesinin kızgın günC'§i altında vücude getirdiği eoerin asıl tahayyül et· seli Nahit Sım Beyin estetiği, sanatteki haklı olarak tikayet ediyoruz, çiinkü o 

~ ı .... ~ olmamasından hayırlıdır" der- k~fesi'.'i ~aşma yastık yapıp kaldırımın tiğinin çok altında olduğunu itiraf <ttiği gayeleri benimkilerden ayrı olunca o es- hayalet zaman zaman her ~ iı-
~ n ele, baylı geç kalmıt olmama golgelı hır tarafına uzanmış bir hamına- halde bunu başka birinin de söylemesine tetiği, o gayeleri müdafaa eden, karilere mini ahr, kıyafetine girer. Nahit Sırn 
ı.,, bi ll, o münakaşaya giri~eceğim. Za- lın, görmiyeın gözlerle bakarak muhte- tahammül edemiyor; çünkü o zaman ite de a§ılamağa çalışan kitabına kartı be- Beyi bilmem hangi iıim ve luy.tetle -

1 lııeı.t.,' ıniinekkit •için tenkitten bahset- şcm otomobiliyle geçen bir kadın için; gururunu, şahsına olan muhabbetini, öz- nim kendi fikirlerimi müdafaaya hak- hat11z etmit. herbalde birçok romancı ve 
ı ş11 n tatlı ne olabilir? " Gözlerini şehlaya benzettim. Yazık severliğini karıştırıyor. Yani sanatini saf kım yok mu? Tekrar ediyorum, burada ~airlerimize kendisini benim imıiınle ta-
f Sır.. ;ı1~ hemen söyleyim ki N~t zavallıyı beğenmedim I " demesi ne kada; olarak düşünmekten vazgeçip ona ken- şahsa sanat haricinde gelecek menfeat- nıbnıftır. Artık o adaınugızlar da be-

l"'İl\i ey,.? o küçük "essai" de söyledik- gülünçse, bilgilerinin derinliğine ve ince di §Bhsını da katıyor. Bunun için her- )er mevzuu bahis değildir. Münekkit on- nim birçok tııirleri, ımıbarrirleri pek be. 
'"'•lıt Çoaıına itirazım yoktu.·; hatti. en bir hassasiyete sahip bulunduklarına hangi bir eser karşısında müşkülpesent- !arla alakadar değildir, o daima mesele- ğendiğimi unutarak " daima mütehev-
~O>u~na. iıtiraktc hiç bir mahzur gör- dair hiç bir delil vermemiş tenkitçilerin lik gösterenin vaziyeti daima daha asila- yi saf sanat sahasına, ideal bir &abaya, vir ve aaldmcı", "her muvııffakiyete, 

~ llıii · Fııkat Nahit Sım Bey yalnız en tamnmış ve teslim olunmuş kıymet- nedir. götürmek İster. halta oadece her gayrete kızan" bir a-
~ ~; 'j.eklr!t değildir, roman, tiyatrD da !erden istihfafla, tezyif veya merhamet Fakat asıl münekkit kendisine verilen Nahit Sırrı Bey 0 hammala benziyen- dam olduğuma hükmetmiılerdir! ... 

•d, DUİntkı,~ hikayeciliği, romancdıiı a- ederek bahseyJemeleri de o kadar gü- eserde gayeyi bulup tahakkuk ettirilmiş lerden baıka bjr de üçüncü Ounan'a Münekkit " baleti - ruhiyeai'' ıııin bu 
•er,kidi iç.,..~tliği İse arızidir. Bunun için lünç ve işte o kadar hazindir." şeklin tasavvura ne kadar yaklaşabildi- benziyen münekkitlerden bahıedlyor. kadar baıit olduitunu bir an için farze-

., '• nıiinekf.; en ziyade dıtardan görüyor (Uzun cümleleri ıeverim ve bu kadar ğini arattıran değil, o gayeyi, o taaavvu- Bunlar "hiçbir eser halkedemcmelcrinin delim. Sanatln herhangi bit' tube.inde 
~•n be.led·-~e karşı aıd meslekdatları- uzun bir cümleyi yazmaktan çekinmedi- ru da münak&Ja edendir. Bu buıusta o acısını yazanlara muzır olmak, fenalık muvaffak olamıyan bir kimtenin, muvııf-
-llaaUerdıgı iletin hükümlerden, batıl ği için Nahit Sırrı Beyi tebrik ederim. da 'yaratıcı ıanatkiir" ile bir seviyed&- etmek suretiyle avutmak ve uyuşturmak fak olduklannı sananlara: " Yanılıyor-

Geyikli orman! 
Yakın tarihe ait bazı hatıraları 

itittiğimiz zaman hayrete düşüyo
ruz. lzmirin Selçuk harabelerin
de eskiden bir yüksek medeniyet 
olduğu iddia edilirse buna tarih 
bilmeyenler de harabelere baka
rak inanırlar • 

K.onyadaki eski Türk san'atı
nın tarihini bilmeğe lüzum yok
tur. ince minarenin İnce endamı, 
Sahip Atanın mozayıklı kapısı bu
nu ebediyete götürecektir. 

Fakat kim iddia edebilir ki 
bundan yüz elli yıl evvel İstanbul 
civarı serapa ormanınıt ve bu or
manlarda avlanan geyiklerin boy. 
nuzları Avrupaya satılırmı •. 

Kahtanenin iki yetil sırtında 
bir zamanlar gül bahçeleri içinde 
zarif köşkler olduğunu da Si.dil.
bat hatıraları arasında okuduk. 
Fakat yalnız bu devrin hayatını 
ifade etmek ister gibi tahtadan, 
çerden, çöpten yapılan bu köşk
leri de yine zamanın siyasi bir 
hamlesi silip süpürmüf. 

Bunu kabul edelim, fakat ta
biatin her yd tazelediği ve her 
memleketin kendine lazım bir ha
yat ve zevk vasıtası olarak kabul 
ettiği bn meçhul ormanlara ne ol
muş? 

Bunları da Osmanlı tarihini her 
asrın dört devrinde yakıp yıkan 
isyanlar, ihtilaller mi yaktı, yık
tı. 

F ransadaki siyasi ihtilal bıçak
lan (Paris) te binlerce insanı kı
tır kıbr kesti. Fakat Paris civarın
daki methur Bolonya ormanında, 
Vensan ormanında bir tek dal ko
parmadı. 

Fransızlar bunu ancak son muha 
rebede (Paris) i tehlikede gör
dükleri zaman budadılar. 

Peki, daha yüz elli sene evvel 
lstanbul etrafını kaplayan ve için
de avlanan geyiklerin boynuzları 
bile Avrupaya satılan orma nlara 
ne oldu. 

Bentler yolu ile Kemerbu~gaz 
arasında bir parça görünen Bel
grat ağaçlığı belki bu tarihi orma
nın bakıyesidir. 

Bilyük fehirlerin civarında at, 
otomobil, hatta piyade gezintile
ri için bakılmış, yolları açılmı~, 
hatta istirahat yerleri yapılmı~ or
manlar yetittirmek medeni bele
diyelerin vazife;i olmuttur. 

(Bükre•) te bile ortasından ge
ni' bir otomobil yolu ile at gezin
tilerine mahsus ayrı bir yolu olan 
iki taraflı güzel bir orman var
dır. 

Şu tarihe geçen, geyikli orman
dan vazgeçtik. lstanbul Bele
diyeai bari her ıene civar köylüle
rin baltalarına göğüs gerenBelgrat 
ormanına biraz çeki düzen ver
se! 

Burhan CAHIT 

Yurtdat! 
Kuru ve y~ yemiflerimiz sağlık 
kaynağıdır. Bunlardan bol, bol 
ye ve yedir. 

Milli lktıaat ve Ta$atrul Cemiyeti .................... 
Bu komisyon gelecek haftaya ka
dar bir nizaınname yapacak, ce
miyet gelecek hafta gene toplana
rak bu nizamnameyi müzakere e
decektir. 

. 

anlatan münekkitten, karilere rehberlik 
eden, yeni iıtidatlan bulmağa çalışan 
münekkitten, hasılı .. yarabcı sanatkir'' a 
hizmete çahf8n münekkitten bahsetmiş, 
fakat beni hepoinden ziyade alakadar e
den bir cinsten,anlatmak için değil, an
lamak iç.in yazaıtdan babıebnemiı. Me
oela ben. Ekseriya düıündüklerimi bil
dirmek için, ne dütündüğüınü, ne dütün 
menı lizım ııelcüiini anlamak için yaza
rım .... Hem Nahit Sıl'Tı Bey muayyeıt 
bir estetiği müdafaa için yazanlardan 
l>ahaı da unutmuu halbuki münekkitler 
içinde en "lntenuant" lan onlardır. 

Nahit Sırrı Beye, bunlann hepsinden 
daha _,, bir ıit-.im Tar: bir taknn 
bayaiJ romanlarla ,öhret kazannu, bir 
romancının günün birinde yöluek eser
ler de vücude eetireceğine inanıyor. Ben 
burada Pierre Benoit'nm herhangi bir e
oerinin iyi • .,.. fena oldujuna hüküm
-..ermek, yahut Paul Sonday'nin bakh 
-..eya balum olduğunu IÖylemek ioteıni-
yorum, fakat Mademoiaellc de la Fert~, 
Nahit Sırrı Beyin söylediti gibi, iyi bir 
romansa o muharririn öbür eserleri de 
hiç ıilpbesiz ki fena delildir; onlar fena 
ise öbürleri de fenadır. Eserin şekli de
tiımelde muharririn kudreti, "keyfiyeti" 
değitmez. Fakat bu, uzun bir meseledir, 
Bqka bir gün bah....ıeceğime söz ver
mekten korkuyorum. 

Nurullah ATA ' P.I " ken kurtulam>yor. Fakat herkesin bildiği: "Kedi yetİ§elne- dir; çünkü eseri değil, ••erden eveli istiyen birer hasta" İmiı." Her muvaf- sunuz!" derneğe hakkı yok mudur? 
.,ı:ı. • ~~e kitl .... r, •a•'rlen"n· rom•ncıla·.--. n ..ı~ ~~ . ... • d r" d k b k d k d' H 1 d ki f.k. 1 

-.ı..~·:11ı.ı.a.~.::::~-.:..:_~, !!!:!!:!:!~· ....t:· !!!l!A"!!l'!i!ill:' Ulo...L...llı.ıil.~C~id~a•r~Pn~ı~s...!!!eıt::,~sow"~z!Ü.....!~u~r~u~r ~e~nı.Jl~U ..J.~a~ı~e~tm~e~t~e~•r~ . .!!.e~e~e~ı~er~e~.,!.::ı ~ı~r~e~re~J..Jf.a~ki~iy~'e!t,~h~a~t~ta~s!ad~e~c~e2h~e~rJ~~a~•v~r~et!.2ön~u~"n~d~e;__L_ _ _Ş~im~d~i ~ba!tır~l~ı~o~~~~o~m:!!!!Un~aka!!;~~'.!~'~"~a-:_L__jii:::Sii;;;;;;:;;;:;::; 
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~i.liyct' 
Aınn umdeıi " M l L L 1 Y E T " tir. 

1 NİSAN 1933 
idarehane : Ankara cadde•İ, 100 No. 

T elsraf adre•İ : iıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmulıanir T• Müdür ı 24311 
Yuı itleri Müdürlüiü J 24319 
İdare •• Matbaa : 24310 

ABONE OCRETLERl : 
Türkiyei~G Hariç içi• 

L. K. L. K. 
3 ayhiı 4- ·-6 

" 
7 50 14 -

12 
" 14 - 211-

Gelen eTrak seri Teri.lmmı:.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruttur.- Gazete Te 
matbaaya ait itler içln müdiriyete mü· 
r•caat edilir. Gazetemiz ilinlann m .. •u-
liy~tini kabul etmez. -BUGONKO HAVA 

Y •tilköy aıkeri raıat merku.inden aJ .. 
dığımız malümata söre husün hava açık 
ve sakin olarak dnam edecektir. 

31-1-33 taı-ihinde ha•a taa7iki 735 mi· 
limetre, eı:ı fazla sıcaklık 10 en az 3 der ... 
,.,. idi. -Haıtanın yazısı 

İsim bahsi 
Benim, şimdi İstanbulda olma

dığını zannettiğim bir kariim var
dı. İmzasına nazaran İngiliz ve
ya Amerikalı olan bu zat bundan 
iki sene kadar evvel yazdığı bir 
mektupta bizde bu kadar yenilik
ler yapıldığı halde neden hala ai
le adı, soyadı tesis edilmediğini 
soruyor ve bunun faydalarından, 
lüzumundan bahsediyordu. O za
man kendisine sadece bir tahmine 
dayanarak yakında bu itin olaca
ğını yazmıttım. Şimdi artık Soyadı 
kanunu ile onun bu arzusu yerine 
gelmiş demektir. 

Doğrusunu söylemek lazımge
lirse bilhassa İstanbullularda bu 
mesele p ek büyük bir eksik te,kil 
etmekte idi. Anadolu ve Rumelide 
a~ağı yukarı ekseri ailelerin isim
leri mevcut olduğu için bu noksa
nı İstanbula hasretmek mecburi
yetindeyiz. Fakat it, fikir hayatı
nın ekseri itlek uzuvları da bu ga
~ip ve asırdide tehirden çıktığı için 
ımzalarımız içinde bir bulanıklık
t r giderdi. Hatta çift isimlilerde 
bile •.. 

Mesela: Yusuf Ziya Bey dediği
miz zaman en az üç dört kifİ ha
tıra geliyordu. Şirketihayriye Mü
dürü, iş Bankası Müdürü, meb'us. 

Salahaddin Bey diyince: 
- Hangisi? diye sorulurdu. 
Hele Ali Bey, Mehmet Bey gibi 

h~rcıalem isimler için muayyen 
bır şahsı ifade etmenin imkanı 
yoktu. Şimdi soyadı gelince bü
tün bu karışıklıklar büyük bir nis
pette ortadan kalkacaktır. 

Yalnız. . • . Acaba bu isimleri 
nasıl bulacağız?. 

Etrafta esen havaya bakılırsa 
her~es kendisine uyduğunu zan
nettıği bir ismi alacak. _ V aktile 
babalanmız da bize isim koyar
k~n .Ya pek sevdiği bir adamın is
mını, ya büyük babalardan birinin 
adını koyarlar, yahut ismin mana
&~na b~karak takarlardı ... Bugün i
&ımlerın de türkçeye çevrilmesi or
t~ya çıkınca bu isimlerin sahiple
rıne ~azaran ne gülünç manaları 
oldugunu görüyoruz. 

Mesela: Yüzüne bakılmıyacak 
k~dar ~irkin ne (Cemil) ler, hiç 
b~r teYtn farkında olmıyan ne (A
g9:h) lar, şehadet getirmesini bil
mıyen ne (Zühtü) ler kendi fap
kasını düzeltmekten a'ciz ne (Na
zım) l~r, adını unutan ne (Zeki) 
ler, .. ~ıç bir feye yaramıyan ne 
(~ufıt) ler, ne laf yürekli (Rah
mı) !er, gölgesile kavga eden ne 
<J:lalım) ler, ağzından küfür düş
mıyen ne (Edip) ler, ne havalan
mıt (Kamil) ler, ne tezcanlı (Sah-

lbilliytl'in fdfbi uımsnı: ( 4 

1 

1 

ri) ler, ne pislikten yanına yakla
tılamıyacak (Nazif) ler, (Tahir) 
!er, ne herkese mağlup olan (Ga
lip) !er, ne kısa akıllı (Akil) !er, 
ne alemin hakkım yiyen (Adil)ler 
ne kısa boylu (Ali) ler elhasıl 
eski tabirle i'1Jli müsemmasına uy
mıyan ne kadar adam var. Şimdi 
bunları türkçeye çevirdik mi gül
memek kabil olmıyacak. Dütünün 
bir kere bir yerde kavga çıkarmıf, 
cam çerçeve kırmıf, üç kitinin ka
fasını yarmıf ve mahkemeye düt
müş birisi. • Reis ismini soruyor: 

-Adın ne? 
- Uslu! 

Zaten dünyanın hiç bir yerinde 
isimde mana aramazlar. Esasen 
isimlerin yüzde doksanında mana 
yoktur. Olanlannda da mesela 
(Dieudonne = Hüdaverdi) gibi 
enderlerinde münasebetli bir ma
na bulunabilir ama mesela (Ro

senstein~Pembelaf) ta olduğu gi
bi manasında münasebet olmıyan
lar daha çoktur. Ben biliyorum. 
Şimdi biz aile ismi almıya batla
dık mı zamanın modasına göre 
hangi çetit isim makbule geçeceği 
tahmin ediliyorsa yahut hangi sı
fatın kendimizde olduğunu zanne
diyorsak ona uygun bir isim bula
cağız ve bu suretle hareket eden

ler çok olacağından ayni ismi alan 
yüzlerce adam bulunacaktır. Mese
la yüzlerce Tekin, binlerce Demir, 
bir o kadar Alp falan göreceğiz. 
Yahut her tarafta Yılmaz, Ostün, 

Çetin gibi sağlamlık ve tosunluk 
manalarını alanlara rastgeleceğiz. 
Bunun için ben bir çare düşün
düm. Bu isimleri herkes kendisi 

değil, bir isim jüt-isi koymalıdır. 
Daha doğrusu, soyadını seçen ada
mın bulduğu ismi bu jüri lastik et
melidir. Mesela çelimsiz, cılız, has

talıklı bir adam gelmit, kendine 
Yılmaz adını koymak isterse jüri 
kabul etmemeli ve onun yerine 
mesela Mızmız, Singin gibi isim
ler vermeli ve böylece hiç değilse 
manalı isimlerle sahipleri arasın
da iptidai bir münasebetsizliğin 
önüne geçmelidir. Diğer taraftan 

bu isim bulmak herkesin uğraşa
cağı bir şey olmadığından bunun 
için de bir idarehane açmak hiç te 
fena değildir. Bu idarehane iki 
kısım olacaktır. Bir kısmında ka
riha sahibi muharrirlerden mürek
kep bir heyet isim olabilecek söz

leri muttasıl toplamakla meşgul o
lacak; ikinci kısım da bu isimleri 
tabilerine uygun bir tekilde sata
caktır. Her isimden bir lira, hat
ta elli kurus alınsa yalnız İstanbul· 
da hiç olma,zsa elli bin lira kazanı
lır .... 

Bende fikir yok değil, teşebbüs 
kuvveti yok! • • Eğer birisi şu ida-
rehaneyi açsa alimallah Karun 
kadar zengin olurdu. 

FELEK 

Behzadın yıldönümü 
--·-

DUn HafkPvfnde bir konfe
rans veri/dl 

Darülbedayi aktörlerinden Bü
yük Behzadın yirmi beşinci yıldö
nümü münasebetile dün İstanbul 
Halkevinde Refik Ahmet Bey ta
rafından bir konferans verilmiş
tir. 

Refik Ahmet Bey, bu konferan
sında Behzadın hayatından, mem
leketimizdeki tiyatro vaziyetinden 
bahsetmit ve Behzadın sanatini 
uzun uzadıya izah etmiftir. 

ihtifal 
Vefat etınit olan Ditçi mektebi 

müdürü merhum Server Hilmi Be 
yin Merkezefendideki mezarında 
yarın saat 12 de bir ihtifal yapıla
caktır. 

MAKEDONYA 
Aflr. Eın. Politika ve Kan .. 

Mülazım rütpeainde idi. Çapkın 
ve yan bıçkın bir tavırla; 

- Heey Smordeı muhtan! - di
ye bağırdı - Gel bakalım yanıma .. 

Muhtar fıtık olmuı gibi bacakla
rını aça aça apıfa apıta iki üç adım 
öne geçti: 

- Söyle efendil 
Suratı tll§ gibi, tam dört yüz dir

hem bir Makedonya muhtanydı bu .. 
Kah komitelerin tazyiklerine, kah 
jandarmaların veya takip müfrezele
rinin tazyikine muhatap olan, icabın
da köylü namına dayak yiyen; ve e
ğer horoz aeai duymamı§ bir kaç altı
nı kalmıı•a günün birinde uzanacak 
bir ele sıkıstırmak için fırsat kollayan 
nümunelik ·bir muhtar. 

Zabit, kazanılmı§ bir davanın za-

Müellifi: Nizamettin Nazif ............... ,,,,,,,,,.,,,,,,,,, 
ferinden neı'e alıyordu. 

- Muhtar.. - dedi - Zagorit'li 
kadını bul bana. 

Toprak belleye belleye avucu na-
11rlaım11 bir köylünün Jeliın aldıfmı 
bilmem hiç gördünüz mü? Pazı çok 
!'uvv~tl-;ndifi için, kocaman bir vinç 
ıpeklı bır mendili naaıl sıkıntı çek
~eden kaldırabilirse kol da bu eli 
?rıe kaldırır; ıanıraınız ki el kendili
gınden alına değmjıtir. 

.Nümunelik muhtar itte böyle bir 
ıe]am aldı ve hemen "Acaba ne ola
c~k ?" diye endişe içinde bekleıenle
rın arasından birini tutup çekti: 

- Na sana Zaguriı'li karı .. 
iri yapılı ellilik bir kadın. Boynun

dan bağlı yemenisinin kenarla
rından kır renkli şaçları gözüküyor. 

MlLLIYET CUMARTESi 1 NiSAN 1933 
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Asker gözüyle Avrupaya bir bakış 
iV 

Şunu iyi bilmelidir ki her hangi bir 1 
politika kümeıi kuranlar, kartılarında 
yeni bir politika kümeainin doğması
na yalnız yardım etmif olurlar. · Hat
ta onun doğmasmı körüklemiş olur
lar .•• 
Şimdiye kadar hiç bir politika gru

pu, ne kadar iyi iatekle kunılmuı 
oluna olsun, insan kümelerini, biribi
rine karşı dövüımekten uzaklll!tmna
mıf, belki karıılannda yeni bir grup 
yaratarak, dövüıe yaklaıtn:mııtır. 
Böylece yağmurdan kaçayım dıye ya
pılan bir düzen, karıııında dolu yağ
dıran batka bir düzen doğurmuıtur .. 
insanlık tarihinin bütün kıvrımlan 
bunu apaçık gösteriyor.. . En yeni ör
neği de "Büyük kavga" dır. · 

insanlığın bugüne kadar aldığı yo
lun iki yanına dönüp te bir bakalım: 

Bütün kavgalar, bir önceki kavga
da "'yenen" in cyenilen» in enıeıinde 
boza pişirmek istemesinden doğmamı§ 
mıdır? Şimdiye kadar yene~leri~ yen
diklerine kartı göaterege\dıklerı bu e
zicilik tutumu, yenilenlerde, öcalma 
duygusunu, sırtlarına yükletilen yük
ten bir gün önce kurtulmak meramı
nı bilemekten batka neye yaramıttır? 

"Adalet" e dayatılmıyan bant tart
lan, elbet düzeltilinciye kadar, temel 
tutmazlar ... Ve, temel tutmadıkça, 
inaanlık ta rahat yüzü göremez .. 

Zavallı insanlığın, yüzlerce çağ\ar
danberi çektiği, en çok bundan değ~! 
miydi? Şimdi çektiği de bundan değıl 
midir? Düşünün bir kere: "Sen bite
viye ıili.hıız, ve benden güça~z, elin, 
kolun bağlı duracaksın. . Benım sa
na zorla imzalattığım yasarun ıana 
yüklediği yükleri de bir d~~İy~ ~aşı
yacakım. • • Ben iae, istedıgımı, ıate .. 
diğim gibi yapmakta, istersem tepe
den tırnağa kadar silahlanmakta ser
best kalacağım.,, diye inaanlan, biri 
güçlü, takatli, öteki güçıü~, takatsiz 
iki kümeye böldükçe, güçlu olanlar, 
güçıüzlere iıtediklerini yaptırabilecek 
bir duruıta kaldıkça yeryüzünde kav
ga hiç eksilir mi? 

Bizce, bugÜn inaan kümeleri ara
ıında, her §eyde atbafı beraberliği ku
rulmadıkça kaııganın önü alınama:ıı .. 
Ne yazık ki bu beraber/iğe erebilmek 
için, insanlar daha çok ko§acaklar ve 
döııüıeceklerdir .... ...... 

Avrupanın bugünkü gidişi ö
nünde Türkiye 

Bue gelince: 
Bizim milletçe karakterimiz pek a

çıktır. . Y eryÜzünde, bugünkü gidiıi, 
gözünden hiç kaçırnuyan Cümhuriyet 
Türkiyeainin ana tutumu "Yurtta aulh, 
cihanda ıulh .. " yasasıdır .. On yıllık 
politikasının tatmaz ibresi bu olmuı
tur; ve her vakit böyle olacaktır. Bu, 
bütün insanlann gözü önünde apaçık 
duruyor .. Bugün yabancı ölkelerle 
kurduğu dostluk bağlannın kaynağı 
onun, bu tutumundadır. Herkesin bil
diği bir §eydir ki, elbet biz de geç
mişte bir çok milletlerle dövüttük. • -
Fakat hemen hepsinde, hele (Viyana 
kuta iması) ndanberi geçen aon üç 
yüz yıl içindeki dövüılerde, biz bite
viye baıkalarmın aaldırıtına uğradık .. 
Ve ancak varhğonızı korumak için 
dövüıtük •.• 

Sonra, dövüt bitip te banş olunca 
da, dövüştüklerimizle İyi geçinme yo
luna girivennekte de, gecikmedik. · · 
Barı§ için, dostluk için, karıımızda 
yÜrekten bir istek olduğuna inanınca, 
dövüt günlerindeki düşmanlık duygu
larımızı bastırarak, dostça el uzat
makta hiç geri kalmadık .. 

Türkün milli karakteri, "kin güt
mez:'' diye tanmmııtır. , O kadar ki 
bu gütmemezliği, onun bir ekıikliği o
larak görülebilir; çünkü kendisine 
kötülük edenleri çabuk unuttuğu için 
onlardan ikinci bir kötülüğün kolayca 
gelmesine meydan bırakmıt oluyor. · .... ,. 

onun bu değiımez karakterini apaçık 
gösterir ... 

"Cümhuriyet Türkiyeıinin, bugün
kü sınırlarının dıtında hiç bir kimse
nin bir karıı toprağında gözü yoktur.,, 
Bunu "cihanda sulh •. ' sembolü ile dıt' 
politikaaııun §atmaz özü olarak söyle
miş bulunuyor ... 

Cümhuriyet Türkiyeıi, "devlet" ve 
«hük:iimeb baılarile, her sıra düştük
çe, bunu bütün yeryüzüne yaymaktan 
ve göstermekten hiç geri kalmamış
tır ve kalmamaktadır. • Fakat, yer
yüzünün bu havasında, bizim bu te
miz ve açık seslerimize kantan bazı 
sesler, bizim topraklarunızda, varlık
larımızda başkalarınm gözü olmadı .. 
ğına bizi inandıracak temizlik ve a
çıklık yoktur... . Karşımızdaki hava, 
daha mikroplardan temizlenınemiı
tir. 

Daha, bizim "Boğazların bekçisi0 

kalmamızı çekemiyenler var! Sonra 
bizim "kendi kendimize yetinme0 yo .. 
lunda güttüğümüz ekonomi politika
mızı hiç kafalarına sığdıramıyanlar 
var. O kadnr ki bu işin bizde ilerliye
memesi için, "Allah tan dilerim ki bu 
politika Türklerde ilerliyemesin " 
diye Allaha yalvaranlar ve " Türkle
rin fabrikacılığı ilerletebilmeleri bir 
kaç çağ geçirmelerine bağlıdır.,,diye 
kendi kendilerine bir avunma sığınağı 
uyduracak kadar ileri gidenler var!. 

Bu düşüncelerin, yalnız bir ki~inin 
- meseli Yüzbaşı Armiıtrong'un -
lcafaaında yaıadığına, baıkalarının
kinde yer bulmadığına İnanırsak, iıte o 
zaman, başkalanru aldatmak nedir 
bilmiyen Türk karakteri, kendisini al
dalmlt olur •• 

Bu aldanmanın acısını ise, bütün 
millet ancak çok pahalı ödeyebilir .. 

Onun için geçmişte olduğu gibi,ge
lecekte de, gene bir çok çetin imti
hanlar vermeğe zorlanırsak, diye her 
gün öyle bir imtihanı vermeğe hazır 
bulunmalıyız. . Ne vakit, nasıl ve ne
reden kopacağı belli olmıyan her han
gi bir fırtınanın baskınına uğrama
mak için bundan baıka çıkar yol yok-
tur ••• 

Bu hazırlığın en sağlam temeli, mil
li varlığmı=n dayandığı milli ülküye 
tek yoldan tek katarla yürüyiişümüz 
ve hu yolda yürürken gösterdiğimiz, 
düfiinüıte, duyuşta ve yapıştaki bera
berlik ve yüksekliktir .• 

Çünkü biz, yeryÜzÜnÜn bir eşini 
daha görmediği büyük ve boğucu bir 
çemberin bütün yeryÜ.zÜ dütmanlığı
run kıskacı içinde bırakıldığımız za
man, bu üç temele dayandığımız için 
o çemberi kırdık, o kıskacı parçala
dık, bugünkü tertemiz Cümhuriyet 
Türkiyeaini kurduk. , . 

.. Türk .milleti, bu temellere dayanıp 
yuk•eldıkçe, milli ülküye tek yoldan 
tek katarla • >..;:d '"k ··k ·· ·· .! ;;,,r....... u çe, go yuzunu 
bir türlü lnrakamıyan karabulutlar
d~~ .. kopabilecek her türlü fırtınaya 
g?.gus g~rebileceğine, hiç korkmadan, 
guvenebilir •• 

. Çünkü onun, kendine saldırmak ia
tıyecek düşmana veya dütmanlara 
~artı koınak üzere çıkaracağı cümhu
rıyet orduıu da, bu üç temel üzerin .. 
de yükselerek Türk milletinin varlığı
nı kurtarmıt olan dövüıkenlikte ol
gun, yetiıkin ve pİ§kİn bir ordudur .. 

Yeşilköy A. R. 

KABIRYA~ 
Layemut tarihi muazzam film 1 

KABIRYA 
Milyonlar filmi 

KABIRYA 
Mümessili: MASIST 

Pollst• 

Dünkü yangın 
Gedikpaıada 2 ev, 

7 dükkan yandı 
Evvelki gece aaat yarımda Gedik

pqada Asmahkandil çıkmazında bir 
yangın çıkmıf, çabucak önüne geçile
mediği için yanındaki kasap Musta
farun evi ve dükkanı ile kaaap Os
man, pastırmacı Y ervant, kurukahve .. 
ci Haçik, bakkal Karabet, ekmekçi 
Mirtat, ciğerci Ragıp Efendilerin dük
kanlanna da sirayet etmit ve bu say
dığımız dükkan ve evler yandılctan 
sonra ateş söndürülmüştür. Yangının 
bekçi Mehmedin evinden çıktığı anla
tılmaktadır. Nasıl çıktığı tahkik edil
mektedir. 

Kurşun hırsızları 
Fındıklıda bir konserve fab-

rikaamdan kurıun çalan CeıaI ve 
Şükrü çaldıkları kurşunu naklederler
ken yakalanmıılardır. 

Yaraladı 
Beıiktqta lblamur deresinde oturan 

Kıpti Arif arkadaıı Cumayı bir kav
ga eanasında ağır surette yarala.mı§'" 
tır. 

Parmaklarını kaptırdı 
Hasköy kereste fabrikaamda çalı

şan marangoz Hüseyin dün elini ma
kineye kaptırmıt, üç parmağı kop· 
muştur. 

1 Teblljler l ___ ,_ 
Malüllere .• 

lstanbul Harpmahil\eri cemiyeti umu
mi merkezinden: 

1 - 930, 931 ve 932 senelerinde U.. 
hiaar ikramiyelerini almayan Harpma
liılleri ,.e şehit yetimleri için M. l\t Ve
kaJeti celiJeıinin emirleri mücibince as
kerlik şubelerinde yeniden defter açıl
mııtır. Geçen bu üç senenin tütün baki
yeleri de 933 Haziranı te\"Ziatında veri
lecektir. 

2 - Mezkur Defterler Aıkerlik Şub&
lerinc~ Nisan 933 nihayetinde M. M. Ve 
kaletine gönderileceğinden 930, 931 ve 
932 seneleri inhisar ikramiyelerini alma
yan aHrpmaliilü arkadaılarmuzla şehit 
yetimlerinin Nisan ayı zarfında beheme
hal askerlik şubelerine müracaatlan el
zemdir, 

3 - 10 Senelik maaşlannı toptan a
lan MesJekdaşlarıınızdan mezkur senele
re ait inhisar ikramiyelerini aJmayanla
nn da ayni veçhile bu defterl"e kaydo
lunmaları icabeder; 

4 - Harpmalıilleri alameti fabrikaıı 
olan "Rozetler" Nisanın ilk günlerin de 
Fabrikayl\ siparif edileceğinden henüz 
deftere iıimJerini yazdırmamıf bulunan 
HarpmalUilerinin derhal merkezi umu
miye müracaat ebneleri son defa olmak 
üzere ilan olunur. 

Askeri tebliğat 
Beyoğlu aıkerlik şuebıinden : 
1 - 933 Nisan celbi için toplanma 

günleri aşağıda göıterilmiştir. 
A - 313 : 326 (Dahil) İslam ve 316 

325 (Dafıil) gayri İslam yerli ve son yok 
lamalarını Beyoğlu şubesinde yaptmnıt 
yabancı piyade ıırufına mensup askerlik 
yepmamış olanlar 12-4-933 çarıamba 
günü. 

B - 316 : 328 (Dahil) Jandanna ıı
nıfına mensup yerli ve son yoklaması
nı Beyoğlu ıubesinde yaptırmıt yaban
cı askerlik yapmaınıı olanlar 18-4-933 
salı günü. 

C - Hizmetine mükabil bedel verip 
askerliğini henüz ifa etmemiş olanlar ile 

" 

1 N.AD YO 
Bu ~unkü progranı 
ISTANBUL, 1200 m. 

-
J 

18 - 18,45: Müşerref Hanım. 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,35 - 20: Fransızca ders müptediler• 
mahsus. 
20 - 20,30: Karagöz. 
20,30 - 21,30: Hafız Ahmet Bey s&Z· 
21,30 - 22,30: Orkestra,Ajanı, borsa h•· 
beri saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Anlcarapalas orkestra11. 
18. : Riyaseticümhur FJ.,.,nnonik or· 
keatrası: Bethoven 1. ıenfoni. 
18.40 : Alaturka ıaz. 
19.40 : Dana musikisi. 
20.10 : Ajanı haberleri ve hava raportl· 

VARŞOVA, 1411 m. 
13.15: Plak. 14.15: Talebeye mah· 

sua matinal konser. 17: Plak. 19.10: 
Hafif musiki. 21: Hafif konser. (Z· 
Strauss, Friml, Andrejew v.a.). 23.10: 
Şipen konseri. 23.40: Film müaah•• 
beai. 24: Caz. 

BUDAPE.ŞTE 550 m. 
18.35: Çift piyano ile caz hav•· 

lan. 19.45: Homeroa şarkı birliğinin 
müsameresi. 20.55: Verdi'nin bilin· 
meyen parçalarından konser. 22: Ka• 
nıık neşriyat. 24: Sigan musikisi· 

PALERMO 538 m. 
21.50: "Sevilen ev" isimli Lombar· 

do,nun opereti. 

ViYANA 517 m. 
19.10: Hafif musiki (Marş, vals, 

operetler). 21.05: Osvald Kabaata': 
nm idaresinde "Hary Janos,, isiD1h 
musikili temsil. 23.55: Plik ile akı•"' 
konseri. 

MILANO-TORINO-FLORANSA 
20.40: (Triyeate): Piyano kon· 

aeri. 21.45: "Rompicollo" iımindel<i 
operet (Pretri). 

PRA(; 487 m. 
19.35: Almanca muaikili neşriyat. 

20.15: Askeri bando muzika. 21.10' 
Konıer. 23: Son haberler. 23.15: Ha• 
fif muıiki. 

BOKREŞ 394 m. 
13: Plik, 14: Keza. Sibiçianu ta• 

knnı. 19: Konutmalar. 21: Temsil· 
21.45: Tagannili konser (Koro)· 
22.20: Eneacu lokantaamdan nak• 
len: Dans musikisi. 

• 
BRESLAU 325 m. 
19.30: Milano opera artiıtlerinin 

pliklanndan. 

Film çevirecek Bulgar 
artistleri 

Bulgar Operası artistlerindeıı 
Mm. Constance Kirova ve Bulgar 
Milli tiyatrosu artistlerinden M· 
Boris Mikailon, film çevirmek ii· 
zere tehrimize geleceklerdir. 

askeri ehliyetnameıi bulunmayan 316 : 
326 (Dahil) doğumlu askerlik yapına· 
mıı kııa hizmete tabi olanlar 254-933 
salı günü tubede isbatı vücüt edecekler· 
dir. 

2 - Bedeli nakdi vereceklerin ll -4-
933 &kşamına kadar bedelleri kabul edi
lecektir. 

3 - Evvelce kısa hizmete tabi oluP 
her mucibi kanun haklan refedilen EfeO
dilerdcn piyade ıınıfına menıup olanla· 
nn 12-4-933 de 4ubede bulurunalan. 

4 - Tavin edilen günlerde davete ica 
bet etmeyenler hakkında askeri mükell• 
fi".et kanununun ceza kısmındaki ınad· 
deı mahsusaaı tatbik edilecektir. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine •İgorta muamele•İ icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait teraiti havidir 
Merkezi idare•i: Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan fehirlerde acenta 

Tel.: Be~·oğlu : 4887 478 

lnaanlann olduğu gibi, insan kü
melerinin de, biribirine inanarak, bi· 
ribirini aldatmıyarak, yaııyabilecek· 
!erine en çok inanmıı bir millet, bir 
ölke varaa, o da Türk milletidir, Cüm
huriyet Türkiyeaidir. • Türkün milli 
karakteri gerek iç ve gerek dıt politi
kaaında, bu "inan" üzeı-inde yÜrüyor .. 
Bunda, iç yüzü ile dıt yiizü arasında 1 
hiç bir baıkalık aezilemez. . Çünkü 
aldatmak, Türkün hiç değınediği, do
kunmadığı ve anlamadığı bir §eydir .. 

,I ______________________________ , 
P O L A N E G R I• Sinema ileminin 

Bütün milli varlığındalci tutumu, 

Gözlerinde kulaktan aama, kalay çer
çeveli bir gözlük. 

"Burnuma et kokuyor!" diye ba• 
ğıraran bir deve kur'a ile seçilerek 
nezredilmi§ bir kurban gibi bakıyor
lardı ona .• 

Zabit çalımlı fiyakalı bir ıütü bo
~u!' değildi. Oniformaamın içinde bir 
uruforma gibi duruyordu. Elindeki 
kocaman Nagant tacanbaıuu kılıfına 
yerleıtirerek; 

- Ana .. - dedi - lnat etme de 
artık söyle. Aradığnmz adam senin 
oğlun mu, değil mi? 

Jhtyar kadm genç bir kahkaha at
tı: 

- Haıi zabit efendi .. 
- Canım ana.. Gel beni Üzme .. 

Bak bu kadar insan senin yüzünden 
uykusuz kalıyor. 

- Dedim a .. Değil benim .• 
- Biz iyi haber aldık. Sımordeıte, 

Dombini'de hep öyle söylediler. Ço
cuk aenİnmİ§ •• 

- Hayır .. Benim çocuğum Ameri
kadadır. Henüz mektepte okuyor. 

- Öyle imiı amma, diploma almıf, 
buraya gelmiı .. Köy köy dolafıp pro-

bir harikası 

Kurşuna Dizilen Kraliça MPAk j·İ·i(~~e 

paganda yapıyormUf .. 
- Yalan! 
- Hatti yanında güzel Daakalitsa 

da varmış. 
Kadm bu ıefer inat ve hiddetle 

reddetti; 
- Yalaaan! 
- Peki madem ki kabul etmek is-

temiyorsun. O halde tahammül et .. 
Muhavereyi dinleyenlere buz gi

bi bir ter döktüren kısa bir sük:iit ol
du. Sonra zabit ilk defa olarak kat
lannı çattı ve bağırdı: 

- Rüıtem çavuı! .. 
- Beyim. 
- Söyle getirıinler!. 
Çavuı koıarak gitti, yine koıarak 

geldi. Arkasından ağır bir yük taıı
yan üç nefer gözüktü. Bunlar evveli 
yere yırtık bir hasır serdiler, aonra 
bu haaınn üstüne kanlı beyaz örtüle
re sanlı iki ceset koydular. 

- Açm yüzlerini! 
Çavuı tiksinerek elini uzattı. O 

anda kıvılcım püıküren metalenin kı
zıl ziyası, biri erkek biri dişi iki genç 
ölünün kanlı kafalarına vunnuıtu. 
Köylülerden bazıları korku ile irkil-

diler. Zabit ihtiyar kadını kolundan 
tuttu. Gayet nazik bir ta vırla; 

- Ana .. - dedi - Bu bana pek 
acı veriyor anıma .. Ben bu Ünifonna
yı ıırtıma giydiğim gün onun doğura
cağı ber tesadüfü kabul edeceğime 
yemin etmiıtim. Bak bakalım fU genç 
senin oğlun değil mi ? 

Kızıl kıvılcımlar savuran metale, 
kanlı kafalara yaklaıtı. O kadar yak
laıtı ki bir tutam samur saç kavruldu 
ve iğilen auratlarm burunlarına yanık 
bir yün ibritiın kokusu çarptı. 

Diıinin açık gözlerini pıhtılaımıt 
kan bir kerpiç duvar gibi kapam.ış
tı. Fakat erkeğin gözleri açıktı, ba
kanların göz bebeklerine bakıyor gi
biydi ve bebeklerinde bili yanan bir 
alev vardı. 

ihtiyar kadın, feri aönınüı gözle
rini, İ§te bu alevli bebeklere dikıne
ğe mecbur kaldı. Zabit onun yüzün
de bir Ürperme, hüzün çizen bir hat 
veya gözlerinde bir damla yaf keıfet
mek için beyhude uğraştı. Kadın, za
bit ne kadar İstediyse, kanlı cesetle
rin nerelerine bakmasını istediyse o· 
ralarına baktı ve dikkatle baktı. Son-

ra yine ve gayet sakin bir aeıle: 
- Hayır, mülazım efendi .• - de• 

di - Aldanıyorsunuz. Bu benim ço
cuğum değil .. 

Yalan söylüyordu. Bu hiuizliiİ 
bile, bu sakin sesi bile, bir türlü y•• 
prmayan bu gözleri bile yalan söyle' 
diğini anlatmağa kafi bir delildi. 

Manzara o kadar hazindi ki, ı:• .. 
bit ihtiyar kadının sözlerinden fıtkı1" 
ma11nı beklediği yaılann kendi gö~· 
!erinden fıtkırdığmı ve yanakları"' 
yakarak yaladığını hiuetti. Ve bit' 
den mukaddeı ant içen bir Altay atlr" 
aı gibi; 

- Heeey! - diye bağırdı nefef' 
!ere - Bir keret iıte böyle ölür. • 

Ve ihtiyar kadına doğru haykır<f!f 
- Heeey Zagurit'li ana! Te .. d';, 

bu ya .. Eğer bir gün kuvvetli bir cl~lıİ 
man kaJ'fıamda kalır da, bunun •' 1 
çarpııarak ölmezıem yuf olsun banj1 

Müliznn haklıydı. Makedon1• P 
genç erkekçe ölmüştü. Amerik•"'i· 
Kolombiya darülfünununda içtiı:ıt"n· 
yat doktoraamı verdikten sonrıt. . J<e f 
di köyüne dönen DimitrıYe ' 

(Devamı var) 



Beykoz. Beşiktaş 
Maçı 

(Başı ı inci ııahifede) 

Sira Beykozla Beıiktat arasındaki mu 
1&bakaya gelmiıti. Beykozun geçen haf 
!a 4--0 mağlubiyetiyle biten tik maçm
dan sonra, bu iki rakip bu sefer de tiJt 
turnuvası için karıılqıyordu. Beykozun 
yine ezici bir mailubiyete uln>'acaima 
tahmin edenler olduğu gibi, çın.- aaha
cla oynamağa alıımıı olan Beykozlula
rın üç hafta eve!, F enerbahçeye karıı ol 
duğu gibi, bu ..,fer de Betikt&f& muvaf
fakiyetli bir mukavemet göstereceiini 
ıöyliyenler de vardı. 

iki ta1mn sahada karıılattıiı zaman 
Bcıiktaı ıu ıekilde icliı 

Sadri Hüsnü, Nuri - Hilmi, Ali, Fey· 
zi - Hayatiı Hakkı, Nazim. Şeref, E.frel. 

Buna mukabil Beylaıc talmna §Öyle 
lfraianmııtı: 

Nihat - Nebi, Bahadır • Halit, M~ 
met, Behçet • Sait, Salt, Mustafa, Rid-
van, Latif. . 

Oyun riizgara karı• koymak vazıye
tinde kalan Beykozlularrn hücumu ile 
baıladı. Rüzgar oldukça sert esiyordu. 
Onun için Betiktafm tazyiki kolayca 
kendirü gösterdi. Beıikt.aılı muhacimler, 
ınuavinlerinden yerinde yardmılııır ııöre
rek çok güzel iniyorlar. Ayaktan ayağa 
dolatan top, daha ziyade Bepktaf~ 
kontrolu altında fakat Beykozlular .. 
Yİ bir müdafa aiatemi takip ediyorlar. 
Şiddetli esen ve topların çevrilmea~ ko 
laylqtıran riizgira rapnen, ~iktaf 
ınuhacimlerine sayi firsatı v...-yorlar • 
Bunda bilhassa aarfedilen yfikaek enji
rün ve iki iç mubacimin yonılınadan 
geriye yardım etmeairün büyük tesiri 
vardır. 

llk on bet dakika Betiktatm hlleuma 
\'e Beykozun müdafaaaiyle pçti. Ba 
tnüddet zarfında Beykos kalec:ial biri 
Hakkının , biri de Şerei'in iki ııüzel tü
tünü çevirdi. 

On altmcı dakikada bir Beykoz hücu -
ınu görüldü. Top orta~ ~eri fakat~ 
henkıiz bir kontrolla ilerliyor. Sağ '9 
rıdvan Beıiktaı müdafnnm hatası yü.. 
zünden birden bire kaleci ile kartı kar
§ty kaldı. Sert bir ıüt Beykoza ilk sayi
yi kazandırdı. 

Bu beklenmiyen gol, Betiktatlılan 
canlandırdı, Sinirsiz, vaziyete bakiın bir 
oyun oynuyorlar. Fakat, Beyı.oc. del ..... 
ar aytÜ canlı ve çok enerjik oyunu tat
bikte devam ediyor. Sayi yok. .. 

23 üncü dakika: Beykoz kalecisi, ha
Yatırun bir ıandelirü tüttU. Topu bloke 
eder etmez Bqiktatm sol açığı E F_d' Lir 
§arj yaptı. Bazı ha.kemler . bu vazıyette 
favl verirlerdi. Fakat, Nurı Bey verme
di. Top, Beykoz kalec:Uinin elinden kur
tuldu ve ayaktan ayağ& dolq~a ~ 
ladı. Bir iki saniye sonra Şeref ııuzel ~~ 
tütle berab.>rliği ve biraz sonra da faiki 
Yet saymru temin etti. Bundan son
ra oyun çığırmdan çıktı ve çok asabi ~ 
tekilde devre sonuna kadar devam etti. 

İkinci devre, 
Rüzgar bu oefer Beykozun lehina 

ieçtiği için, devre ço~ canlı oldu. . 
Bu devre içinde B"ftktaf eluerıytle 

vaziyete hikim, buna karıı Beykoz dai
ına müenirdi. Bu arada Ridvan beraber
lik sayİ11nı, Hüsnünün yer tutmamasın
dan istifade ederek takımına kazandır
makta geçikmedi. Blraı sonra da Mu ... 
tafa, Utifin ortaladıiı topu güzel bir 
kaf vurufu ile Bctiklafın •ilanım. takı
yor vo Beykoz tralip vaziyete geçiyordu. 

Bu esnada Betiktaı, bayatı sakatlan
dığı için on kiti ile, Beykozda Saitle Rid 
van sakatlandığı için dokuz kiti ile oyu
na devam ediyorlardı. Beıiktaılılar mağ 
lubiyete mani olmak için bütün gayret· 
!erini aarfediyorlardı ni tekim üstüste el 
de ettikleri dört fıroatı, ayni yerden ay 
ni sakat vurutla kaçıran Şerefin yüzün
den kaybettiler, ve sabadan Beıilrtat 3-2 
n-.ağlup vaziyet~e çıkb. 

Taksim stadyomunda 
Taksim salıasın~a. da birçok ..,..çlar 

Yapıldı. Bunların ıçınde en mühimi bi
rinci kümeden lstanbulaporla ikinci kü
ıneden Eyüp araaında oynanan musaba. 
ka idi. lstanbulıporun büyük bir aayi 
farkiyle kazarunası beklenirken ilk dev. 
re, Eyübün güzel oyunu karııaında 0-0 
beraberlikle bitti. 

ikinci devrede lstanbulspor ancak iki 
layi yapabildi. 

Voleybol ve basketbol . 
Mlntaka basketbol ve voleybol J&mP1• 

Yonasına da dün devam edildi. Alınan 
neticeler aıağıya yazılmııtır: 

Baoketbolde Hilil, Betiktap hülmıen 
galip ilan edildi. 

Voleybolde: 
Beşiktaı - lstanbulıpora 12-15, 14-16, 

7-15 galip geldi. 
Voleybol f&Dlpiyonıı üzerinde en bü

Yük tesiri olacak olan Fenerbalıçe -
Gaıataıary maçnu Fenerbahçe 3·15 
12-15 1ayi ile kazandı. Galat.....;.y ta&.: 
llltnın kaptanı ve en iyi oyuncuou Zeki 
oyun başlangıcında aakatlannuıtı. 

Eyüp _ Hilali 12-15, 15-18, 8-15 mağ. 
lup etmiştir. 

fzmirde 
IZMIR, 31. A. A. - Bu cuma Alsan 

<:ak •por salıaomda senenin en mühim 
ınusabakalarından biri olan Şilt nihai 
?>uıabaaı lzmirspor - Altınordu arasında 
•cra edildi. Bu iki fampiyon takımların 
k~rıılaşmalan neticesi olarak sahada 
hınlerce kalabalık biriknıiıti. 

Bu müsabakadan evvel Halkın Sesi 
r•zeteoi tarafından gayn federe kulüp
ker ~rasında tertip edilen maçlarda on üç 
~lup arasında en sona kalan Aydın de

hliryo\u - Karantina takımları da çarpıt
~";f Aydın demiryolu takımı çok emek 
ıı 1 ederk Karantina takımını ikiye kar-

S •an ile mağlup ederek kupayı aldı. 
l:b<>d~ büyük maça gelmiıti. Çok geç
Altınor~vveJA lzmirapor ve arkasından 
bu sen 111ular ıalıaya çıktılar. Tltınordu 
kiye i~ Y~ılan grup birinciliği ve Tür
•<ler d Rctliğinde kazandığı kupayı bu 

0 e aldı ve şiddetle alkışlandı. 
Yİn r;0

• !>'ıkem K.S.K. tan Niyazi Be
areıınde b .... ~landı. lzmirıpor vazi .. 
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MEMLEKET 
Akhisarlılar çalışıyorlar 

Maarif faaliyetlerinde canlılık 
var - Yeni yollar yapılıyor 

• 

Akhiaarda Tayyare aiııem<Ut 

AKHiSAR, (Milliyet) - Akhisar nil· 
fuıu son tahrirde 18000 olarak teabıit e
dilmiıae de tahrirden sonra ana vatana 
iltihak eden binlerce ırkdapmızl• kaza
mız nufuıu 22000 i tecavüz elmİftİr. 

Kasaba günden güne büyümekte mo
dern binalarla süslenmektedir. 

Akhisarm ilk iomi (TeleopyaJ olup i
kinci ismi ise eyi at yetiıdinne mana11-
nı tafıyan ( Öböppa) dır. Lidyalılar za
manındaki ismi de (Tiyatir) dır. Lldya 
hükiimetirün merkezi olan Sartın tema
men timalinde bulurum (Tiyatir) ber 
türlü esbabı müdafaya ve kaleye malik 
pek ziyade oervet ve yüksek bir mede
niyet kaynağı idi. 

Maarif 
Kaza merkezinde iki ilk mektep var

dır. Bunlardan Gazi mektebinin 18 
muallim, 17 dershane ve 900 talebesi 
vardır. Bu mektep 110000 liraya yapıl
wr-~ştır. Diğeri iıtuyon ve hükümet cad 
desinde Misakı milli mektebirün 10 mual 
lim, 450 talebesi vardır ve yeni yapıl
mııtır. 

Fakir talebeye himayei etfel tarafın
dan yemek temin edilmektedir. Cemiyet 
senede bir defa bu yavruları elbise ve
rerek sevindirmektedir. 

Derleme işleri 
Dil seferberliğinde kazamız balla ve 

muallimlerimiz canla başla çalıımakta
dır. Haftanın muayyen günlerinde kay
makam Zeki Beyin riyasetinde toplanan 
bey' et meaaiıine devam etmekte ve ha
valar müsait oldukça muallimler köyl&
ı-e çıkmakta ve köylülerimizle temas e
derek onların aralannda yaşayan keli
meleri teıbit ebnektedirler. Yakında bir 
kaç kol olarak Gündüz Bey aşireti tara
fından çok e1kiden kurulan Bey oba,Sa
zoba ve Musaca aıireti tarafından ku
nılan Seğirdim, Muştullar köylerinde öz 
türkçeıitizi tesbit etmek üzere faaliyette
rine devam edeceklerdir. 

Muallimler Birliği 
Halk fırkası ve şehir park . civannda 

kiralanan binadaki muallimler birliğin
de her akşam, bilhassa cuma geceleri 
merkez kaza ve köy muallimleri toplana 
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Fenerin 25 inci 
Yıldönümü 

(Başı 1 inci sahifede) 
ünlü gününde bir ecnebi takımla 
maç ta yapacaktır. Fenerin yirmi 
befinci aenesini küfat için getirile 
cek takım Macar profesyonel Baç· 
kay ekipidir. 

Bize gelen son malumata naza
ran bu takım 26 Nisan tarihinde 
son lik maçını oynıyacak, bef mil
li oyuncwunu da aralarına alarak 
geleceklerdir. 

yete hakim. · Maamafih bu ilk dakika
larda gol olınuyor. Nihayet epey uzun 
süren bir çabalamadan sonra lzmirapor
lular ilk gollerini atmağa muvaffak oldu
lar. Bu golden sonra Altınordu hareke
te geçti. Fakat lzmirs~orlulann müdafi
leri gol fırsatı vermedıler ve haftaynı da 
1-0 Altınordunun aleyhine bitti. Haftaym 
arasında Istanbulda yapılan Türki.~~-~.':'z 
me birinciliklerinde derece alan yuzucu
lere C. H. F. A.eisi Hacim ıM11hit!din B. 
tarahndan mükafatlar tevzi edildi. Spor
cular, halk tarafından sürekli bir suret
te alkıtlandılar. 

ikinci devre Altınordunun bir akını i· 
le batlandı. Her iki takım olanca kuvvet 
!erini sarfederek oyunu kendi lehlerine 
çevirmek istiyor ... Görünen vaziyete 
bakılırsa geçen seen ıilt ıampiyonu olan 
lzmirspor bu sene de şildi elinden ka
çırmamak azminde. Mütemadiyen Altın 
ordu kalesine tehlikeler yaratıyorlar. Al 
tunordulular bu oyunda biç te muvaffak 
olamıyorlar. Ve geçen sene lzmir birin. 
ciliklerinde galip geldikleri takıma san
lubiyeti kabul eder bir oyun gösteriyor
kalecileri ve bir de Saitti. lzmirıporlular 
)ardı. içlerinde çalı§8J1 ve muvaffak olan 
'"'!l"U ı!q !,1"'1 :ıp.nnp5 e5!) !ll!P"P" 10.8 
ile bu sene de şildi bihakkın kazandı
İ<i bu sene de şilt müsabakasında mağ
br. 

rak mesleki basbihalde buluınakta ve 
her hafta perıembe günleri de öğleden 
sonra konferans verilmelrts ve toplu o
larak civar kazal•ra uyahat tertip edil
mektedir. 

Orta Mektep 
Kazamız nufusunun çokluğunu ve hal 

kımızın maarife göıterdiği alikayı tak
dir eden Maarif Vekili Bey kazamızda 
da bir ortamektep açılınaoına muvaf~~ 
ettiğinden ıehrin en güzel yerinde mil~ı 
kütüphane civarrnda yeniden ve Maarif 
planına göre bir ortamektep iD§811na ka 
rar verilmiştir. Hallan nakdi teberruatı 
10000 liraya yakındır. C. H. F. himaye
sinde bulurum altı eylw idman yurdu 
gençleri (Mete) piyesinini mektep inıa-
11 menfaatına yakında temsil edecekler
dir. 

Spor 
Kazamız gençliği opora atıktır. Halk 

fırkası binası dahilinde 60 mevcutlu 6 
eylUI idman klubü, Spor yurdunun mev 
cudu 37, Akın gücünün mevcudu 40 a
zadan ibarettir. idman yurdunun aynca 
bir temsil ko u ve bir de tenis ve voley 
bol talrnnları vardır. Pek yakında voli
ıpit ve avcılık şubelerirü de açmak üze
re hazırlanmaktadırlar. Bu klüplcr hari
cinde i ş Bankası müntesiplerirün yeni 
çarşıda bir terüs kortu vardır. Belediye
nin sporculara terkettiii Uzuntaf me
zarlığı küçük ve saha ittihaz edilen istaa 
yen civarındaki yer de dardır. 

Şehir Bandosu 
Cümhuriyet Halk fırkaoının bir ban

dosu vardır. Muzika yüzbqılığından mü 
tekait muallim lbrahim Beyin riyasetin
de bulunan bandoya 20 muallim, 10 ye 
dek, 18 çırak talebe devam etmektedir. 

'Ml.lli ve bayram ve cuma günleri fır
ka bahçesinde bando çalmakta kadın, 
erkek Akhisar halkını Fırka sinesine 
toplanmaktadır. 

Halk Fırkası 
Fırka meydanlığına büyük kurtarı

cı Gazi Hazretlerinin heykelleri dikil
mek ve büyük bir havuz yaptırılmak ü .. 
zere hazırlığa başlanmıştır. Balıçeye 
çam ağaçları dikilmiş ve çiçek tarları 
yapılmağa başlaııuştır. 

Yollar 
lzmir ve Maniaaya Akhisarı bağhyan 

umumi yolun bir kısmı bu sene ikmal e
dilecektir. azadan lzmir ve Maniıaya 
her gün muntazam kamyon seferleri ya
pılıyor. Gördes ve Sındırğı kazalarının 
yollarını da çalııkan köylümüz yapmıı 
ve yine köylünün himmeti ve muhasebei 
huıusiyenin yardimile Sındırğı yolu ü
zerine büyük bir köprü yapılmıştır. Ya
kında bu köprünün de köylüler buzuri
le resmi düşadı yapılacaktır. 

Köylerden Merkeze köy yolları iyi
dir, daima tesviyeyi türabiyesi yapılmak 
tadır. Akhisan Salihli, Turgutlu, kaza
larına rapteden Mermere nahiyesi yolu 
da bu sene ikmal edilecektir. 

Cemiyetler 
Kazada mevcut Tayyare, Hi181ahmer, 

Himayeietfal cemiyetleri vazifelerini 
müdrik heyeti idr.reye malik olduğun
dan büyük mevcudiyet gösterilmekte ve 
hisselerine düıen vazifelerini yapmakta
dırlar. Tayyare cemiyetirün bir çok e
mekler sarfettiği ve ıehir parkı kenarın 
da halkın· bimmetile yaptırmağa muvaf
fak olduğu tayyare sineınaaı ıarbi Ana
dolunun biricik iftihar ettiği binalardan 
birisidir. Her türlü konforu haiz olan 
ıi.~c-~da rnuntazam açılır, kapanrr 500 
kusur koltuk, 14 loca, 100 kiıilik balko
nu var. Tayyare cemiyeti Akhisara yap
tığı büyük biz.met her vakıt halk tara
fından takdir edilmektedir. 

Mersin Himayeietfali 

MERSiN, (Milliyet) - Mersin 
Himayei Etfal Cemiyeti senelik 
kongresi geçen Cuma öğleden son 
ra Halkevinde toplandı. Bir sene
lik it raporu okundu. Varidat ve 
masarif tetkik ve kabul edildi. 
Bundan sonra on bet kitilik bir 
merkez heyeti seçildi. Bu heyet 
toplanarak heyeti idare araların
dan ayıra=klardır. 

Kurban 
Bedelleri 

MERSiN, (Milliyet) - Şehri· 
miz Tayyare Cemiyeti; mutat faa
liyetini Kurban bayramı münue
betile daha ziyade artbrmıttır. 

Deri fiatlerinin dütkünlüğün
den derilerin pek cüz'i bir faide 
temin ettiği ve keailecek kurban 
bedellerinin Tayyare Cemiyetine 
verilmeaile kutsi vazifenin ifa e
dilmit bulunacağı hakkında yurt· 
lafların irtat ve tenviri için Cüm· 
huriyet Halk Fırkası ve Halkevi 
içtimai yardım fUbesinin yardım
ları temin edilmittir. 

Hiç yoktan cinayet 

BALIKESİR, 30 - Dün sabah 
Balıkesirde kanlı bir vaka netice
ai olarak bir toför ölmüt, diğer bir 
toför ağır yaralı dütmüttür. Vaka 
hilldmıet caddesinde Zarbali ote
linde vuku bulmuttur. 

Sabah sekiz sıralarında Burıa • 
Edremit poatalarına mütteri bek
lemekte olan toför Mehmet ile Na 
il Efendiler arasında gelen bir 
mütteriyi "Sen alacaksın, yok ben 
alacağım" diye ağız kavkasına tu
tuşan bu iki rakip işi azıtarak to
kat tokata vurutmağa batlamıtlar 
dır. Bu aırada eMbmet Efendinin 

Sahte yüzlükler 
(Başı 1 inci sahifede) 

girdili anlatılam•maktadır. 
Şimdiye kadar Adapazarı Banka· 

aında 3, Osmanlı, Emlak, Deutche 
Orient Bankaları ile Banka Kommer
çiyalede de birer tane sahte banknot 
:ııuhur etmittlr. 

Bankalar sahte yÜz liralıklar bulun
ftlana muttali olunca ellerindeki 
bütün yilz lirahldan tetkik etmiıler 
ve yukanda yazdığımız miktarda sah
te para bulup Cümhuriyet Merkez 
Bankasına tevdi ehnİflerdir. 

Polia sahte para meselesi üzerin· 
deki tahkikatına ehemmiyetle devam 
etmektedir. Zannaltma almanlar dün 
da isticvap edilmiı, yeniden iki kiti 
daha zannaltına almmıttır. 

Polis, tahkikat safahatı haldmıda 
çok ketum davranmaktadır. 

DAVET 
Kadıköy Havagazı 

Şirketi 
3 Nisan pazartesi günü saat 15 te 

Süreyya Pap oinemaaında verilecek olan 

AMELi YEMEK 

VE PASTA PİŞİRME 
dersine muhterem Hanımefendileri 

davet eder. 

DAVET 

İstanbul Havagazı Şirketi 
1 Nisan cumartesi gÜnÜ 

14,30 da Beyazıt'ta elektrik Evinde v• 
rilecek olan 

1LAN 
OSMANU BANKASI 'nın Galata 

Yenicami ve Beyoğlu devairi, KURBA 
BAYRAMI münasebetile, Nisanın 5 i 
ci çarıamba gününden 8 inci cumarte 

si gününe kadar (dahil) kapalı bulu
nacaktır. 

OSMANLI BANKASI 

3 liacü kolordu 
ilanları 

6. F. Sa. Al. Kom. dan : 

lapartadaki asker ihtiyacı 
İçin kapalı zarfla 116,571 kilo 

un satın alınacaktır. Verilme 
si 26 Niıan 933 cumartesi gü 

nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 

her gün 3. K. O. Sa. Al. Kom. 

na ve münakasaya iştirak için 

o gün ve vaktinden evvel 612 
lira teminatlarile İsparta 6. 
F. Sa. Al. Komisyonuna mü

racaatları. (3041) (1413) 

Dr. A. KUTiEL 
Karıılı:öy Börekçi fırını aırasmda 34. 
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Doktor • Operatör 
Ordu cerrah mütavirlerinden 

Kaymakam mütekaidi 

ortağı Ahmet Efendi de araya gir- H A V A G A Z 1 İ L E 
mit ve iki ortak Naili altlarına a· 

Kemalettin Cemil 
Ankara (Babiali) caddesinde No. 50 

'lürhan Fehim Ticarethanesi üıt katın
da. H• ırün öğleden sonra baıtalarını 
muayene eder. Rontkenle tetkik eder. 

!arak dövmeğe batlamışlardır. YEMEK PİŞİRME .... ıı1ıııı ................ ~ 
Nail bir aralık kendisini topla· D E R S 1 N E 

mıt ve belinden çıkardığı bıçakla muhterem halkmuu davet eder. önümüzdeki 3 Nisan pazartesi ak§amı 
saat 21,30 da Çakır Mehmedin üzerine hücum ı -....:::.: .;.;;..__ 

ederek bıçağı bir anda sol böğrü
ne saplamıştır. Dört santimetre gİ 
ren bıçak Mehmedi yere serdikten 
sonra Nail derhal Ahmedin üzeri
ne saldırmak istemit. fakat bir kaç 
metre mesafede bulunan Ahmet 
tabancasını çekmit ve Nailin üze
rine üç el endahat ederek ayağın
dan yaralamıttır. 

Bıçakla yaralanak Çakır Meh
met bir kaç daika sonra vefat et. 
mit, Nail ayağından yaralı olduğu 
halde bir jandarma tarafından ya
kalanmışbr. Müddei Umumilik 
tahkikata devam ediyor. 

Bursada biri kız, üçü erkek bir 
batında dört evladı dünyaya gelen 

Osman Ef. 

Cemlyetlarde 

Yeni cemiyetler 
Antakya, lakenderon ve haTalisi 

gençlerinden olup latanbulda tahsil
de bulunanlar dün Halkevinde topla
narak aralarında bir cemiyet teıkili
ne karar verrniıler ve bir nizamnaıne 
hazırlamak üzere Reşat, Kemal ve 
Sami Beylerden müteıekkil bir heyet 
ayınnıılardır. 

s..,hrimizde tahsilde bulunan ve bir 
cemiyet teıkiline karar veren Kıbns
Jılar da dün tekrar toplaJ>.arak hazır
ladıklan nizamnamenin müzakeresi
ne devam ehniılerdir. 

Odalar kongresi 
Ticaret odaları nuntaka kor.gre 

ıine, Nisanda batlanacaktır. Kon
grede görütülecek meseleler ara
sında ticaret odaları birliği ve Yllf 
meyve ticareti gibi mühim mevzu· 
lar vardır. 

Diğer taraftan Ticaret müdüri
yeti mıntakası dahilindeki ticaret 
odaları da bulundukları yerlerin 

iktısadiyatına dair raporlar hazır· 
lamaktadır. Bunlardan Tekirdağı 
Ticaret odası da Yat meyve ihraca 
tı hakkında bir rapor hazırlamak
tadır. 

Ofis tütün rapôrtörlüğü 
lktısat Vekaleti mütavirlerin· 

den Habip Edip Bey, ihracat ofi

sinde tütüncülük parortörlüğüne 
tayin edilmiş, vazifesine başlamış
tır. 

KİRALIK GAZİNO 
Fransız Tiyatrosunda 

me,hur Viyanalı artistler 
Arnavutköyü meıhur Akıntı Bur
nu ıazinosu sahibi tarafından 
kiralıktır.(Telefon 22369) a müracaat. 

Wachtel ve Neumann 
l:arafmdan yeğine bir konser verilecek
tir. Proğram tiyatro giıesine taalik edil
mit ve giıeler bilet ıatışına devam et-

1229 mektedir. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
. Rektö.,.lüğünden: 

1 Nisan 933 cumartesi günü saat (17) de Berlin Da

rülfünunu şehircilik muallimlerinden Hern Ehrgötz tarafın· 
dan Yüksek Mühendis mektebinde şehircilik hakkında kon · 
ferana verileceği ilan olunur. (1359) 1333 

Türk Tayyare Ce~iyeti 
Mübayaat Komisyonundan: 

Şartnamesi ve nümun eleri veçhile 2330 cilt makbuz 
tabettirileceğİnden talip olacakların 2 Nisan 933 pazar gÜ· 
nü saat 15 te komisyona müracaatları. (1448) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü den: 
Bedeli Türk parasile ödenmek üzere (12000) metre 

Band Saksonya alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi 
gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere o/0 7,5 teminat 
larını hamilen 5-4-933 çarşamba günü saat 15 te Gaiatada 

Alım, Satım komisyonuna müracaatları. "M" (1240) 

Is tan bul Gümrük Mu haf aza 
Başmüdürlüğünden: 

4620 
1780 
1050 

750 
1850 
5100 
3300 
1272 
540 

Metre Yazlık elbiselik kumaş 

" 
" 
" 
" 
" .. 

Çift 

" 

Yazlık elbiselik lmmaş 
Kaputluk kumq 

,, ,, 
Aıtarhk bez. 

Çamaşırlık bez. 

~ılıflık bez 
Yün çorap 

Kundura 

645 Adet Killin 

1 -Yukarda yazılı (1 O) kalem esya pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarhk ıti İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğündeki Satınalma komiıyonu tarafından Nisanın (2) 
ıine rastlıyan pazar günü saat 9 dan 16 ya kadar uzıyacaktır. 

3 - lsteltliler iğreti güvenmelerile o gün ıatınalma 

komiıyonuna gelsinler. 
4 - Nümune, ıartname ve evıaf kağıtları her gün sa· 

tmalma komisyonumuzda göriilebilir. (1368) 
1336 

Askeri Fabrikalar 
Sigorta Sandığından: 

Temini istikbal sandığından muhasses eytam ve era

mil maatı olanların maaş beratları ve cüzdanları ve her hayat 

bulunduklarına dair yoklama ilmühaberlerile beraber ala
kaları katedilmek üzere Nisanın onuncu pazartesi on ikinci 

çarşamba on beıinci cumartes i, mütekaitlerin on yedinci pa· 

zart esi on dokuzuncu çarşamba yirmi ikinci cumarteai yirmi 

dördüncü pazartesi yirmi altıncı çarşamba giinleri Bakırkö
viinde Barut fabrikasında müteşekkil hey' ete müracaatları. 

(1434.) 



MiLLiYET 

• 
Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 

Şirketinden: 

Al pullu - Şeker Fabrikasının İstanl ul depolarından kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

şekeri 
satılır. 

atideki flatla 

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

gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres-: İstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Valtıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470 .. 79 ' 

aliye Vekaleti den: 
14-12-932 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılı 

F evzipaşa - Diyarıbekir demir yolunun Şefkatli istasyonun
dan sonra olan kısmının İnşasına tahsis edilmek üzere yapıla
cak 12,000,000 liralık istikrazın "A" tertibini teşkil e
den 4,000,000 liralık kısmının kayıt muamelesine 1 Nisan 
933 te baslanacak ve bu müddet bir ay devam ederek 30 ni
san 933 akşamı bitecektir. 

1 Bu istikraz üç müsavi tertipte ve beht'rİ yirmişer lira-
• lık itibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle ya

pılacaktır. 

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

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

4 - Bu defa kayit muamelesine başlanan" A "tertibine ait 
tahvillerin ihraç fiatı yüzde doksan beş olarak teııbit e
dilmiştir. Yani yirmi liralık bir tahvil bu müddet zar
fında on dokuz liraya ııa tdacaktır. 

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

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

Türk liraııı 
Adet beheriııe Y ekôn Türk liraııı 

1 30.000 30.000 
1 15.000 15.000 
3 3,000 9.000 
6 

~ 909 5.454 
289 120 34.680 

300 94,134 
Yukarıda yazılı miktarlar tam tahvil üzerinden heııap ve 

tesbit edilmiş olup numaraııma ikramiye iııabet edecek tertip 
lPrden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

"Altı ayda bir yapılacak keşideler neticeııi tevzi edile
cek işbu ikramiye miktarlarının ne ııuretle hesap ve teııbit e
dilmiş olduğu ayrıca broşür halinde yapılan neşriyatla izah e 
dilmiştir. Bu bJ"O§ürlerin kayit muameleııini yapan bankalar
dan talep edilıneııi. 

7 - Faiz ve ikramiyeler bu iııtikrazm tamamen itfaııı
na kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

8 - Bu İstikraz tahvilleri resmi devair ve miieııseııeler
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, müna
kasa ve mukavelelerde teminat olarak itibari kıyınetleri üze
rinden başabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış 
ve ııablacak olan milli emlak bedellerinin ödenıneııinde de 
başabaş alınır. .. 

Kayit muamelatı : 
9 Kayit muamelesi Tü1"kiye Cümhuriyeti Merkez 

Bankıısı ile Ziraat, lt ve Emlak Bankalarının merkez ve 
,ubeleri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu bankalar· 
".fan başka İstanbul'da Osmanlı, Sovyet Soııyaliııt Cümhuri- 1 

vetleri İttihadı Ticareti Hariciye Bankası Selanik Komıner· 
.;iale, Franko - Asyatik, Amerikan Ekispr~, Do;çe Bank, 
Doyçe Oryant Bank, Banko di Roma, Felemenk Bahri Sefit 
Sankalarile ayrıca ilan edilecek diğer bankalar tarafından da 
icra edilecektir. 

10 - Bu defa yapılacak " A " tertibine ait kayit mua
mele~i için on dokuz liranın peşinen tediyesi mukabilinde 
yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine 
geçmek üzere gene hamiline muharrer yirmi liralık muvak
kat makbuz verilecektir. 

11 - Muvakkat makbuzların aıııllarile ne zaman değiş
tirileceği ayrıca ilan edilecektir. 

1258 1403 

•• 
Usküdar Müddeiumumiliğinden: 

T afııilatı dairede mevcut şartname ve keşifnamelerinde 
yazılı olduğu üzere Üsküdar hapiııhane ve tevkifhaneııinin e
sas binasına ait tamiratı cüz'iye ile zemin kat pencerelerinin 
bazı kısımlarına demir parmakhk yapılmaııı ve bu kata elekt 
r;k teııisatı İcra edilıneııi ve umumi badana ve cüz'i sıva ta
miri ile helaların da çinilerinin ve kilnklerinin tamir ve tecdi
di ve hapiııhane hamamının binaya teallUk eden tamiratı ve 
bu hamamın ısınma ve su borularile kalöriferine ve kazanma 
ait tamiratın icrası açık ekııiltme auretile ve 1705 lira muham 
men bedelle 13 Nisan perşembe akşamı saat on altıda Üskü
dar Malmüdürlüğü dairesinde ihale edilecektir. Taliplerin 
r;.. 7,5 teminatı muvakkate akçelerile bereber münakasaya 
iştirakleri ve şartname ve keşifnameleri görmek üzere de 
her gün Üsküdar Müddeiumumiliğe müracaatları ilan olunur. 

fl~~R 

Ziraat Vekaletinde • • 
Bu sene mühim iııtihsal merkezlerinde yaptırılacak hu 

bubat siloları hakkmd alakadar firmaların vekalete gönde
recekleri avan projeleri için evvelce 20 Mart 933 akşanıına 
kadar verilen müddet 5 Nisan 933 akşamına kadar uzatılmış 
tır Bu müddet zarfında projelerin her halde Vekalete gönde
rilmiş bulunması icap eylediği ve bundan sonra gönderile
cek projelerin dikkat nazarınaalınmıyacağı ilan olunur. 

1334 (1366) 

E irne Cümhuriyet 
Müdde·umumi iğinden: 

Edir~e'de hapishaneye çevrilecek olan yanık kışlanın 
umum tamiratı kapalı zarf us ulile toptan münakasaya konul 
muştur. 

Münakaııa müddeti 29 Mart 933 ten 18 Niııan 33 tari
hine değin (20) gündür. 

Münakasaya iştirak edecek taliplerin : 
A - HükUmet ve müeıısesa tça tanınmış olduğunu mü

beyyin veııaik ve yaptıkları in~ta ait bonservis ve 
yaptıkları inşaatın fo toğ·rafları, miısaddak diploma 
ve ruhsatiye, iktidarı fenni ve mali vesikaları. 

B - Ticaret Odaııınca müseccel bir inşaat şirketi ve ya
hut yine Ticaret Odas tnca müseccel ve bizzat mimar 
veya mühendis olduğunu mübeyyin veııikalar. 

C - Taahütlerini b" ifa ederek şimdiye kadar 
(100000) lira "1Yıoetinde bir binayİ ikmal ettikleri

.~~~ne dair resmi ya usu&İ vesikayı. hamil olmaları 

4arttır. 
Taliplerin tam. ata ait uınumi fenni şartname ile lahi

kalarım, mukavele Formijlünü, vaziyet planını, münakasa 
planlarını ve rölüverlerini (100) lira deposu mukabilinde An 
karada hapiııhaneler Umum Müdürlüğünden, İııtanbulda 
Cümhuriyet müddei umumili ğinden, Edirnede münakasa 
komiııyonundan alabilirler. 

Münakasa 18 Nisan 933 tarihine tesadüf eden salı 
günü saat (16) da yapılacağından taliplerin teklif edeceği 
umumi ve yükaek meblağın yüzde yedi buçuğu nisbetinde te
minatı muvakkatelerile birlikte münakasa günü ııaat on altı
ya kadar Edirne Cümhuriyet miiddei umumiliği dairesinde 
müteşekkil Adliye münakaııa komisynouna müracaat eyle
meleri ve bu saatten sonraki müracaatların kabul olunamı
yacağı ilan olunur. (1412) 

1407 
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MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: J00,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE İŞ BANKASI tarafından tesis edllmiıtir· 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR • 

İSKENDERIYE de satılmak Uzer• emaneten mal 
g6nderenler hesabımıza TORKIYE iş BANKASI 

t~belerlnden a~•- alabWrler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komiayonla .~min ~ir surette 
it ııllrmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED 1 tercıh etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Tell'raf adresi: MISIRIŞ - lakenderiye 

.. 

Beyoğlu Tapu Başmemurluğundan: 
Boğaziçinde Büyükdere Daval sokağında atik 4 ce

dit 6 No. lı hane ile atik 2 No.lı maa arııa bir bap hane rus Çar 
lık hükômeti tab'aamdan Madam Olga Neliroftan metrUk ol
ması haııabile 1450 lira bedelle Kadriye hanıma ııatıldığından 
muamelei teııçiliyeııinin icraııı İııtanbul Defterdarlığmm 8-3-
933 tarih ve 7311ve27-3-933 tarih ve 7389 No. lı tezkerele
rile iş'ar kılınmıştır. Emlaki mezkUreden 2 No. lı arsanın Ni 
aan 323 tarihile Madam Olga namına taııarruf kaydı mevcut 
iııe de atik 4 cedit 6 No. h hanenin yapılan taharriyata rağ
men Tapu ııiciline tesadüf edilemediği kayıt kaleminden bildi 
rilmit olmakla işbu eski 4 yeni 6 No.lı hane hakkında ııenetııiz 

tasarruf ata kıyasen muamele ifası zunnmda mahallinde memur 
izam kılınacağından işbu mahal için taııarnıf iddiasında bulu 
nan mevcut olduğıı takdirde tarihi ilandan itibaren 15 gün 
zarfında Tapu Müdiriyetinde Beyoğlu Tapu Başmemurlu
ğuna 93311200 muamele N o.laril emüracaatları ilan olunur. 

(1409) 

fst. Mr. Kumandanlığı 
Satın'llma kom. i!inlan 

Levazım Yollama Müdür-

-13) 
. . ·~· 

lüğü için 2000 kilo gaz, 1500 KARADENiZ POSTASI 
kilo makine yağı, 50 kilo don 
yağı, 150 kilo üstüpü, 850 ki ERZURUM vapuru 
lo koltukluk halat, 50 kilo a- 3 Nisan p A z A R T E S f 
rap sabunu, 35 kilo grafitli sal günü akıamı hareketle Zonguld~k. 
mastra, 50 kilo kurşun tozu lnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
1-4-933 cumartesi günü ııaat Giresun, Trabzon, Sürmene, Rizeye 
14 te bir şartnamede pazar- azimet ve avdet edecektir. 
lıkla satın alınacaktır. istek- Fazla tafsilat için Sirkeci Yelkenci 

hanındaki acentalığına müracaat. 
lilerin şartname ve nümunele- Tel: 21515. 

rini görmek için her gün ve ==~=====::===~ pazarlığa girişeceklerin belli 1 
vaktinde komisyonda hazır bu 1 

lunmaları. (583) (1389) 1 

1375 

Harbiye mektebi ihtiyacı İ· 
çin (50) çift İskrim ve 500 
çift jimnastik ayakkabısı 2 
Nisan 933 pazar günü saat l 1 1 

de ayrı ayrı pazarlığı yapıla
caktır. İsteklilerin belli vak
tinde komisyonda hazır bulun 
malan. (586) (1392) 

1377 

Kuleli Liseııi kalöriferi 2-4-
933 pazarteııi günü ııaat 14,30 
da pazarlıkla tamir ettirile
cektir. 1..teklilerin tartname
sini görmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin bel
li vakitte komisyonda hazır 
bulunmaları. (593) (1443) 

Maltepe Askeri liseııi için 
(100) takım harici elbiııe 3-
4-933 pazartesi günü ııaat 14 
te pazarlıkla satm alınacak
tır. İııteklilerin nümunesini 
görmek için her gün ve pazar 
lığa girişeceklerin belli vakit
te komisyona müracaatları. 
(592) (1442) 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut müeıısesat hayvanatı 
için zincir yular, İp yular bat· 
lığı, kıl kolan, keçe belleme ve 
mıh 12-4-933 çarıamha günü 
ııaat 1 l de pazarlıkla satın alı 
nacaktır. isteklilerin izahat al 
'1!~ için her ıı-ün ve pazarlığa 
glr1~ecelderin belli vakitte ko 
misyonda hazır bulunmaları. 
(587) (1414) 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi için 70 çift harici fo
tin 70 adet İt elbiseııi 70 adet 
fanila don ve gömlek 12-4-
933 çarşamba günü saat 15 te 
pazarlıkla satın alınacaktır. Is 
teklilerin şartname ve örneği
ni görmek için her gÜn belli 
vakitte komisyonda hazır bu- , 
lunmaları. (584) (1390) 

.f. :f. :f. 

NAİM VAPUR 1DARES1 
1ZM1R SÜR'AT POST ASI 

(20 saat) 
Lüks 

ADANA 
vapunı 6 Nisan 

PERŞEMBE 
gÜnÜ Galata rıhtomndan ıaat tam 14 

da hareketle doğru 

1 Z M 1 R'e 
n pazar günleri lzmir'den oaat 14,30 
da banketle lstanbul'a avdet eder. 
Tafsilat için Galata, Gümrük ı.a.,ı. 
•ında Site Franaez Han No. 12 yazı. 
hanesine müracaat. Tel. 41041. 

SEYR SEFA 
M;;i;. Meııta: Galata IClprilbett 

Şab. A. Slrbcl M&lallrUr ...ı. H. z,3740. 

IZMIR - MERSiN - POST ASI 

''ANAFARTA,, 
7-4-933 cuma saat 10 da İda
re nhbmından. 

lzmir - Mersin postaları 7 
Nisan 933 den itibaren ber 
hafta cuma ırGııleri kalkacak 
gldiıte Çanaklr.ı., İ•mir, Çet
me, Kupda .. , "tllltlk, Bodrum, 
Marmaris, Dalyu, Fethiye, 
Kalkan, Kaı, Finike, Antalya, 
Alanya lıkelelerine a;rayarak 
Menine ııldecek •e dlSnOfte 
ayni iskelelerle beraber Tqucu 
Anamor'a u~ayarak puarteai 
sabahı lstaubul' a dönecektir. 

Şartnamesinde yuılı evaaf 
ve eb'at mucibince aekiı: ton 
Romur Perçin çivisi mlhıakaaa 
ile ıatm alınıcakbr. llıale ıs 
niaan 933 saat 16 da. Teminat 
ylizde lS tir. 

Şartnameainde yazılı evsaf 
mucibince dlSrt milyon karton 
bileti mlinakasa ile aatm alı
nacakbr. Teminat ytlıı:dı lS tir. 
ihale 10 nisan 933 11at 16 da. --y alova Kaplıcaların-
da kiralık mahaller 

Aşağıda isimleri yazılı ma
haller birer aene mnddetle 
ayrı ayrı müzayede ile kirala· 
nacaktır. ihale 13 nisan 933 
ııaat 15 te. 

Köprübatı kabvuf 
Valde hamamı 

Haydarpaşa hastanesinde Berber dükklnı 
mevcut iki "Etüv" ·makinesi Tuhafiye dllkkiinı 
13-4-933 perşembe günü ııaat Çınar gazinosu 
(11) de pazarlıkla tamir etti- :!:~~~~~~~~~~~ 
rilecektir. İsteklilerin maki- hga giriıeceklerin belli vakit
neleri görmek İçin Haydarpa- te komiııyona müracaatları. 
şa haııtanesine izahat almak i- (590) (1440) 
çin her gÜh ve pazarlığa giri
şeceklerin belli vakitte komis
yonda hazır bulunmaları. 
(591) (1441) 

Y eşilköy Hava Makiniııt 
mektebi için "12" kalem er
zak 13-4-933 perşembe günü 
saat (15) te pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin iza
hat almak için her gün pazar-

.. * * 
Merkez kumandanlığına 

merbut müesseaat ihtiyacı i
çin nümunesi gibi altı yüz a
det kavanoz şişe 11-4-933 sa
lı günü saat 14 te pazarlıkla 
ııatın alınacaktır. İsteklilerin 
izahat almak için her gün v~ 
pazarlığa girişeceklerin belh 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (589) (1416) 



MiLLiYET CUMARTESi 1 NiSAN 1933 

• 

" Milli Tasarruf ve ikhsat Cemiyeti " diyor kiı 

'' Yurtdaş, Yerli Malından şaşma!,, 
Yerli Malların en iyisi, en sağlamı ve en ucuzu --
Yerli Mallar Pazarındadır 

Aakara'da 1 lstanbul'da J Sam•un'da 
Çocukurayı caddesinde Bahçekapı'da Ye Beyoğlu lıtiklll caddesinde Bankalar caddesinde 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
'\'e ku"t•vetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri tıöriilen 

T\!!J Q KiYE 

llR~~T 
6ANKA51 

. 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--bOt;Q 482 

1 

IPEKIŞ, Maroken Birmanlarda tam 178 
renk tatbik etmiştir. Bu renklerin 48 i 
İPEKfŞ'in Paris acentesinin gönderdiği 

en son moda renklerdir. 

MAROKEN BlRMAN, 
IPEKIŞ'in aylardan ı-; ii:uırinde dııra
nk çalıttıiı ve en ziyade benimaedili W.. 
lnunatbr. Oaun için fpekiı MAROKEflı 

BIRMAN'ı bu sezon için intihap ve tered 
dütoüz en iyi kumaş olarak ilin etti. 
~-Ve en ucuz! ... Çünkü IPEKIŞ'int 

295 KURUŞA 
ıldığnuz bir metre BIRMAN MARO.. 

K.EN • i ayanndaki ecnebi ...........,., 

10 LİRAYA .•• 
bile tedarik edemezainiz. lpeldı Mıırok.. 
Binnaıılan ile en ağır tuvaletten .., hafif 
apar robuna kadar bütün ipekli elhiael• 

:-inizi yapabilininiz. 

• 

''Bu iş te İPEKİŞ'indir .,, 
" ~ • ...: : 1 ~ ' • ~ • • ' ' • 

A YIRLI 
Bf R 

HABER 
Bu~üne kadar daima hariçten gelmekte olan muhtelif markalı ucuz braı 

bıçaklanna artık meydan vermemek, paramızı dışarıya çıkarmamak ve bil
hassa bu gibi hraş bıçaklarına ihtiyaç hissettirmemek maksadile halkımızın 
rağbetini kazanan HAKiKi RADlUM tıraş bıçaklarımızdan maada yakında 
E IR marka ikinci nevi yeni bir yerli ve ucuz hraş bıçağı piyasaya çıkarıp 
her yerde maktu olarak on ( 10 ] tanesinin yirmi [ 20 ] kuruşa sahlacağını 
bildiriyoruz. Toptancılar• büyük tenzilat yapılacağı gibi veresiye dahi veri
lecektir. İşbu yerli EMiR marka hraş bıçaklarımızın piyasaya çıktığı gün 
gazetelerle ilan edilecektir. Alakadaranın fazla malumat almak üzere tica-
.. " ' -ı nemize müracaatları rica olunur. 

RADİUM TİCARETHANESİ 
T clef on: 42878 Telgraf: fstanbul Radium 

-

~ HİLALIAHMER 'r iNANMA!......_ 

GAZETESi 
Bayramda Yalnız 

H l L A L t A H M E R gazetesi çıkar. 
Hililiahmer Cemiyeti : latanbul Bürosundan : 

llanlanruz için en kuvvetli n~ir vaaıtaaı Hilôliahmer gazeteaiclir. 
llinlarmızı yalnız Hililiahmer ııazetesine veriniz. HililiahmeT gazeteoi 
lıtanbul'da değil, Türkiyenin her tarahnda şubelerimiz vaS1tasile satıl 
maktadır. llinlannız, hem müeaıeaenize ve hem de Hililiahmer Cemiye
tine menfaat temin edecektir. 

llinlarmızı : 
lataııhul'da: Yeni postahane ka~111nd1t Hilaliahmer Satq biiroauna. Te

lefon: 22653. 
htanbul'da Ankara caddeainde ilancılık Türk Liınitet Şirketine telefon 

20095 veriniz. Son sahifede 30 sondan evelki iki sahifede 40 kunıı
tur . 

fillnc• şurubu ı · 

Kınakına hnıa~Hından 
llstü.o oldujunu 

•Öyliyenlere .... 

Beşir Kemal 

Kınakına .. .... 
HULASASI 
Bütün kuvvet 
ıuruplarından 

üstündür. 

TERKi TİCARET 
j Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
1 lstanbul Hapishane ve tevkifhaneaile Üsküdar Hapis-

Beyoğlu'nda Hamalba,ında 28 nu 

mOl'Olu mağazada icrayı ticaret etmd<te 

iken bu Mlfer terki ticaret eylediğimden 

esbabı matlubun azami on gün zarfında 

müracaat lüzumu ilin olunur. 
' 

hanesi için muktazi 83 kalem eczai tıbbiyenin pazarlık sure
tile 5 Nisan 933 çarşamba günü mübayaaııı ilan edilmiş ise 
de yevınü mezkUr bayrama tesadüf ettiğinden pazarlık gü-
nü 9 Nisan 933 pazar gününe atılmış olduğu ve ayni saatte ve 
ayni mahalde icra kılınacağı ilan olunur. (1433) 

Mezkur mağazada lıtefan Tilopulo 

1424 

r Hulasa 1 
Kullan1n1z. 
Her eczane 
de satılır. 



r 

Benzeri olmıyan meclis •• 
Şahıs istibdadı mı, zümre istibdadı 

mı, hangisi ehven? 
ANKARA Haziran 1921 

Büyük Millet Meclisi, dünyada 
benzeri olmıyan bi:r meclistir. Ta
til nedir, bilmez. İstirahat nedir, 
bilmez. Hem tatil ve istirahat za· 
manlarında meb'uslar nereye git
sin? Cepheye gitmek lazım ••• Bu
nu zaten payanlar var. Meb'usla· 
rın bazısı cephelerde çahfıyor· 
!ar. Kimisi filen krt'alarm ba,ında 
kumandan •. Kimi cephe gerilerin
de yine cephenin takviyesi için 
muhtelif vazifelerle mefguldür. 

Dün kıt' asının ba,ında, atet 
içinde çarpıtan, bir zabiti, iki gün 
sonra meb'uslar arasında Millet 
Meclisinde millet kürsüsünde gö
rürsünüz. lstanbul kapalı.. İfgal 
altında.. Onun için yüreklerde 
her an yanan, uyanan İstanbul 
hasretini dindirmeğe maddeten 
imkan yok.. İntihap dairelerine 
gitsinler •• Fakat bu dairelerin de 
bir kısmı itgal altında, bir kısmı 
isyan içinde... Sonra her ,eyden 
evvel ve mühim olarak meclisin 
daimi vazifeleri var. Bir memle
ketin icrai ve tefrii bütün vazife 
ve mes'uliyetlerioi omuzlarma a
lan bir meclis için mukadder olan 

teY i yalnız çalıtmaktır. itler de 
bir türlü bitmiyor. Çünkü hayat 
durmuyor, ihtiyaç durmuyor, her 
günün yeni hadiseleri yeni teYler 
İstiyor. Sonra ,eriatin, diyanetin 
de bir çok İcapları var. Bir çok 
hoca mea'uslar; asırlardan beri 
sarı kağıtlı kitaplarda yazılı kal
mıt olan ahkamı F ıkhiyeyi kanun 
haline getirerek hayata tatbik et
mek istiyorlar. Şeriatçıların mec
listeki sayısı; belki de yeni zihni
yet lafıyanlardan daha azdll'. Fa
kat onların sindirici bir tahakküm· 
leri var. Hocalar; kanaatlerini, 
dileklerini ortaya atmak, onları 
h~rkese kabul ettirmek için hiç 
hır mevzuu, hiç bir fırsatı kaçır
mıyorlar. Serbest dütünenlerin 
bir müsamaha politikası var. Bun· 
lar, daha ziyade Mustafa Kemal 
Pa,adan ilham alıyorlar. Öyle ya! 
Patanın telakkileri, zihniyeti ma
lfun olduğu halde hocalara bu ka
dar miisamahakir davranmasının 
elbette bir sebebi, bir faydası var 
Bir gece evvel sofrasında bulu: 
nanlar, yarın taaaıubun, taasau
bu ve yobazlığı temsil edenlerin 
başlarına linet ve dehtet yağdırı
lacağı üınidile oradan ayrılırlar. , 
fakat ertesi günü Mustafa Kemal 
Patanın yine onlarlJl, tatlı tatlı 
görüştüğünü, oktadığım görürler. 
Büyük işler görmeğe karar veren 
adam•arda, her feyden ziyade si
nir hakimiyeti lizım ••• 

• • • 
Büyük Millet Meclisi Ankara. 

va toplandıiiı zaman, Avrupada 

1 

olsun, bizim memlekette 
herkes diyordu ki: 

olsun, 

-"Mustafa Kemal Patanın bu 
meclisi Ankarada toplamaktan 
maksadı, kendi hakimiyetini, ken
di saltanatını kurmaktır. Mecli
sin hiç bir salahiyeti olmıyacak, 
onun kuklası olacaktır!" 

Halbuki hakikat büsbütün bu
nun aksine idi. Mustafa Kemal 
Patanın biricik hedefi, memleke
ti kurtarmak, ona tam bir istiklal 
vermekti. Sahsi saltanat ve haki
miyet peşinde olsaydı, onun için 
daha kolay yollar açıktı. O sami
mi olarak istedi ki, bütün hakimi
yet, idare hakimiyeti meclisin ma
nevi tahsiyetinde toplansın. Onun 
için yaptığı ve daima müdafaa et
tiği Teşkilatı Esasiye Kanununa 
göre bütün salahiyetleri meclise 
bıraktı. Meclis, bu salahiyetlerini 
iyi kullanıyor mu, suiistimal edi· 
yor mu? Vakıa mecli.ain bu yolda 
bazı müfrit hareketleri var; fakat 
memleketin müdafaası,memleketin 
haliaı için verdiği kararların ya
nında bunların ehemmiyeti kalmı
yor. Bu noktadan tetkik edilince 
muhakkak ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin iyilikleri çok faik· 
tir. Bazılarının mecliste kusur ve 
noksan bulduğu fey; fikri seviye
dir. Meb'uslar, ahki.mı ,er'iyeyi 
tatbik ile her şeyin halledilebile
ceğini, ahki.mı ter'iye önünde Av· 
rupalıların da diz çökeceğini zan
nediyorlar. Meb'ua hocaların na
zarında her teY hilafet ve saltanat 
içindir. Onlar, sanki milletin ve
killeri değil, halife ve sultanın ve
killeridir. Halife ve ıultan hari
cinde memleketin her kuvveti 
meb'uslarm önünde iğilmelidir. 
gidişlerindeki eda budur. 

T etkilitı esasiyemize göre; 
Türkiyede biricik kudret yalnız 
meclistir. Her meb'us, kendisinde 
mevcut olmıyan bir çok kuvvet
ler tevehhüm ediyor. Sanki gök· 
te melekler, yerde de yalnız An
karada toplanan Büyük Millet 
Meclisin azası vardır! Öyle dem
ler oluyor ki, en hür geçinen a
damların kafasında acaba bir 
zümrenin istipdadı mı daha za. 
rarlı, yoksa bir tek tahsm mı? gi
bi mülahazalar dolatmağa batla
dı. 

Mustafa Kemalin muhtemel 
istibdadından korkanlar, timdi 
Büyük Millet meclisinin hazan 
ıiyasete, ilme, tekniğe uyınayan 
ve yalnız Şeriati Ahmediyeyi tat
min eden fU ileri salahiyetinden 
ürkerek: 

- Bari, münevver bir istibdadın 
esiri olsaydık! Diyorlar. 

MiLLiCi 

Ankara SiNEMALARI 
Bu gece 

Üstat rejisör Hemi Rou11el'in 
fevkalade bir eseri 

ŞAHANE 

MENEİCŞELER 
Raoul Miller'in meıtedici tarkı 

larını ancak bu filmde dinliytoeek
sinİ2. ~ 

ilaveten dünya havadisleri. 

Bugün Kutün 
Vatan aevgiıinin en büyük bir nü

muneai : 

YORK 
Bir Millet 
Yaratan Adam 

M. Werner Krauı 
Almanya tarihine ait bu muazzam 

taheseri muhakkak görünüz 
ilaveten: Köpeklerin iV komecliai 

BRODVAY REVOSO 

Bir mecn.ı.u..ı çıkarıl
masına karar verildi 

ANKARA, 31 (Telefonla) -
Halkevi dil, edebiyat, tarih tubesi 
azaları on hef gün evvelki umumi 
toplantının devamı olarak ikinci
toplantılarmı yapmıtlardır. Dil ü
zerinde uzun konu,malar yapıl

mıf, bilhassa Halil Vedat ~Y di
lin tekamülünden bahsetmıf, Al
manyada edebiyat lisanının geçir
diği tekamül safhalarını izah et
mİftİr. 

Uzun münaka,alardan sonra, 
toplantının gayesi olan fikirleri re 
!!.lize etmek maksatları etrafında 
söz söylenmİf ve tubenin kati şe
kilde faaliyete geçmesi için bir or
gan temin edilmesi karar! ştırıl
mıftır. 

Şube yakında bir mecmua çıka 
racaktır. 

Orijin~l monoloj!lar 
ANKARA, 31 (Telefonla) -

Yarın akfam Halkevi salonur.da 
Karmdat Mahmut Bey tarafından 
inkılabımız hakkında orijind mo
noloğlar, türküler söylenecek ve 
milli oyunlar oynanacaktır. 

Halk'!vfnde konferans 
ANKARA, 31 (Telefonla) -

Hilmi Malik Bey bugün Halkevin
de bir konferans verınittir· Konfe 
ransm mevzuu yeni ile eski neslin, 
yeni düşünce ile eski düşüncenin 

arasında açılmıt olan uçurumlarla 
bu uçurumlara bulunacak çareler 

tetkil ediyordu. 

lhtiJa•tan mahkumiyet 
ANKARA, 31 (Telefonla) -
Eski Ankara mektepler mutıa. 

sihi mesulü Hüsamettin Beyle sa
bık veznedar Ali Naim ve batki
tip Hacı Mehmet Efendilerin Ağır 
ceza mahkemesindeki :nuluıkeme-
!eri bitmiş ve mahkeme 
kendilerine bildirilmittir. 

kararı 

Bu karara göre, H' amettin 
Beyle Ali Naim Efendi altı~ar $e· 
ne, üçer ay ve Hacı Mehmet Efen· 
di yalnız dört bin liralık ihtilista 

-İftİraki olduğu için iki buçuk sene 
ağır hapse ve ihtilas ettikleri pa· 
ralarla bu paralar kadar ağır pa· 
ra cezasının kendilerinden tahsili 
ne karar verilmittir. 

Gayri mevkuf olarak muhake· 
me edilmekte olan Hacı Mehmet 
Efendi tevkif edilmittir. 

Tayyare postaları 
ANKARA, 31. (Telefonla).- Tayya· 

re postalan hakkındaki l"ıyiha Milli Mü· 
dafa encümeninden çıktı. Bütçe ve Ma· 
liye encümenlerinden de geçtikten son· 
ra, heyeti umumiyeye aevkedilecektir. 
Bu ıervia Milli Müdafaa Vekaleti emrin• 
de ıivil mahiyette bir umum müdürlü
ğün emrinde bulunacaktır. 

Ankara Halkevi İdare heyeti ko
mita azalarının ittirikile Ev Reiıi 
Nafi Atuf Beyin Reiıliği altında 
bir toplanh yaparak evin faaliyet 

Ankaradan mektup 

Bir muhabirin on sekiz 
saatlık hayatı! •• 

Havadis Nasıl Toplanır? 
ANKARA, 31 (Milliyet) - Hadi

seler bellic!ir. Çünkü takip ediyorsunuz. 
Gayri muntazır havadise zaten idman .. 
lısımz,böyle ıeyler size hiç bir zaman 
fevkalade görünmez. Evden yahut öğle 
yemeğine davetli old .. ğunuz dostunu
zun yanından çıktığınız zaman behemlıil 
saat iki olınuştur. 

Mubtrranıza şöyle bir göz atarS1nrz; 
hatta bir de sna numaraaı koraunuz ... Eh 
şö1le arkadaşlara birer uğramak hatır 
aonnak lazımdır, onlarla o ıaatte bula
bileceğiniz muayyen ycrler_i.,.dc ayak Ü
zeri bir iskandil gın geçer11ruz. 

Bunların hepsi her muhabirin hemen 
hemen behcmhal mudadıdır. llk numa
ralı işe giderken tenha koridorda bir mü
na<li acsile karşılaşırıınız: 

_ Devrek kaza•ının İlca nahiyesinin 
Sovancılar mevkiindcki ... kilo metre aa 
balık mefe ormanın on senelik ka.t'iye
•ine ... bin lira talip var mı?, taJip var 
mı?, talip var ~ı? . . 

Ne gezer kondorda ın, cın yok.. Ta
bii talip de yek. Vehleten size bu .kori
dorun iki tarnfmC:aki o<!alarda da kimse
ler yok vehmi gelir. Haydi canun gel
miıkcn kapıdan ıöyle bir bakayım; 

_Vay burada mısınız? Girerim gire
rim amma ıoracağmıa cevap verİrgen •• 

!çerden ısrarlar tevali eder. Zaten gi
receksiniz ya naz!... 

_ Vallahi ifim çok kardeşim. Mak
tat ziyaretti amma hadi biraz da ticaret 
yapalım. Seninki ne zaman gidiyor. Ve
k.ilden evvel mi? bmımm •. anladım, de
mek.. Berlinde yine bir ictima.. Mesele
nin esasında anlattılar öyle mi?. 

Dostum, senden bir ricam var .• 
Yan gözle görünen bir kağıttaki ya

zılar onun aradığı projedir. Görmemez
likten gelerek, 
_Şu proje ne oldu? Yaza yaza biz b k 

bk amma,kari merakta .• Şöyle ana hatlan 
na dair .. Neden olmasın yahu, bak ben 
aana bildiklerimi anlatayım. Zaten bir 
hafta evvel yazmıştık, aen görmemiısin. 

Tahmin kuvvetimin burada yeri var
dır .• Eıaa meseleyi de biliyorsunuz ya.. 
takribi bir §eyler yumurtlarur.. Öteki 
hayrettedir. 

- Carum Vekil Bey söylemedi amma 
biz, yerinden aldık. 

Diye bir de tal;kim edilir.Artık o belli 
dir. Filan madde doğrudur, fakat filan 
ıöylcdir der. Arada bir, 

- Amma rica ederim yazma .• 
Tenbihile de havadisi tamamlar,proje

nin ana hatlannı, anlaşma eaaılannı Ve
kilin ne zaman, Müsteşann ne günü ha
reket edeceklerini çoktan öğrenmişsiniz
dir.Şimdi; beleşcilik camar.nız kabannıt 
tır. Başka vekalette müdürü umumiye 
telefon etmek lazımdır, makineyi çmr
meğe baılarıınız; 

- Beyefendi, arzı hürmet ederim. 
vallahi; gelemiyorum, affediniz. Şey so
racaktım da son tayinler tasdikten çık· 
dı mı? Alqama mı geleyim. Canım beyin 
•timdi ben size gelmek için hazrrlannu+
tım, emin olunuz akşama iJim var. 

- Peki peki. Şimdi. Teıekkiir 
Hem.en vedi eder, oraya koıarıın.ız. 

Veda ederken de bu meseleyi sırası gel
meden yazmıyacağrruzı, mahrem tutaca
ğınızı, meselenin ehemmiyeti olduğunu, 
batka arkadaıların kendiniz gibi olınaclı
ğıru, hemen ne ititirlerse yazdıklannı, 
onun için onlara bir ıey açılmamasını 
tenbih eder aynlrnınız. 

Şimdi telefon ettiğiniz müdürü umu
minin yanmdaauuz. Hoı betten ıonra ti
yin Iİltesinin batına oturmuı ya:uyonu
nuz .. Vay canına.. Ammada uzun ba.. 

programı üzerinde müdaveleyi ef
kirda bulunmuftu. Reımimiz evin 
tark salonunda bu toplaBtı esnasın· 
da çekilmiftir. 

Çare yok batlarsrnız. Başlarsınız amma, 
müdürü umumi Bey telctonla konuıuyor. 
Eliniz yazıda, kulaklannız telefonda
dır .. Çünkü konuştuklan mühim ıeyler
dir. Oç, dört havaoiıi de bu telefon ihti
yat11zlığmdan kazanınınız. Bunlar da 91· 
pın işi kağıdın bir tarafına bir kaç keli
me ile not edilmişlerdir. 

Fakat aksi ıeytan .. Tam son aatrnnda 
iken başka gazeteci gelıniıtir. Hiç kaçır
maz. Yallah merhaba demeden o da yaz
mağa başlar .. Fakat telefondakileri iıit
medi ya .. 

Tam kapıdan çıkar, caddeye doğrulur
sunuz .. Ha ... i bir be.tkaaı da!-.a .• Oradan 
çıkdığmızı çaktırmağa gelmez. Bari o at
lasın .• O seni, sen onu kurcalar, aöylet
mcğe .. Diplomatlığa baılarsınız. O ıarka 
gidecekse mecburen garp tarafına sapar 
talıii siz de gittiğiniz1n aksine yollarur
sıruz .. Bazan iki dakika sonra karııJaıtı
ğnuz vakidir .. 
Manalı gülümıemeler de olabilir. • . 
Vekalette koridorda gezenlerden, ki

min hangi odaya giriıinden, vekiletin 
faaliyet tarzından, ooalann kokusundan 
bile havadiı çıkarıldığı vakidir. Falan 
banka mümessili, filan vekilete gelmit, 
otomobili vekalet kapmnc!a duruyor. Bu 
günlerde ne görüıülecekti. lıtikrazı dahi 
li ... Ha, meclisten çıktı ya, mukavele pro
jesini getirimif •. Haydi havadisi tamam 
hyalrm, müdürü umumiler. Müstqar da
ha olmazaa Vekil .. Daha olmazsa gel
ıin; mubayyele ve manbk kuvveti.. 

• • • 
Meclis günleri; o batlı batına bir a

lemdir. Y ukanki köıedeki gazeteciler lo 
cası ıen bir zümrenin makamdır.Fevka
lade günler, Mebuılar mevkiinin arka 
taraftaki yaruınm ön sıralan onlara tab 
a.iı olunur.Şöyle yalancıktan mebus olup 
onlann yerlerine kurularak haris damar
lardaki galeyanmuz biraz sükın.et bulur, 

Koridorda mebaslarla tamimi konuı
malar, onlaar havadis v~or gibi bava 
dis almalar .. Nihayet meclia koridorunun 
siyasi havaaı .• lıte karilerin hergün oku
dukları i.li siyaset haberlerinin naaıl der
cedildiğini gösteren tarzlardır. 

Ondan ıonra bü~onuzda, telefon batı· 
na oturup eksikleri tamamlamak, intiı
cmdan, baflama11ndan fÜphe ettiğiniz 
işleri tanıdıklarınızdan sormak, talımin 
ettiğiniz hareketlerin günlük vaziyetle
rini tevıik etmek kalır .• Bunlan aonnak 
şokillerinin de kendilerine mahsua tarz
ları vardır. Mesela Vekil Bey yarm sa
bah gidiyorlar! bunu anlamak IBzımdır, 
telefon vasıtaa.ile Vekil Beyle fÖyle görü
ıürsünüz; 

- Efendim, bendeniz, elleriniZi öp ... 
rim. Bu akıam hareket buyuracağınızı 
iıittim de .• Vallahi bilmem. Bir kaç yer
den söylediler. Şimdi aktam haberleri 
vereceğim de yanlıt bir feY yaprnıı olma 
yalım dedim. Yann aktam mı? teıekkür 
ederim efendim, tey iti içindi değil? ha 
evet efendim, demek o if için demiyelim 
fakat yine bir fey yazalım efendim, t• 
teldriir edOTim. Mutabakat tamam mı e
fendim? teıeldriirler. Beyfendidğim, bir 
ıey daha rica edecektim.. 

••• Beyin Velı:ilet emrine alındılı doi
ru mudur? Bendeniz ihtiyaten iki gün. 
dür yazmadım. Bir defa •. ya, demek 
doğru. inzibat komisyonuna mı Yerildi! .• 
Çok teıekkür ederim, tqekkür ederim 
efendim. Ellerinizden öperim, •. 

Bu muhavereler de yamn aaat aü
rer. Arada bir, muhitiniz olan mahal
lerden, b';' ıaatte telefonda olduğu
nuzu bilenlerden havadisler gel
meğe batlar.. it tamamdır. Hemen 
oturur, bunlan keser, biçer, kah ista• 
tistik yıllıklanna, kah meclis zabıtla· 
nna, kah kanunlara, kah yeni layiha 
notlannıza, kit eski gazete kolleksi· 
yonlanna bakarak piıirir , düzeltir 
yazar&1nız. Haydi telefona. latanbul
daki tahrir müdürü telefon batında
dır: 

- Allo, sen misin yahu, merhaba. 
Na11lrz bugün! Ötekilerden yüklü 
müyüz? Estağfurullah. Yaz .. 

Bir kısmı da telgrafla, icap eden· 
ler de P<»ta ile gönderilir. 

Artık §Öyle bir yemek yemek lbmı
dır. iyi bir y...., çılımak if icabıdır. !-•· 
ten büyük lokantalar gazetecılere 
artiatler gibi mühim tenzili! yapar
lar. Orada o gece, büyük zevatın ma
aalarma birer yeaile ile temas eclil&
rek epey mevzu ve haberler toplanır. 
Bunlar öyle hasbihal tarzında Ye aa
mhni yapılır ki kimse farkına Yar
maz .• Sonradan farkına varanlar da; 

_ Gazeteci değil miain 7 Yine hık 
demeden aızdırcbn. ••• 

Derler ve gülerler .• 
• • • 

Sabahleyin ya taimızda latanbul 
poatasınm getirdiii gazetelerin hep. 

Bir avukat 
Mahkum oldu 

ANKARA, 31 (Telefonla) -
Asliye Ceza mahkemesinde icı.l 
dairesi dosyalarında evrak çal· 
mak ve müvekkilleri namına icra 
vasrtaaıyla tahsil ettiği binlerce li· 
rayı onlara vermeyip ihtilas et· 
mekten suçlu Avukat Cevdet D7 
mir Alp Beyin muhakemesi netı· 
celenınit ve iki buçuk sene hapis 
cezasına mahkfun edilmittir. 

Cevdet Bey Sivrihisarda hakirı 
liği ;amanında emanet etyayı al· 
mak ve sair yolsuz itler yapmak· 
tan dolayı mahkum olup halen An 
kara hapishanesinde bu cezasını 
çekmektedir. 

ıini süzer, haberlerin hangisinde at
latbğıruzı ve hangisinde atladığını· 
zı tetkik eder, yeni yeni mevzular not 
edersiniz. Yataktan kalkar kalkmaz 
masaya otunırt geçikmelerinde mah
zur olmayan bazı sütunluk yazıları
nızı yazarsınız ve yine öğleden ıonra 
toplanacak havadiılerinizin notlarını 
tanzim edersiniz ve ayni bayat her 
gün tekerrür eder. ...... 

Havadisle hürriyetin birleıtiği bir 
nokta vardır; Havadia te hürriyet gi .. 
bi verilmez alınır. Havadisin birin~ 
sermayesi takiptir; sonra tetkik ve 
zeka itidir. Bin bir havadis üzerinde 
oturan &mir, babanız da olsa gazete
ci değildir. Elindeki hangi işin hava• 
diı olduğunu bilmez. Onu söyletecek 
sizoiniz. Onu söyletmek için de mu· 
habirin dolu olması lazımdır. 

Ayni zamanda bir muhabir bebe• 
mehal muhit yapmalı Ye behemehal 
bir psikolog olmalıdır. Antipatik a·. 
dam bu itte kat'iyyen tutunamaz. lyı 
bir muhabir; kuvvetlice ansiklopedik 
malfunatı olan sempatik, pisikolog ve 
tecrübeli, takipte inatçı bir adamdır. 
O, 

- Aman yazma 1 
Diyene güler. Memleketin menfa: 

atine mugayir olmayan her itiıtiğinı 
behemehal tekemmül ettirerek yaza• 
caktır. Ona, yazma! denir mi? Onun 
sermayesi yazmaktır. Böyle işit~iğinİ 
yazmamak ti)yle duraun, bilakis nice 
evhamlan her gÜn bülbül eder. Onda 
öyle çene vardır ki değme sükütilcr 
dayanamaz. O muhitini yine muhiti
ne yaptrnr. Filin müdürün işini. di
ğer vekaletteki falan müdüre ve öte· 
kini de daha öbürüne gördürür. On· 
lara gördürdüğü bu mütekabil i§lerin 
komisyonunu kendiıi alır •. 

O, hazan; 
- Yahu ıiz de gazeteci miıiniz ! 

Şurada şimdi bir otomobil bir ço
cuğa çarptı, senin bili haberin yok .• ne 
duruyorsun. •.• 

Yahut; 
- Bizim mahallede tek fener yok, 

korkanınız, yazamazımız ki ... 
Gibi sözlere de muhatap olur. Mu· 

bahir kendisini ufak gören bir adaP'• 
kızmaz, çünkü o çok pİ.fk.indir.. Bir 
ahbap, küçük bir memur, bir derece 
terfi etmiş maatı iki bin olmuıtur. Ga• 
zeteye yazılmasını, hatta resminiı> 
konmaaını iater .. O, onu gÜcendirme
den bu itten sarfınazar ettirir, çünkÜ 
muhabir lruvvei ilmaiye aahibidir ... 

Belq gazete iıteyenleri, bedava 
ilan koydurmakta 11rar edenleri, he
le hele bergün müteyemmin bir akit 
(anlayamam ki ilk günü bu ak tin sa• 
adeti nereden bilinir?) Yahut mes'u~ 
bir tevellüt havadiılerini getirenleri 
de tatlılıkla her gün böyle atlatır. 

Bütün bu kadar meziyetlere hel' 
o, yani gazeteci maliktir. Zaten mali}' 
değilse gazeteci değildir. Buna rag• 
men neye o, ıazetenin meçhul a• .. 
keridir, neye bu meziyetleri vardır d~ 
ba,ka bir işe girmez. Kari bunu belkJ 
merak eder. Onu da cevapsız bırak• 
mayalım: 

Bu iti kendine mealek edinmit g•' 
:zeteci, işinin itıkıdır. Çünkü; gaze' 
tecilik her yerde itibar gören bir meı· 
!ektir. Gazeteci her yerde ıevilir, hür
met ve teveccüh görür. S. Jt. 
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