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CUMARTESi 
29 NİSAN 1933 

8 inci ıene No. 2590 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Dahili 
istikraz Yunan şvekiliheye • 

ızşe e di • ez 
ESKiŞEHİR, 28 (8afmuharriri

lııizden) - Bakır iatikrazınm fay 
da ve ehemmiyeti üzerinde fazla 
eö:ı; ıöylemek istemez. Birinci ter
tibin müddeti iki gün sonra biti
)or. Bu müddet biterken, dört mil 
Yon liradan ibaret olan birinci ter 
lihin tamamen satılmıt olacağını 
!İtndiden söyliyebiliriz. 

istikraza ittirak için ııeç kal
~lf olanlar, ancak son iki günden 
istifade ederek bir kaç hine ala
bilirler. Bu muhakkak ki, hiç bir 
•atandaş maddi faydası kadar, 
lııanevi fayda ve terefi büyük o
la.n böyle hayırlı bir ite ortak ol
lııaktan geri kalmak istemez. 

Ankarada dahili istikraza itti
tak itinin nasıl gittiğini bazı ban
talardan tahkik ettik. Aldığımı-: 
lııalfıınat hem memnuniyetim;~:, 
hem dP. iftihar duyğularımızı tah
tik etti. Bu harekete ittirak için 
lıtnumi bir tehalük var. Aklı ba
tında, yatlı başlı adamlar kadar 
~ukların da alakasını görmek. 
len derin bir haı duymamak ol
lııaz. Muhitte görülen bu heyecan 
lalnız istikrazın muvaffakiyetle 
beticeleneceğini göstermesi itiba
tiyle mühim değildir. Onun en 

' lııiihim yüzü halkta milli tuurun 
tuvvetlendiğini göstermesidir. 
1!
1 

erkes bilir ki, medeniliğin, mil
l şuurun ali.metleri bu gibi itler
de haaaasiyetin derecesiyle ölçü-t· ' lir. 

Zaten niçin itiraf etmemeli? 

lıi:ı; bakır istikrazı etrafındaki bu 

a.laı.:a ve tehalükü, biraz da Anka 
tanın hususiyetine vermittik. Fa

tat Eskitehirde gördüğümüz va

~İyet ne kadar yamldıtımızı göı
leriyor İtte burada da ayni alaka 

)e ayni tehalük vardır. Yeni kurul 

lııakta olan Eskitehir teker fabri
ltası memurları maatlan nisbetin

de istikraz tahvilatı almaktadır-
1'r. Satılmak için Eaki,ehir mer

~ezine ayrılan a • e ai 
lllase edilmittir. 

u,aıı: Şeker Fabrikası müdü· 

~Remzi Bey de anlatıyor: Ora
da da ayni heyecan, ayni hareket 
lııevcuttur. Demek ki Muatafa Ke
ltıal Türkiyeıinde vazife atkı tam 
Yerinde ve zamanında bütün mu
hiti kaplıyor. 

Türkiye siyasi ve aakeri bir 

Çok muvaffakiyetlerle rüttünü is

l>at etti. Şimdi de mali ve iktıaadi 
~!erde rü,tünü, kemalini göster

llıek imtihanını geçiriyor. Bu im

tihanda muvaffak olmanın tere

fi bütün millete aittir. İstikraza 
İ•tirak için hiç bir vatandaş icbar 
tdilmiyor. Herkes tuurunun, vic

danının sevkine tabi oluyor. Bizi 

•iınendifer politikasına sımsıkı 
hağlıyan zaruret ve faydalar üze. 

tinde yeniden durmak lüzumsuz
dur. Bunu anlaımyan kalmadı. Se 

ker fabrikası için yapılmakta ol~n 
lıuıusi demiryolu üzerinde bir kaç 

amele çalıtıyordu. Bunlara neza

ret eden çavu,a bazı teyler sor

duk. Verdiği cevap ,u oldu: "$i
lıı.endiferin faydaaı sorulur mu? 

l::ğer Eskitebirden demiryolları 
lleçmeıeydi, buraya fU ~ker fab
tikaaım kurarlar mı idi? 

Unutmamalı ki, timendifer u
lııuıniyetle murada kavutturan 
lıir vaaıtadır. Ergani bakır hattı 
iıe bütün memleketi servete, re
faha kavutturacak bir yol olacak. 

Siirt Mebuau 
MAHMUT 

11111111mm-. 
Milliyet' in 
Tenis turnuvası 

Her sene yaptığımız gazetemi
?İn tenis turnuvası, bu sene 1933 
ı i tenis turnuvaları programı 
rnı:ci ince mayısın 12 inci günü 
yapılmağa bcıslanacalıhr. Oyun
lar bu suretle ·mutadından evvel 
O}nacalıtır. Tafsilatı müteakıp 
ııüshalarımızda yazacağız. 

1111111111111111111111111111 il il 

lktısat Vekili Celal Beyin Atinaya mu ııasalatında Yunan Ba7uekilile bir arada 
alınmıı resimleri 

Türk-Yunan dostluğu bir 
kerre daha anıldı 

''Çok bol olan tarihin dersleri her 
halde bugünkü gibi olmamıştır,, 
ATINA, 28 (A.A.) - Türkiye lk

tısat vekili Celil Beyle arkadaşları 
dün Atinaya gelmiıler ve lktıaat nizı
rı Pazmozoğlu ile Batvekilet müıte
f&~ı Saya, Türkiye elçiai Enis Bey ve 
diğer Yunan ve Türk ricali tarafından 
kar,ılanmıtlardır. Misafirler Başvekil 
ve lktıaat nazırile karıılıkb mutat zi
yaretlerde bulunmutlardır. 

Başvekilin ziyafeti 
ATİNA, 28 (A.A.) - Diin gece 

Başvekil M. Çaldaria Celil Beyefendi 
terefine bir ziyafet vermiştir. Ziya
fette M. Çaldaris ile Celil Beyefendi 
aıağıdaki nutuktan söylemişlerdir. 

M. Tsaldaruin nutku 
"Vekil Beyefendi Hazretleri, ha

nımlar, efen<liler, 
Türkiye ile Yunanistan ara•ındaki 

Samimi nutuklar teati .. d .. n M. 
Çaldaris ue Celal Bey 

iktıaat münasebetlerini inki§&f ettir
mek gibi yüksek bir vazifeye Türk hü-

( D~"'n < ..;.,..,.; -ı...;ı~ .. '\ 

Japon sef ırini cenazesi 
dün şehrimize get~rildi 

Cenaze yakılacağı yer tespit edilin 
ceye kadar şehrimizde kalacak 

Japon aefiri mii.teue!ffa M. toal,ido. Cen ~,-,larına Att!.:.arada c..e şehrimi1;.d• yapı

ktn t:enu.ı.e merasiminden birkaç intiba 

Ankarada vefat eden Japon büyük el
çiıi M. l:zaburo Yoshida'nın cenazesi 
dün sabah Ankaradan şehrimize getiril
miştir. Cenaze Ankarada olduğu gibi, 
şehrimizde de büyük mera•imle kaldm 
tarak Haydarpa§adan Sirkeciye getiril
mi~tir. 

Ankara treni dün sabah saat 16,30 ta 
Haydarpaşaya varmıştır. Vali mua~ini 
Ali Riza ve Emniyet müdürü Febmı B. 
ler, Üçüncü Kolordu Kumandanı Şükrü 
Naili P!. ilP yaveri Hüsnü B. bir müfre. 
ze polis efradı, cenazeyi kartılamak ü-

(Dcva!!ll 5 inci sahifede) 

1 

45 inci liste 
ANKARA, 28. A. A. - T. D. 

T. Cemiyetinden verilmittir : 
Kartılıkları aranacak arapça 

ve fareça kelimelerin 45 numa
ralı listesi 9udur: 

1-KARIHA 9-KESAFET 

2-KARINE 

3-KASABA 

4-KAST 

5-KASVET 

6-KAZA 

7-KEFALET 

8 - KERRE 

ıo - KEŞiF -Keıf-

11 - KEŞMEKEŞ 

12-KIBAR 

13- KiBiR -Kibr-

14- KISIM -knm

ıS - KISMET 

Listelerde çıkan kelimeler
den manaları birden fazla o
lanların her manası için ayrı 
kar~ılıklar ileri sürülebilir. 

! Geçmişmedenivar ık ar 
Topraklarımızda kalan artıklarını 
belediye ve Halkevleri koruyacak 

ANKARA, 28. <Milliyet) - Memle
ketimizin hemen her tarafında emsalsiz 
defineler halinde yabnakta olan eski me 
deniyet eserlerinin ameli surette muha
faza ve tunifleri ve ıreçen devirlerin oü 
rekli ihmali yüzünden pek harap bir ha
le gelmit olan abidelerin muhafazalan 
için Reiaicümhur Hazretlerinin 931 ae
nesindeki tetkik seyahatleri esnasında 
Kon~ad~ Baıveki.I Hazretlerine gÖı>
derdiklen tel yazıaıle 'Oaki irtatlan esas 
olmak Üzere kuvvetli ve etraflı tedbir 
!eri havi bir kanun layihası tanzim ve 
teklif edilmittir. 

Anadolumuz kadar tarihi zengin ve 
eserleri çok ve mütenevvi yer yüzünde 

Kartılık gönderen zatlerin 
gönderdikleri kartılıklardan 
duyulmuş ve ititilmit olımyan
lan hangi kaynaklardan aldık
larını göstermeleri rica olunur. 

1 
başka bir memleket yoktur. Üzerinden 
yüzlerce medeniyetin geçtiği yurdumuz 

ıı bu medeniyetlerin bıraktığı yüz binler
R ce abidelerin makarriılir. 

!lii;;;E;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;ı;;;ı;;;;3!3333liliiiiil Buırün her memleket kendi tarihi e-

Bergama har .. bel .. rind .. n bir köşe .. 

mal ve teseyyübü hazan da cehaletin kas 
di tahripkarlığı yüzünden bir kısmı el
den çı.lonış,bir lınmı da harap olmalanna 
rağmen uli güzelliklerini muhafaza et· 
mittir. Adım başında tesadüf ettiğimiz 
ufak ve büyük lotadaki nefis eserlerden 
başka; ban, hamam, cami,, medreıe, çeş 
me, türbe, tekke, kale, kervansaray me· 
zarlık, kemer, kümbet bereatan afhane 
ıribi yüzlerce milli büyük tiri!.'ı nefise· 
!erin tamir ve edamelerinin de artık çok 
tan zamanı gelmittir. Milletimizin bü
yüklüğünü ırösteren ve ayni zamanda 

Gazi' den 
Talebeye •• 

Milli Türlı: Talebe Birliği tarafından 
Reiıicümhur Gazi Hz., ne gençliğin 
IOn nümayiti hakkında bir telgraf çelı:il
mitti· Tclpafa Reisicümbur Hz. fU 
mukabelede bulunmutlarclır: 

Milli Türk Talebe Birliği kongresi 
daimi murahbaslanna: 

Gençliiln çalıtkan, haaaaa ve ıniUi
yetçi yetişmesi esaa dileklerimizdendir. 
Gençlik b ... türlü faaliyetlerinde Cüm
huriyet kanunlarına ve Cümhuriyet 
kuvvetlerinin usul ve kaidelerine ria
yetkir bulunmaya da dikkatli olmalı
dır, Cümburiyet bükıimetinin milli me
selelerde vuifeaini bilir olduğuna, ka
nunlann ve adli kuvvetlerin adaletine 
emin olunuz. 

Relılcümhur GAZI M. KEMAL 

Yeni fabrika 
Esklıehlr fabrika•• teş-
• ıu ,... "'""!!!!!ıelLCl.JrJU•~ca_k.__ 
ESKiŞEHiR, 28, <Milliyet) - E. 

dirne meb'usu Şakir, Sinop meb'uoa 
Recep Zühtü, Siirt meb'usu Mahmut, 
iş Bankası umum müdür vekili Muam
~ beyler dün alqam ııeldiler Uıak 
fabrikası umum müdürü Reıtızi, Es
lı:if"hir fabrikuı müdürü Kazan beyler 
le beraber fabrikanın inJA&bnı tetkik et 
tiler. 
Fabrikanın İn§aatı günden güne iler

liyor Her ıey tahmin edildjği müddet 
ve fenit dahilinde gidiyor 

Fabrikanın en milbim demir loıun
lan timdiden Eslı:itehire ırelmittlr, Hu 
ıuıi demlryolu inı&atı bitmittir lnpat 
sahumda altı yüzden fazla amele a
lıııyor, 

Yapıyı uhdesine alan Calip B, inıaat 
ıırupu taahhüdünü vaktinde ifa etmelı.
tedir En dar tahminlere ıröre fabrika 
mn tetrini evvel iptidaamda teker İma· 
line başlıyacaiı anlaıılıyor, Zira ..azı.. 
yet iyidir, Yeni fabrika için altmq bin 
dönüm erazi ekilmittir, 

Ziraat itlerinin tanzim Ye idaresinde 
Ufllk fabrikası mlldürii Remzi ve Ziraat 
umum müfettiti Ferit Beylerin büyük 
himmetleri oluyor, 

Gene zelzele 
Halkldlkyada tlddetll 

sarsıntılar oldu 
ATINA, 28, AA- Hallridikya ya-

nmadaaında zelzele oldukça pddetli 
bir surette tekrar baflamıtbr-

Bir takım kaaabalann ve bilhaua A
riıtonun vatanı olan Staııira kasabaaı.
nm tahliyesi dütünülmektedir. 

Ak,elıirde de .. 
KONYA, 28. A.A. - Dün Akşehlr

de ıiddetli bir zelzele olmuıtor, Hasar 
ye zayiat yoktur, 

İki gün kaldı 
latlkraza gösterilen 
rağbet pek fazla 

lamet Pata hiikUmetinin Erganiye ııi 
den demir yolu İçin müracaat ettiği da 
hili istikraz bütün tahmilerin üstünde 
bir rağbet görmüttür 

içinde bir çok bayram ve tatil gün
leri geçen bir aydan kısa bir müddet 
zarfında hallan dahili istikraz tahville 
rini kapı§ırcaıına alması böy· 
le vatani bir vazifenin naad 
tutulduğunu ve tasarnıf edilen paranın 
müımir bir İ! ıahaıına nasıl yatnıldığı 
nı göıtermiıtir, 

Başvekil ismet Paşa Hz, yeni istik
raz iç;n Mecli~ten müsaade isterken şöy 
le demişti: 

" - Ha11omızda bir İstikrazı karşı· 
!ayacak mali kudret bulunduğu kanaa
tindeyiz" 

(Devamı 5 inci sahifede) 

-lerini muhafazaya çalıtmaktadır. Es. 
lif eserleri en çok olan bizde de öyle 
yapılmaaı bir yurt vazifesidir. ltalyada 
bu itler için senevi yüz milyon lira 
kadar tahsisat varchr. 

Bu nefis ese--lerin korunmasını bit .. 
hassa Halkevleri ile Belediyelerin esaslı 
vazifelerinden addetmeleri lizmıdır. 

Paha biçilemez kıymette pek çok 
parçalar Osmanlı imperatorluğu zama
nında ecnebi memleketlere kaçmlmıttır. 

Bu nefis -lerin ıreçen aaırlann ih- (Devamı 5 inci sahifede) 

Milli Takım; Vefaya 
2-3 galip gelebildi 

Artık bu hususta çok ciddi dav. 
ranmamız zamanı geldi 

Dün Kacbköyünde Fenerbabçe ıta
dmda Milli taknn antrenemanı ile be
raber bir çok ta maçlar yapılmıttır. 
Daha aabahtan ikinci kiline B taknn
fM'oı~.ı~.!,mnq"f{M~ "'Clllmlı&'h 
gençler turnuva11 için karJılaıtılar. Bu 
ırfuıkü maçı ile miiaabakalannı ikmal 
eden F enerbabçeliler, on iki maçtan 
on birini galibiyetle ...., yalnız Kaıım
paf&yla berabere kalmak suretile, se
nenin ilk fADlplyonhıiunu kulilplerine 
kazandırtıllf oldular. Fener küçükleri 
3 • 4 ile maçı kazandılar, bundan son
ra ayni turnu•a için Vefa, lıtanbul· 
spor küçükleri O • O berabere kalmıı· 
!ardır. Bunları takiben Beylerbeyi - Is 
tanbulapor birinci takımlan ıilt maçı 
yapmıtlardır. Beylerbeyi kendi küme
sinin en kuVYetaiz bir taknnı olmasına 
rağmen muvaffakıyetli bir oyun oyna· 
mıı, muhacimlerinin fıraatlan kaçır· 
makta biribirlerile müaabaka yapar 
Jibi oynamalan dolaY1aile 6 • 1 maçı 
latanbulspor kazannuıtır. Günün son 
maçı Vefa ile Milli takım oyuncuları
nın tetkil ettiği takım araamda ola
caktı. Kırmızı formalarlle aabaya çı· 
kan karışık taknn tU tekli almqb: 

Avni 
Fünızan Hüanü 

Feyzi Rasim Cevat 
Fikret, Şeref, Zeki, Hakkı, Niyazi 

Buna mukabil Vefalılar da: 
Haluk 

Saim Halli 
Namık Cemil Süleyman 

Mustafa Enver Gazi Haaan Muhteıem 
den müteıekkildiler. Vefalılar tam 
kadroları ile değillerdi. Santrhaf Uit
fi ekaikti, Milli takım da orta muavin 
Nibattan ve müdafide Yllfardan mab 
nıındu. Orta hafta Fenerbahçenin es
ki oyuncuau Raaim var, bu maçın taf
silabnı kısaca yazdıktan sonra maçm 
tarzı cereyanını ve oyuncularm müsa-

Milli takım 

baka kabiliyetlerini ııözden geçire
lim; birinci devrede Vefa oyuna ha· 
kim, aağdan, soldan mütemadiyen hü
cum ediyor ve bu hücumlanmn aeme
reaini iki golle ırörüyorlar. Bu devre· 
de milli takım yalnız ortada topun ar
kaaından kOflDAktan başka bir f"Y ya 
pamıyor. ikinci devrede Milli takım
da fU deiitikliği görüyoruz: F enerbah 
çe B takımı kaptanı Fazıl müdafaaya 
alınnut. saf açık Niya:zinin yerine Et· 
ref koyulmuı. Devrenin yirmi dakika
u. mütevazin aeçiyor ve bundan aon
ra Zekinin yaptığı ilk gole ilaveten 
Hakkının ikinci ve üçüncü golleri Mil
li takımı 3 • 2 ıralip mevkiine çıkarı
yor. Oyun da bu netice ile bitiyor •. 

Evveli kaleci- baılıyalım. Avni 
birinci ve ikinci ırole pekill mlni o
labilirdi. ikinci devrede Sadri oynadı. 
Y almz bu kalecinin dereceıini ölçmek 
için fırsat bulunamadı. Müdafide Hüs 
nü için tekrar edelim, bugiln Hüanü 
o kadar fena bir haldedir ki, ona ta
kımda yer vennek büyük bir bati.dır. 
Füruzan da dün pek iyi değildi. Mu· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ANKARA'YI SEL BASTI! 
(Ankarayı propaganda ediyorum) 

derken dilim mi sürçmei• baıladı, 
pot mu kırıyorum ne? 

Töııbe !. . Büyük ulunın, büyülr ö:a
deiifin (inkdabm), büyük otalma 
(merkezine) dil uzatanların dill .. ri 
kurur. 

- Ôyl,.Jir de, n,. diye yok yere An· 
karayı sel bastı, diyor.un? 

- Ankaradaki içme sularının ya
renliğini .. debiyatça yapmak iatiyorum 
da ondan. 

Bisim .. ski Ankarada belli bQflı iyi 
bir içme soyu vardı: Solfasol. 

Yetmedi; ôksÜ:Jıfe çıktı. Bu da az 
g .. ldi; Ulucak yanaıtı. HerkH; aanki 
ded .. den T Qfdelen içm,.ie allfmlfmlf 
gibi bir (iyi su) dur tutturunca usuön 
(aklı eııııel) kifiler: 

_Hah! dediler. Kar bundaymıı . •• 
Ark<UJından sökün etti: Elmadağı, 

Ku•unlar, Hayat, Ayııalı, Armutlu, 
Cevizaltı, Vişneüstü, Kirazortası fa .. 
lan ... 

Şifeler, binlikler, damacanalar, fı· 
çdar, ııariller, benzin tankları, atlı a-

rabalar, markalı kamyonlar, dahdah
lar ve saite . .. 

Kar meydandal Bu kadar au hiç 
yet .. r mi? Yetmezi Ôyley.,. yenileri 
gelain: Tafdelen, Yakacık, Göztepe, 
Kartal, P .. ndik, Beykoz, Maçakoz, 
Sineklroz, Oryakoz, Hamidi:ye, Meci
diye, Süleymaniye, Nuruosmaniye, 
Terkoa ue lalan ve lilıin.. ve saire .. 

ilanlar, broşürler, rekabetler, yaf
talar mektuplar, tellallar ııe aaire . .• 

Hoı, ben içmiyorum ya. . Herkes 
gelsin nnrs (iyisu) diy .. bardak bar
dak atııtırıyor. 

N .. fis İyi su! 
Geliniz de buna s .. T demeyiniz 11e 

manasını, işini murat ederek Ankara
yı sel btutı demeyiniz. 

Handiyse, Sarıyerin iplik, İplik a
kan Çırçır suyu da fıçı fıçı olup bu se
le karı§Dcak. 
Türk Tanrı5ı beni paralı İyı su içmek 

ten koruya! Benim Dikmendeki bağı
mın (Çiııili) suyu bana yeter. (Horoz· 
lu çe§me) de cabası. 

Aka GÜNDÜZ 



Maarif bahfılert 

Milli talim ve terbiye 

Bua:iinkü cismani, fikri ve ahlaki 
terbiye vaziyetimiz hakkındaki mü
sahedelerimizle tenkit ve t-anileri
;,,izi aöylfimeden ...-vel bilümum maa · 
r if ve terbiyecilik bahialerinde kazan
dığmıız en eaaalı zaferi behemehal 
hat,rlamahyız . Bunun için de 1908 se
nesine kadar inmek İcap eder. Meş· 
rutiyet ilinrndao aonra maarifimizin 
ruhuna girerek bugiinkü cümburiyet 
idaresinde pek çok genişlemiş olan e. 
saa şudur: Meşrutiyete kadar maarif 
tamamile Asyai veya yan Avrupalı tarz 
da bir ''talim ve tedria,, müeueaeıin
den ibaretti. ı908 de iııe bu dı.r ve 
bodur telakki mevkiini tam bir (be· 
den, fikir ve ahlak terbiyeai) mefhu· 
muna terketti. itte en hayırlı dönüm 
noktası. . • Bu inkılap tıpkı üfüriikçü
lüiün, muskacılıim yerine zamanda
:şımıs tababetin ..,. z•mandaflmı:z la· 
babet telakki ve metotlarmm kaim o
luıuna benzetilebilir. Evet, terbiye 
dediğim.iz mefhumun zamanımızdaki 
havsaluı, insanı, bütün beden, zeki, 
haslet ve seciyeleri ile ve kül halinde 
içine almak lbımgeldifi fikri maarifi
mize 1908 ııeneoinden _... ~tir. 
Tekmil terbiye ve tedrla mlltereseleri· 
mizde, proııramlanmuıda, kitapları· 
mızda o tarihten bucüne kadar huau
le gelen tekimiil, dikkatle dÜfünülür· 
.., ..-k kemmiyet ve gerek keyfiyet 
cihetinden büyük memıuıııiyetlere de
ğer esaslı ttnldöler cörülür. Muallim 
mektepleri, nümune mektepleri, ana
mektepleri, çocuk bahçeleri, 1Duhtelif 
enstitüler ve saire bi:ıim toprafunız. 
da en küçük çaidaki çocuklara mah
ıu• yeni tedria ve terbiye uaullerini bi
le hayli tanıiın etmittir. Bu uowlerin 
bazı •enç Türk muallim ve mürebbi
ler tarafından •erçek bir vukuf ve mu· 
vaffakıyetle tatbik edilebildiğini çok 
defa ııözümle gördiiıa. Ve en haldı 
zevk ve iftiharı duydum. Sözü u • . • 
mamak için IÖJfe diyeyim ki maarifi
mizin tedria, Prosram. mektep ve , ~ot ... 
tot cepheleri gibi dıt yüzünde Avru
pai bir sima helinnİ§tir. Bunu inkar 
etmek, yalnsz hakikate ııözyıımmak 
deiil, belki dofnılufa kaJ'fl açık bir 
düşmanlık göatermek demek olur Bi
naenaleyh ati için bir ümit ve :man 
kaynajı olmak li.zongelen bu nok '" · 
rı hiç unutnuyalmı. Ve saniye 1 bi
linemez hangi meı'um tesire kapda· 
ra.k Tilrk maarifi biç bir '9Y yapama· 
mıtltr iddia ve iftirasında bulunan 
kör, soyauz ve eçhel inada biç yüz. 
7ennİyelim. . . Fakat ... 

itte burada dunnak icap eder. Da
ha doğruau fimdiye kadar takip etti· 
limiz açık ve ceaur aamimiyetle mü
tahedelerimW, mubabmelerimizi ile
ri götllrmek yani biç durm•mak lhun 

' dır. Şimdi kendi kendimize binır bi-

z 
- Reşit Galip Be~lendİY"' -

rer aoralnn: Acaba bedeni terbiyenin 
lüzumunu, ehemmiyetini lıiuederek 
onu inkişaf ettirmek için aarfetmekte 
oldufumuz faaliyetler en verimli yol
da 1D1dır? Cidden bizim ciıımani mele· 
kelerimizi nümalandıracak, OJhbat ve 
mukavemetimizi arttıracak bir istika
mette mi ilerlemekteyiz? Yoksa be
deni aermayelerimizi batı bot bir ada
li faaliyet ile kuvvet israfı halinde mi 
kullanıyoruz? Benim şimdiye kadar 
çocuklar ve gençler Üzerindeki müıa· 
hedem, ikinci ihtimale doğru eaefve
rici bir inhiraf haaıl olduğu :ııeminin
dedir. Memleketimizin her köfelinde 
iri cUm.ani terbiye faaliyetini ayn ay• 
n tetkik etmemiı olduğum için kat'i 
bir iddiada bulunmafa elbette bak
knn yoktur. Ancak bu qlerin en iyi 
anlatdmıı olnıa11 lazmıgelen münev
ver muhitlerde dahi meseleye ne ka
dar bilgisizlik ve il~ kayguauzluğu 
k!nıtığmı görmekteyim. Bunu gö
runce de kendi kendime demek ld di
yonnn, daha az aydmlık muhitlerde 
bu it. daha karanlık bir telakkiye uğ· 
r&mlf olmak icap ederi .. Memleke
timi:ııin tababet aleminde ioim ve tah· 
ıiyetleri birinci parlaldılrta bulunan 
bazı Ü•tatlarımu:m kanaatini de ıim
diye kadar kendi zannıma tamamile 
mİİTazi buldum. Bence beden terbi
yesi behemehal insanın ciamani abla· 
kı ile, yani hıfzıuıbha' eoaalanna de
vamlı, şuurlu ve münevver bir riayet
le baılar. Yemekte, içmekte, yatmak
ta, kalkmakta, gezmekte, eğlenmek
te, çalışmakta, ,dinlenmekte, hasılı 
bilümum hayat faaliyetlerinde, bu
günlôi modem adama dilfen bir ni
zam silıile•i var. O nizam itine alıı
mıyan, intizama, metoda, aıhbiliğe ri
ayet etmeyi öfrenememİf olan bir •· 
dam, yalnız spor, oyun ve cimnaatik 
gibi meıguliyetlerle bedeni terbiye-.i
ni tanıamlamıt olabilir mi? Böyle bir 
adamın çalışına, iotihoal etme, ite ya· 
rama kabiliyeti, diğer alelade vatan
daılarmkinden daha mı fazladır? Hiç 
zannetmt~uml Hatta gÖl"d.üklerime 
göre aksini diifünmeğe daha çok bak 
•ar. Şu halde cismani terbiyeden İ•· 
tihdaf ettiğimiz gayeleri sıraya koya
rak bunu hem resmi, hem de gayrİres
mi oabalanla daha vikd'aoe Wr kon
trolden seçiııneliyİz. Ve bu kontrol
den sonra kabul edeceğimizi umdu· 
iwn ııılahat eaaalarmdan aapmamıya 
daha uyanık bir dikkatle ehemmiyet 
vemoeliyiz. Zira abi takdirde iı pek 
acıklıdır. Çünkü her türlü varlığın te
meli olan cismani mevcudiyetimiz, 
müaleit olduğu inkq . .tta azami bak 
ve biueaini alamamış demek olacak· 
tır ki yazddlrl 

- Arluıa .,.., -
F<Urf A.HlılET 

Çocuk bayramının albncı •• •• gunu 

Çoeuk ltayrammın altıncı sünü ıle ı 
dün muhtelif yerl..-d.e parlak tezahü· 
ratla teait edilmifıir. Bu meyanda Gül 
hane babçeıinde Himayeietfalin Emin 
önü kaza tetekkülü tarafından bir mü 
samere tertip edilmq, bu müaamerede 
kaza dahilindeki 8 ilk mektebin tale
besi hazır bulunmuıtur. Müaamerede 
iirler okunmut. geç.it resmi yapılmıt. 

bando, hokkabaz, kukla bulunmuş, 
Or. Ali Rıza Bey tarafından çocuk 
bakımına dair bir konferans veril.mit 
8 mektebe bir"r kumbara, çocuklar~ 
da muhtelif oyuncaklar ve efya hedi
ye edilmiqir. 

Alayköfkiinde .. 
Alayköıkünde de gene çocuklara 

mahsus olmak Üzere bir mÜM..mere ve
rilmi~tir, Burada da lakrim , praııllt 
numaraları yapılmıt, Zeybek ve Tu. 
ran rakıaları oynamlmlf, bir eaer tem-
ıl edilmif, 5az çahnmıfbr. Bu müaa. 

merede de 600 den fazla talebe ha'Zır 
bulunmuştur. 

Darülacezede .. 
Oiger taraftan Kadınlar Birliği ida

re heyeti ile azadan birkaç hanım 
4 otomobille Darülacezeye giderek 
oradaki çocuklara çukulata dağıbruf· 
lardır. Hanımları müeueıe müdürü 
kapıda kartılamış, kref aüthane, ye· 
timhane, hastane, Darül&ceze ve ha~ 
L deıtgahları göıteribnittir . Hanım
lar cocuklara dıığıtltktao sonra artan 
çuk.;lataları, müeıseoeye bırakmıtlar, 
gördükleri intizam ve mükemmeliyet-

ten dolayı miietese müdürihııe t...,..11. 
kürle aynlmıtlardu-. 

Eyüpte miüamere 
Çocu.k haftası ıniinuebetile dün 

Eyüp Orta mektebi talebeai Eyüpte 
Fıka'!'aperver sinema binaomda Eyüp 
ilk mekteplerinde okuyan küçiik kar
deşleri terefine bir müaamere Yermi~
lerdir. Saat 14 le bqlıyan bu mÜ•a
mere pek güzel olmuı ve bir çok nu
maralar göaterilmiştir. Talebe aldıkla 1 
n rollerde fevkali.de muvaffak olmu• 
!ardır. Bilhaua "Ümidi" gÜoeşi" ve
ııene talebelerin tertip ettiği askeri 
temsil çok beğenilmittir, 
-~--~>-----~~ 

İzmir Etıbba kongreai 
AYDIN, 28, A, A, lzmir ikinci mmt.a 

ka Etibba Odası kongresi 5 May11ta 
Aydmda yapılacaktır, 

Konyada yağmur 
KONYA, 28, A, A, - Yağmur ,..g. 

maktadır, Mülhakatta da hava yağı,. 
lıdı:r, 

Konya mezbahası 
KONYA, 28 (A.A.) - Yeni 

yapılacak olan mezbahanın teme
li merasimle atılmıstır 

Bir bataklık ~.-u"tuluyor 
AYDIN, 28 (A.A.) -Aydının 

Umurlu köyü civarında Batarca 
bataklığının kurutulmasına yarın 
baolanacaktır. 

MİLLiYET CUMARTESİ 29 NlSAN 1933 

HARİCİ HABERLE '.ffi'ON D i 11 .ı 
--------1 --------------- Deniz konferansı 

Söbranyada Gümrük mütarekesi mi? 
Batvekil Razgrat: 
hadiseafni anlattı 

SOFY A, 24 '(Milliyet) - Sobran
yada Razgrat hi.di•e•İ hakkında hü· 
ln1metten istiuhta bulunuldu ve bu 
münasebetle hararetli miinak&falar ol 
du. Sosyaliıt meb'uslardan Pukof'un 
iıtizahın.._ bizzat S.,vekil M. Mata· 
nof cevap vererek dedi ki: 

- Bu bu•ustaki istizaha derhal ce 
vap vermeğe bazll'llll. Bir defa mev
zuu bahsolan hi.dioe kapanmqtır •• 
Türkiye Hariciye vekili Tevfik Riqtü 
Beyle Flibe istasyonunda dün alqam 
vaki olan mülakabmızda, bi.diseyi te 
ferrüatile i zab ettim. Size bi.diııe t.ak 
kında aldıimı resmi raponı okuyaca· 
ğmı. Goreceluin.ia ki m ..... ıe izam .. 
dilmiştir. Hi.diııenin hakikati il~ Türk 
gazetelerine alueden haberler arasın
da büyük farklar Yardır .• Çok bü,.ük 
bir yoldan ortaya atıldı. Türk gaze
teleri cesetlerin ve kemiklerin orta
ya ahldığlDI, Razsrattaki Tôrklerüa 
bu cesetleri ve danaadağmık k-il<· 
leri ağlayarak aeyrettiklerini yazdı
lar. Bu, tamamen yalandır. btanbul
da da bir badiııe olda. Türk biiküme
ti derhal tedahir aldı. Raz•rat bidiııe
ainin de mea'ulleri varsa adalet elbet• 
te kendilerini cezalandıracaktır. Ana
dolu Ajanomm Sofya muhabiri de va
ziyeti yakından görmek .için Razgra· 
da gitmiıtir. Verdifi haberin hakika
tiru bildirmesi vazifesi cabıdır. Bizde 
de bazı milliyetçi teşekküller ""° gÜn

lenle kanun haricine çıkıyorlar. On
lar bu hareketlerinin Bulııariataıun 
menfaati aleyhinde oldufu- teı:;afül 
ediyorlar. Bilainler ki, bu hareketleri 
hükUınetin onlara kartı olan aiyaııeti
ni değiftirmeie kilidir. Bundan &on• 
ra gayri meoul kuvvetler ve onlan hi
maye edeneleno karşı iddetli tenkit
ler yapıldı. BqYekil bir aöxii Ue hare· 
ketlerin ecnebi parmağından çıktığı
nı ima etti. Bunun üzerine sualler Y•i 
dı .. Baıvekil auallere cevap .,........,k 
iotemiyerek kürsüden indi. 

Iran petrolü _..._ __ 
Yeni mfizakerede an

Jaıma hasıl oldu 
TAHRAN:.. 28, A,A, - Iran hülıame 

tiyle Anglo-reniaıı-OiJ-Company •· 
ıraımda prensip itılıariyle bir itilôf ha 
al olıma, olduğu haber almınqtır, Bu 
ltı1if ahkİlmına giWe Iran hülı:Uıneti, 
~i almakta oldaiu yizıle -1b t.. 
mettü yerine çıbnlan petrolün beher to - -- L---- _. ~_... _...._ -W- _, __ _,_._,. 

Kumpanya, senede • llf&iı lııet alİI· 
yon ton peerol çm...cak ve ı... saretle 
ı ..... _. en aflliı lıir mil,._ altın 
laglliz liraoı temia ••r c••tir, 

Kumpaııy., .,...ı -da lran lıft
ldlmetinln milıalelıatma '-!ılık ol
mak üzere iki milyon f nglliz lirası Ue 
talep edilen resimlerden mütedabil kal 
mıı olanlan da tediye etın<$ kabul ey 
!emektedir, 

Çelikmigferliler 
Bitlere iltihak ettfk. 

lerlnl illn ettiler 
B.ERLIN, 28, A,A, - Celik mii· 

ferliler reisi mesai nazırı Seldte, radyo
da söylediği bir nutukta milliyetperrer 
sosyalist fırkaama iltihakını bildinnit· 
tir, 

Seldte nutkuod., kenılioiniıı ve bu o<ı 
retle ~elik miğferin Mitlerin ""-ndaaı 
al~ma ~rclifini ve laıodiaiai takip e.ı ... 
mıyecelr: olan ........ lannı yeninlerin
den affetiğini iJiye ~tir. 

Seldte, ilti!ıakini.ı eoı...ı., mucibe.ini 
izah .,derel< demqtir ki· 

- Almanyada istikhalde 1alnız bir 
t<:k büyük birlik mevcut olacak, artılı 
fırka bulunmayacalrtııo Hali ha:ııırd• mu 
halt!let imkinaızdır, Zira, 1933 a1maıı 
inkıliJıuun büyük -nnı, dnlet aya 
si hayatınnı hüı.ın- ve muhalef<!t f,... 
kalan aluül&melinln t"3i..; altıncI... inki
pf etti~ z-aıım semit ol-•mda cö 
riiyorum 

Bunu anladıktan -., bundan İcap 
eden hükmü cokannaldığun bll)'or, Bu 
benim için giiç deiildir, Zira, aon haf. 
talar zarfında Hitler ile te<ıriki meoaim 
beni bu adamın yabuz inlnlalma def il 
ayni zamanda Almanyanm istikbillinin 
de liderj olduguna innandımuttır 

Avusturya Adliye 
nazırı Romada 

ROMA, 28 ( A.A.) - Ba9vekil, Ve 
nedik sarayında Avusturya adliye na
zmın kabul ederek kendisile dostane 
görüşmüştür. 

Pru•yada hafi 
zabıta oflai 

BERLIN, 28 (A.A. ) - Volf Ajan
ıından: 

Pruaya dahiliye nazın fiındiye ka. 
dar Bertin Poli• müdürliiğüne tabi o
lan siyui zabıtayı "devletin hafi za
btra ofisi" namı albnda mÜ•takil bir 
teşkilat haline get.İıınİftir. Bu ıe,kili.
bn vazifesi, bolfevizme .. ilh .. ııibi teıı
kilatlann fesat çıkarmağa matuf te· 
tebhü.lerine kartı mücadele etmekten 
ibarettir ve salahiyeti bütün Pru•ya 
ara:zi1lne şamildir. 

Amerikanın 15 haziran taksiti için 
moratoryom ilin etmesi muhtemel 

Amerikaya gör6ıüm6zfi. bildirdik 

V AŞINGTON, 28 A.A. - Hariciye 
nezareti Londrada toplanmuı derpİf 
edilen ve Amerika tarafından tasvip 
olunan dünya iktuat konferanunm 
toplanacaiı vakte kadar bütün dün
yada gümrük tarifeleri bakkmda bir 
mütareke yapdmaana dair imalarda 
bulunmaktadır. 

Amerika ıarar ebn'7ecek 
NEVYORK, 23, A.A,- fferald Tri· 

bone pzeteaİnİn ötr-clifine söre harp 
borçlan itilafmm 15 hazirandan ev
vel yapılmamuı dünya iktısat lmnfe. 
ranll için hiç bir zarar vermiyecek ve 
mezkür tarihte tecliyeler yapd1Da:ıısa 
Amerika tarar etmiyecektir. 

Frcuuanın 15 Hairaıı 6orc:u 
LONDRA, 28 (A.A.) - Reuter a· 

janaı, M. Rnoeneltin Fransa. 15 birin 
ci klnun 1932 taksiti nl tediye ebne· 
ğe muvafakat eyledifi takdirde ıs 
haziran 1933 taksitleri için bir morator 
yom illn etmek aalabiyetini bahtetme 
sini kongreden talep edeceği haberini 
teyit edecek •aziyeıte bul11n1Dakta
dır. Beyaz sarayda M. Roo..,.,,elt'in ıs 
Haziran taksitlerinin tehiri için hiç bir 
itilaf yapllUlllllf ve borçlar metelesi
nin umumi aurette halline müteallik 

iş konferansı 
Ruznameye yeni bazı 

maddeler kondu 
CENEVRE, 28, A,A, - Beynelmilel 
~ bürooıı, Avrupa bııricinde bir ta
lanı -.ılebtJerin U'ZUSUD& tevfikan 
&f'liıdaki meseleleri müvakkaten müza
kere ruznameaine çekerek 1935 te ak· 
teclilecek it kooferanllDln ruznameaine 
koymağa brar YWmittir, 

Sendikalann set'beatiai, tatil cünle· 
rine ait ücretlerin tediyeaim, 

Gençlerin devamlt itaizlilderinin bıı; 
suai neticeleri 

Yerli amelenin ne gibi terait alltnda 
alııuu:ağı, 

Ameleni ikameti ve yatınuL 
Maiazalarnı açılmaa- ve kapanma· 

ssna ait ·i~t ricada setirilmesi., 
Çocukların .;neına1ıır.ı. iotihclamı. 

Almaayada ecaeoı 
aermaye•I 

BEKLiN 28 A.A. - Volf Ajanaın· 
dan: 

Almanya iktuat nezareti müsteşa
rı Amerika ••zeteleri mümeuillerine 
beyanatla bıılunarak ecnebi ııermaye
lerinin Almanyaya yabnlmasmdaki 
faydaları takdir eden bükümetin ec
nebi müeaeaelerinet Alman iktııat 
programmm tahakkukuna yardmı et
meleri tetebbüsünde himaye gÖ•tere
ceğini ve bunların faaliyetlerini let
vik eyliyeceğini ve Alman müeueaele 
rinin ecnebi memleketlerd faaliyetler 
d bulunmalarına mü.&ade edileceğini 
beyan ebnittir. 

iki bin kental 
buğday yandı 

POTSDAM, 28 (A.A.) - Volf A· 
jansından : 

Buharla müteharrik un fabrikalann 
da müthif bir yangın çdanıı ve iki bin 
kental btıfday ııaalw.tm.Uftur. 

Otuz itfaiye talmıu. ancak aaatltt
ce mücadele ettikte• _,ra felaketin 
önüne geçmeef muyaffak ohautlur· 

iki itfaiye neferi aa kalom duıPan• 
dan bofulacaktı. 

hıgtllz tayyareleri 
Trabla .. arpt• 

TRABLUSGARP, 28 (A.A.) - Oç 
lnııiliz aalıeri tayyarwİ Biııgaziye ha
reket etmi~ir. Bunlardan yalmz biri
•i Melaha kan>pma vaaıl 01-1 diğer 
ikisi Sirte ve Nufilia yakuunda kara
ya inmittir · • 

Samsun - Çar~amba 

SAMSUN. (Milliyet) - Sam
sun Sahil hattı idaresinin Devlet 
demiryollanna devredildiği ma
lümdur. Hazirana kadar ayni 
kadro ile çalıııacak olan Sa 

hiç bir plln tevdi etmemit olduiu be
yan edilaıektedir. Yalnız umumi hal 
sw-etinin cihan iktıaat konferanamın 
aonlarmda miinakaıa edileceii ihsas 
edilınit ve bıı borçlularla yapılacak ye 
ni miikal-lerden sonra 15 haziran 
takaitlerinde bazı tadili.t Yiicude ııe· 
tirilebilecefi ilave olunmuıtur. 

Mümeuiller mecliai, borçlar için 
moratOl')'om ilanma phaan muhalif ol 
dafunıı, fakat M. Rooaeveltin her tür
lü teklifini kabııl edeceğini oöylemiı
tlr. 

Doların altın ayan 
V AŞlNGTON, 28 A.A. - Ayan 

-lioi, M. Rooaevelte dolarm altın 
ayarını indirmek salahiyetini veren 
hükGmetin enflaayon teldiflerine ait 
maddeyi kabul -.ittir, 

Jlmeri/ıaya iktuatli görllfiimüzii 
bildirdik 

Haziranda Londrada toplanacak o
lan dünya il<tıoat konferansının ha. 
zırhklarmı yapmak üzere Vaıington
da devam eden müzakereler dolayı· 
aile Rooııevelt hükümeti Türkiyenin 
de noktai nazannı ıormuıtur. Vaıing
ton büyük elçimiz, bu huoustaki görü
fİİmÜZÜ Amerika birleşik cümhur iyet 
leri hiikümetine bildirmİ4tir. 

!Gizli hazırlık mı? 
Biı: Leh gazete•i Fon 

Papen'e cevap veriyor 
V ARŞOV A, 28, A,A, Gazeta 

Polaka, Almanyaya kartı güya ihtiyati 
bir harp hazırlandığı hakkında \/'on Pa 
pen tarafından yapılan beyanata telmih 
ederek hunun aldi ııelime muhalif oldu 
ğunıı ve dünyanın tt=. tarafında al
man eraziaine ve • ·yetine tevcüz 
kaadeden bir unoıır meırcut olmadığın.ı 
yazmaktadır 

Gazete diyor ki: 
Bilakis tahkilrat, bir ademi tecriiz 

miaaki akdi için Lehbtan tanfmılıuı 
mükeı ı eı en yapılan tekliflerin Berlinde 
inatçı bir süldite ça.rptığnn cöaterecek
tir, 

8 amelenin yaptıtı 
n ..ou> I 1:. 2A ( .A..A..) - • kadar 

grevci, dü.u. ü6lc-J._ .... M>Dr ~.TCJU:.. Lir 
mahalleoindek'i bir citrön fabrikaaına 
•İrenok -efeyi ayartmak iatemifler 
ve camlan kırmıılardır. Bu esnada 
bir kiıi yaralanmııtır. Müdüriyet, Ja· 
vel fabrikasını kapatacafını bildirmit 
tir. 

M. Schacht Pariate 
PARlS, 28 A.A. - Raybqbank mü 

dürü M. Scbacht, dün buraya gelmiş
tir .. Bugün Cberbourg'a gidecek ve o· 
rada Amerikaya gitmek Üzere vapu
ra binecektir. Mumaileyh, dün Fran
aa bankaaı müdürü ile dostane bir ili· 
rette görüfmüttür. Bu ı:;Öriiflltenin mey 
:EUu iki ihraç müessesini ali.kadar ~ 
den meselelerdir~ 

Alman devletlnla 
tfmaall 

P ARts, 23 (A.A. J - Fraıuada Hit 
ler fırkaımm ••malı salip ta91)'an baJ' 
raimın aiyah • beyu • kırmızı bayrak 
ile birlikte ayni azmanda Alınanyanm 
milli timsali 01!'-ca~ı zannedilmekte
dir. Bunun_ n".bcesı olaralr harici ez 
~leket -~azına tnalilt olan bi
~ Alın~ b~alan •J'Dİ zamanda ba 
ıkı bayragı birden çekebileceklerdir. 

Sovyet mlmeaalllerl 
Moakovaya döndtl 

MOSKOVA, 28 (A.A.) - Sovyet 
Ruayanın lncilteredeki ticaret münıeo 
&ili Ozeraki ile muavinleri Mo•koyaya 
dönmiiflerdir. lataoyonda harici tica
ret komitelerinin muavinlerile ithalat 
ve ihracat teıkilat reisleri, tarafından 
karıılarunıtlardır. 

treni lröprüJen ııeçerken 

hil hattına Hazirandan IOnra 
batka bir tekil verilmesi, 
memurlar arasında taıfiye ve- , 
ya nakiller yapılmuı muhte
meldir. 

Attnada murahhasları 
bir ziyaft>t verildi 
ATINA, ZB (A.A.) - Yunan 

hükumeti taralından Balkan lron
leransı Deniz işleri komitesi aza
sı şereline bir ziyalet verilmiftir. 
Ziyafette Baıvekil M. Tsaldara 
ıöylediği nutukta murahhaslara 
hof geldiniz demiş ve Balkan Ya
rım adasc milletleri tarafından 
yapılan gayretlerin tahakkuk .a
huına gitmekte olduğunu görmek 
ten mliteuellit memnuniyetini bil· 
dirmi~tir. M. Tıaldaris sözlerine 
devam ederek dentİftİr ki: 

- "Uzan muharebelerden ve 
.an uananlarda iktısat buhranı 
neticelerinden pek çok sıkıntı çelıı 
mİf olan milletlerimizin artık kar
ıılılrlı itimat içinde daha iyi gün
leri ve ça/1fmamn semerelerini 
görmek ümidini buliyeceğİne ka· 
niim.'' 

BQfOekilin likrine cevap veren 
Hasan Bey, Balkan Birliği likrİ· 
nin her hangi lırkoda ve her han
gi siyasi akidede olursa olsun bi· 
ribirini takip eden bütün Yunan 
lıükiimetleri nezdinde gördüğü 
levkal&le iyi kabulü kayJederelıı 
el emİf tir ki: 

- "Bu sefer de bilhassa ayni 
aamimi haaayi görmekle bahtiya
rız. Ben bunda Yunanistanın ol
ğun ve i.abetli riyasetine şeref ue
ren bir nokta ve asil, yüluek, ana
naı.ıi idrakinin parlak bir d dilini 
görüyorum. Bu sefer de yine Ati· 
nada tqriki mesaimizin yeni bir 
salhasını açıyoruz. Balkan devlet 
leri arasında bir Deniz ,uberinin 
tesisi memleketlerimizin hayati 
bir ehemmiyetini ilade eder. Bu· 
rada temail edilen altı devlet te 
tabiatin bu büyük armağanının 
nimetlerinden istifade etmemekte 
dirler. Bu armağan ötedenberi, 
leyizli fikirleri olduğu kadar top
rak mahaallerini ve ticaret emte
uını nalr/eden bir birlik unmnı 
ııe medeniyet amili olmuftrır. Y11-
nanistan eski denizcilik ve ticaret 
ananelerine uyarak yeni müeuese 
nin ltaz:ırlanmaaına müeesir yar
dımda 6alamnUflw"· Memleketleri 
mizi cofTalya sahasında birlefli
ren ba denU:iıı müşterek muai ue 
laaliyet neticuinJe iktısat ve si
,,_, sab.rdanntla tla birlt!ftirilme 
sini temenni ederim." 

HQQll Bey nutkunun ııonunrla 
Yunan Reiaicümlımu ile diğer Bal 
kan deuletleri reisleri sereline 
barılağım kalclcrmlfhr, , 

Trabzonda yol ve 
tarlaları sel baatı 
TRABZON ZB ( A.A.) - Kar-

ların erimesi neticuintle h&ıl o
lan ıel Maçka ile Deyirmenclere 
araıında yol ue tarlatan ba... 
mıshr. 

'se1 bir deyin,.eni yılan~, yol 
ve tarlalarda büyük tahribot yap
mı~tır. 

Bir çocuk ael.e luırlf'"lftır. Sü· 
rii.lmiif tarlaları birer bataklık lıa 
tine koymUJfur. 

lngiliz planı 
Almanlar bazı tadil 

tekllflada bulundular 
CENEVRE, 211. A, A, - Aı... ıa. 

yeti, konferansa lqiib: pliınında Y•· 
pılmaamı iatecliti bir talom tadil teldif 
lerincle ı..ı-ttur, 

Bıı teklifler, umumiyetle Alman lrii
kiim.ıti tarafından cerek ordu mevcut·· 
lan ve cerek ıillhlan h•ldonda ötede. 
beri ileri siHilen noktai nazarları hatır· 
latınııktadsr, 

CENEVRE, 28, A, A, - Silllıları 
bırakma konferanımın o•du mevcutları 
komiteai, zabita kuvvetlerine ait mW..a
keratta buluomut ve Fransa ile Lehia
lan mümeaaillerinin fikirle•İni kabul et
mİ§lir Bu mümeoıiller, Almanya biz,. 
zat kendi polia kuvvetlerini birleştirmit 
olduğundan Alman hiikıimetlerinin Po
li• kuvvetlerinin ayn ayn tetkik ediJ. 
meai suretindeki alman talebinin doğnı 
olmadığını söylemqlerdir 

Harp ilan edecek 
Bolivya açıktan açıda muha• 

rebege hazırlanıyor 
BUENOS..A YRES, 28, A,A, - Cha

eo lbtililmm halli i İn Aıırentin Şili 
tarafından yapılan teiai'fıeri Bolivya 
T"ıldetmittir Bolivya rei.aicfunlıurunun 
Paraguay'a harp açmağa hazırladığı 
söylenmektedir, 

Çinliler bantmıyor 
NANKIN, 28 (A.A.) - Hariciye 

Nezareti Çin ile Japonya araS1uda 
sulh şartlan yapıldığını kat'i surette 
tekzip etmiş, yeni her türlü taarru• 
ve istilaya Çinin kartı durmakta de
vama karar verdiiini ili.Ye eylemiıtiı". 
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Bina Vergisi Yeni Tahrir Uzerine Ahnamıyacak 

Ekonomi 

Halı ihtilafı kalmadı 
Rıhtım şirketi yüzde otuz tenzilat 

yapmağa razı oldu 
Rıhtnn lmmpanyuile transit halı tacir 1 

leri arasında antrepo ücreti meaeleaindaı 
aJlardanberi de.aın eden ihtilif nilıa1et 
bir anlqma ile neticelenmiıtir-

Ticaret oduı, ı..ı. tacirleri namına ev· 1 
Yellıİ alqmn Rıhbm tirkedyle soa t ...... 
nı yapmıf ye neticede bir itilif ~bu
lunmuıtur. 

Rıhbm ıirt.eti evnlce halı antrepo üc 
retJerinde yııpbfı yüzde 15 tenzilata İli· 
Yeten yüzde 15 daha tenzilat J'&pmağı Ye 
bö:ylece temllit mecmuunu yüzde 30 a 
çıkarmalı blııul etmİftİr. 

Halı tacirleri de lıu noktayi umumiyet 
le kabul etmltlerdir. 

Şirket 11111lıanleaia seçen miiddet içüı 
halıcılardan aptca ta_i ... t talep etme 
meği de bıahhUt ebnelrtedir. 

Üç aenelik maden kömürü 
ihracatunız 

Maden nlabi resimlerinde hükiimetin 
- ,.aptıjı tenzlllt, madenciliğinılzde ye 
ni bir deYr.ıin ba§laınuını intaç ede-
cektir. 

933 ı-'nln madenciliğimiz için bir 
faaliyet -ı olacaiı anlatılmaktadır. 

llrtııta v.ı.nı Celil Bey Aııbrada 
Macı-ciler heyetini kalıul ettiği zaman, 
Hllldlmetin yııpbfı fedakirlığııı muka
bilini beldedltlne bllbaaaa itaret etmit
tir. 

Maden lı.ömilrii lhracatnmzcla da bu 
- eaaslı bir tezayüt ümit edilmekte
dir. 

Son üç -elik m9.den kömiiıü ihraç 
yaziyetimiz ıudur: 

1932 
1931 
1930 

Ton 
421.319 
148.275 

81.006 

T.L. 
3.783.949 
1.661.026 
1.016.931 

Kömürlerimizi ge.;en sene fU metn .. 

1 BORSA 1 
(it Bıuıkumclan alman cet..elılir) 

27 NiSAN 1933 
Aktam Fiatları 

latikraal- Tah..iJi.t 
lat\kraz clahili 99..
Ş..rlo. d. ,,.ıı.n 2,75 
D. MHallide 53.SO 
GümY-ükler 4,7~ 

Elektrik 
Tr ... ••7 
Tüael 

ıtıı.-

~-

-.-
11,25 Saydi mahi 7.-

Bai<Jat 11.75 A"Adol~ 1 1(11• 

T . ukerİ7• 7,75 
fır.mir Belediy• 

99 
t 

lahkr•zr f 

ponauz. .W,20 
111 45,75 

•e••İ1 57,20 

ESHAM 

ı Ba•onti im-

i 
ponau~ 2J,30 
Terkoa 30.SO 
Çimento Ar. ıı.40 
Jttilııat dey, 23,65 
ş.ı, dey. 2.-
Balya 2.50 

J, Ba.nkaa.ıı N.-a 
Kupoa•u:ır. 9.50 
.. ,. Hamiliae ••-
pon••:ır. 9,50 

.. " MN ••İ• ••-
102 ponılR 

A nıııdolu Hiıae 
1. ş....ı; 25,20 
T rm•ay 50,75 
Reji 3,80 Ş.rk ın. ec:ıa 2,85 
Ştr - hariye ıs.- T~lefon 13.-

ÇEK FIATLARI 
1%,03 İ Prai 

724 t..4 J" Viyana 
Paria 
Londra 
NDyork 
MiL..no 
Brülı:ael 

Atin• 
c.nnr• 
Soha 
Amaterdıı.m 

15,90 
4,54,675 
5.54.875 

2.00,71 
4,23,675 
3,82,SO 

52,32 1-2 ı Madr;t 
9,14 Berlin 

3,39,55 Varıova 

N 

20 f. Fran1n 
1 laterlin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f. Belçika 
zo Drahmi 
20 i. ra...-iç"• 
20 Le•• 

l Florin 
21 Kur. Celt 

84,05 : Pet-te 

"" .,!·!! 
1
• s.ı ,....ı 

~ ... BUkret 
1,17,85 Moı;kova 

UKUT (Satış) 

~ı 

34,92,75 
79.91,25 

10,68.-

Kurut 

171.- 1 Şilin~ A ..... 24.-
725 1 . ,, _ 
190 1 Mark 47,-
218 1 l.loti 24.-
ııs 1 Penaa 33.-

25.SO 20 L•J 23.-
820. 20 Dinar 55.-

26.- l Ç4!rnoYıet-
-~ 

IS.- t Albn 033 
120 ı Mecidiye 33.-

llankmot Z.-

leketler ıu miktarda aJııuıludır: 
Ton T. L. 

Fransa 5.248 57.728 
lnsiltere G. B. 1 8 
ltalya 54.707 473.031 
Macar. Hongr. 982 10.173 
Romanya 18.190 151.897 
Yunan Gttce 126.213 1.108.535 
Irak 957 lo.814 
Suri1e 10.706 110.020 
Mıaır Egypte 14.015 151.993 
D. M. A. P. 5.380 42.80'7 
Meçhul lndet 184.921 1.666.947 

Adanada mahsul 
Bu aene Adanada buğday mahaulü 

İyidir. Son yağmurlar, Adıma çiftçileri
ni memnun etmittir. A.W. çiftçiler bir 
liği yeni mahaül idrak edilmeden evırel, 
toplanarak bazı kararlar ittihazına lü
zum görmektecllr. 

Geçen sene Adanada az pamuk iıtih
aal edilmişti. Fiatler de düşkün olduğu 
için Adana çi(lçileri pek istifade edeme 
mİftİ. Adana çiftçiler birliği bu sene 
yeni mahsul piyasaya çıkar çıkmaz buğ
day fiatlerinin düamesi ihtimalinden en
diıe etmektedir. -

Blrfik bu ihtimali ruızıın dikkate a
larak hükUmete müracaatta lıulunmııt
tur. 

Alman tüccarının seyahati 
tehir edildi 

Berlin Ticaret odası 29 Mayıata io
ra edilmek üzere, Al~ tüccarı için 
Türkiyeye bir seyahat tertip etmlftl. Bu 
seyahat aJBlıadarlann arzuau ftze.bıe 
ıimdilik tehir edilmqtir. 
Seyahatin yapılacağı tarih İftiralı etmek 
iıtiyenleri.n fikirleri alındıktan sonra 
tesbit ve illln edilecektir. 

Beynelmilel mübadele 
PARIS, 28 (A.A.) - Beynelmilel 

mübadeleler kongresi komisyonu, dün 
sabah batlıca beynelmilel sanayi fe
derasyonları azası ve muhtelit Fran· 
ıız .. lnciliz komitesini resmen kabul 
etmiştir. 

İngilterede yerkömürü 
J_ONDRA; 28 A. - - arinenin 

emirnameleri, yerkömürü mahsulleri
ne ait gümrük resmini 2 mayıstan iti· 
baren iki miıline çıkarmakta, kauçuk 
ayakkabılara ait resmi tadil etmekte
dir. 

Alman - İngiliz Ticaret 
Mukavelenamesi 

BERLIN, 28 (A.A.) - Wulff A
janaından: Yeni Alman . İngiliz tica
ret mukavelenamesinde Alm.anyadan 
lngiltereye ithal olunan bir kısım mal 
]ara ait gümrük resimleri indirilmİ§· 
tir. Buna mukabil Alman hükumeti, 
Almanyaya kabul edilen lngiliz kö
mürleri kontenjanını yükseltmİ§Ôr~ 

Yugoslavyanın ticareti 
BELGRAT, 28 (A.A.) - Geçen 

martta Yugoslavyanın ihracatı 255 
milyon 820.000 dinarı bulmuttur. 933 
ıeneainin ilk Üç ayında ihracat 712 
milyon 503 bin olarak teobit edilmiş· 
tir. 1932 aeneoinin ilk üç ayında ihra
~a.t kıymeti 634 milyon 607 bin dinar 
ıdı . 

Almanya Şikago sergisine 
İştirak etmiyor 

BERLIN, 28 (A.A.) - Alman hü
kUmeti, Şikago cihan sergi!ine İ.fti. 
rak icin Amerika tarafından kc:ıdisi
ne yapılan davete cevap vererek im
peratorluğun mali vaziyet ve iktı~di
yatının gayri müsait bir surette i.nkifa
fı sergide rean-.i bir daire ile temai1 
edilmeıine mi:ni olduğunu samimi bir 
teessürle bildirn-ıi,tir. 

Haftalık edebi musahabe 

Fikirler 
Sanat ve ahlak 

insanlar ve 
1 gizler, luıreketlcrini itiraf etmezler. Yal

nız hırau:lık ve katillik gibi kanunun 
cezalandırdığı ağır suçlan değil, kanuni 
bir cezaaı olmıyan suçlan da gizlerler. 
Meseli yalan aöylemelıten hoflandığını 
iftiharla aöyliyen adam yoktur. Olaa bile 
ya bir delidir ve yahut iri müeaaea ahla
~·. iıyan eden, yani onda bir değiıildik 
ısbyen, binaenaleyh "abli.ki" bir hare
kette bulunan bir adamdır. 

Bun.ı..,. nellıj yazımda sanatin ahliki 
olmalrtan kurtulanuyacağını aöylemit
tim. Ahlak nedir? Herhangi bir esastan 
bardı.et edilip iJi diye tayin olunan kıy
met hükümlerine itaat. Her cemiyetin ah 
lakı da yine böyle iyi aayılan kıymet hü 
kümlerinin mecmuudur. H ... ferdin el
bette iri bunlara kartı bir vaziyeti var
dır. Onlara itaat ettiği takdirde ahlaklı 
olduğunu, iıyan ettiği veya lakayt kaldı 
ğı takdirde de ah!iı.kaız ol~uğunu aöyle
riz. Fakat Şeytana ıbadehn de nihayet 
i]abiliğin bir cüzü olduğu gibi müesses 
kıymet hükümlerine karşı gelenleri de, 
onlara hic bir ehen1miyet vermez gibi 
g()rünenJ~ri de yine onlara göre tas .. 
nif ve tetkik edebiliriz. 

Cemiyetin 1:-ir ferdi olan sanatkar da 
bu vaziyetten kurtulamaz. E •erinde ar
uıtiği fikirleri, tahlil ettiği hisleri, 
tasvire çalıştığı ıahıaları o müesses hü· 
küınler mihakkine vurmaktan kendimizi 
alamayız. 

Her cemiyette her zaman müesses 
ahliıkın lıabuletmediği hareketlerde bu
lunan insanlar, rot.seli hırsızlar ve ka· 
tilloer vardır. Fekat bunlar kendilerini 

Ahlaka mugayir addettiğimiz sanat 
eserleri de yine böylece müesses hüküm
lere İsyan etmiş, onları değiıtinnek İs
tiyen inr.anlann mücerredat sahasında.A 
kalan hareketleridir. Böyle .,..,..l~r bil
hassa ahlakların eskidiği, ihtiyaçlara uy
madığı, fikri inkişafa mani olmağa hat
ladığı zamanlarda gözükür. Hepsi de 
yeni bir ahlikın müjdecisidir. Ovidius'un 
ve Horatius'un şiirleri antik ahlakın yı
kıldığını haber verdi. Renaisaance sanal· 
~r~rını~ eser.1.eri ancak orta • zaman ı 
hukumlerıne gore ahlilmzcadır. 

19 uncu a~ır sonlanrun verdiği sanat 
eserlerinde gördüğümüz abliksı~lık veya 
ahlaka kartı lakaytlık da yine biı- niza
mın eskidiğine, boğulduğuna, hayata uy
madığına delalet ediyordu. Son senele
rin ihtilalleri, buhranları da insanlığın 

VllAyette 

Emlak vergisi 
Bu sene yeal kıymetler 

üzerinden alınacak 
Emlake konulan ve iatinafen tetkik 

eclilmekte olan yeni' kıymet üzerindm 
vergi alınmaaı için defterdarlık ma
liye vekaletine müracaat etmitti. İti
razlar tem1izen tetkik edilerek keabi 
katiyet ebnedikçe 1eni kıymetler üse 
rinden Yergi almnuyacalı:hr. Ancak 
bir bina hakkında tadilen konan kı7-
metler Üzerinde v_..i almmıuı için ia
tinaf müddetinin ikmali lazımdır. Bu 
ıeraitle önümüzdeki hazirandan iti
baren yeni kıymetler Üzerinden bina 
vergiıi alın.mauna imkin bulunaD117a 
caktır. Şu halde temyiz muameleleri
nin ikmali ile yeni kıymetler Üzerin
den vel'gİ alınmaaına baılanmaıı an· 
cak 1934 maliyesinden itibaren kabil 
olacaktır. 

Hukuk mÜ§avİrleri 
Pek mühim hukuki meaeleler müa

teana olarak tef...niata a.it işler için 
hukuk müıavirlerinden aık aık müta
Iealar sorulmaması •e lnrtaıi muame 
lelerin ıçoğalmaama meydan verilme
mesi bildiriJmiıtrr. 

Belediyede 

Evkafla ihtilaf 
Komisyon bepainl bir 
karara bağlıyacak 
Belediye ile evlı.af araaında mezar• 

hlı.lar, au varidab, mukataa vergileri 
gibi ihtiliflan halletmek için beledi
ye ve evkaf mümeuillerinden mürek 
kep bir lıouüıyon aon içtinıalarmı 1ap 
maktadır. Senelerden beri süren ibti
laflann hir an e.rvel halledilmeai için 
her iki teraf azami derecede gayret 
ettiklerinden komiayon yakında bütün 
ihtilaflı meseleleri halledecektir. 

Parktaki köprü 
Gülhane parkının Sarayburnu cihe 

tinde ve tren hatb üatündeki köprü
nün belediye tarafından tamirine bat
lanmııtır. Köprünün tamiri Anadolu
daki ıimendifer inıaatında köprü, tü
nel itlerini deru.hte eden mütehauıa 
bir Alman tirketine alb bin liraya i
hale edilmittir.Belediye fen itleri mü
dürü Ziya Bey, rapılacak tamirin da
yanıkh olmasını temin ıç.ın son Ma
tem inıaat uıullerinin tatbikına lü
zum ı:örmü~tür. Belediye, köprünün 
demir aksamı arasına çimento ile püs
kürtme ameliyesi yapmaktadır. Köp
rüdeki demirlerin Üttü paslandığı için 
bu paslar tazyiki hava çekici ve kum 
sıçratrlmuı auretile temizleniyor. Çi. 
mento mala ile değil bu çekiçle püs
kürtülüyor. Bu ıuretle demirlerin ara 
omdaki boıluklara çimento dolduğu 
için demirlerin çürümesine imkin bı· 
rakılmıyor. Bu usulü belediye ilk de
fa tatbik ettirmektedir. Bundan bat· 
ka köprünün altındaki bölmelerin gaz 
lardan ve hava teıirlerinden muhafft· 
za edi1meıi İçin ikinci bir bölme daha 
yapılacaktır. Köprü üç aya kadar bi
tirilecek ve eakiıinden daha muka•İm 
olacaktır. Tamir e•naaında köprünün 
albndan geçecek lokomotiflerin ağır 
geçmeleri de tebliğ edilmiştir. 

Poliste de?-ltikllkler 
Haziranda İstanbul Emniyet 

müdürlüğü kadrosunda yeniden 
bazı tebeddülat yapılacaktır. Bu 
değitmeler merkezler ve şubeler 
arsında olacaktır. 

Hazirandan itibaren polis be
'inci ,ube müdüriyeti teşkilatında 
da bazı yenilikler olacaktır. 

Şubenin şehre gelen seyyahlar 
la me• r-.. ı olan kısmı geni,letile
cektir. Vapurlara girip çıkanların 
kontrolları işine de fazla ehemmi 
yet verilmektedir. Yolcu ve sey
yah kontrol itinin daha sıkı bir 
surette yapılması kararla,tırılmıf
lır. 

nizam değİ!tİrmek ihtiyacını i4'bat etti. 
Denilebilir ki ,anatkarlar hir cemiyetin 
veya hir zamanın en hassas adam1arı 
olduğu icirı değitme lüzumunu daha 
evel duyuyorlar. Os-car Vilde'nin "~· 
nat hayab değil,hayat .analı taklit eder" 
aö:ıü bu buauıta da cloğrudur. 

Böyle devir • sonu sanat eserlerinde 
bilhaaaa cinai temayllllere ehemmiyet 
verilmesini, insanın her türlü insiyak .. 
larını tatmine davet edilmesini i
zah etmek de kabildir. Onları tatmin 
etmemek bir feragattir, kendjmizi bir 
§eye feda etmektir. Köhnemit, haya
ta uymıyan, artık büyüklüğüne inan
madığnnız kıymetlere kendimizi niçin 
feda edelim? ... Böylece yeni, inanı· 
lır bir ahlak teessüs edinciye kadar, 
harpten mağlup çılmııt milletlerde 
müsrifliğin, eğlencenin fazlala§bğı gi
bi, sanat eaerlerinde de bilhaa.aa fiıik 
fonktionlarunıza ehemmiyet verildi
ği görülür. Yeni bir metafi&ik yine 
ahlaki bir sanat doğurur. Buııün 19 
uncu asır sonlarının aksine olarak sa
natın ahlaki olma•ı iateniyorsa bu ye
ni bir metafiaikin doğmakta olduğu
nu göaterir. 

Fakat sanatın böylece ahlaki oldu
ğunu söylemek, ''haslet • amuzu e
dep,, olduğunu, ahliık propagandası 
yapması liızııngeldiğini kabul etmek 
değildir. Hatta ondan çok uzAktır, 

1 
lstanbulda gezintiler ... 

Balıklıdaki panayır 
Coıkun bir kalabalık, Balıklı kilise_ 

sine giden yolları kaplamışh 
Yedikulenin aon tramvay duraim· 

dan biraz ilerde, &atanlara aapan yol 
lann aizı kalabalıktan geçilmiyor. 
Sıra •ıra yaylılar, lı.örüldiiler, fa,..ton
lar hatta tek beygirli yük arabalan., 
durmadan miitteri tafıyorlar. 

Ama huradalı.i yülı. arabalarmı gc;,.. 
meyin. • Oıtlerine allı beyazlı, aözüm 
ona birer tente gennifler, içlerini çu
val parçalarile, haaırlarla donabnış
lar. . Ooooh, gel lı.eyfim gel. .• 

Bir ar11bacı, avazı çıkbğı kadar ba
ğınyor 

- O.,. kuruta Balıkb.. • • Balılılıya 
gidiyoruz. . Yok mu Balıklı? 

Miitterilerin tereddüt ettiğini gö
rünce teminat veriyor: 

- Sarsıldım diyenden para almıyo· 
ruz. Beygirin yenıine mi, arabacmm 
gündeliğine mi, arabanın tamirine 
mi? Beı kurut 1ahu! .• 

Yüzde ainelı. lıaydı traı, baıta laci
vert taPka, aırtta nohudi pardeaü, elde 
güllnmuu eldiven, çıtkırıldım bir de
likanlı "beı kanıt,. sözünü duyunca 
Balıklıya yayan gibnekten vazgeçti. 
Fakat, l:ı~lli lı.i, o kadar kalabalığın 
içinde yiik arahaaına binmeyi de bir 
türlü -faine yediremiyor. Af&iı J'U
karı dolatbfını gliren arabacılardan 
sağlı aollu davetler: 

- Gel beyefendi. • zeyJı.i böyle çı
kar bunun! .• 

- Beı kunqa Balıklıya gidecekain, 
daha ne iıtiyonun? 

- Bir yolcu daha, baniya bir yolcu 
daha. . . Araba kalkacak. Çabuk ola· 
hm! 

Kabak çekirdeği yiyen iki uçarı bu 
tık delikanlıyı blribirlerine göıtererek 
ırüliiftüler: 

- içi gidiyor ama, kenarları bırak· 
mıyor! 

- Bellıi ufaklıktan çelôniyor, oğ
lum ... Bu arabalarda nah böyle kum 
gibi kaynar ufaldık ... 

Delikanlı, nihayet paraya kıydı. 
Otuz kuruşa pazarlık ettiği arabaya 
kunılaralı tek bqma Balıklı yolunu 
tuttu. 

Uzatmıyalım: Bir arabaya da ben 
atladım. 

llıw t•nft'mezarlı , harap ve balcım 
ıız ~yolun ortaundan sarsıla sarsıla ıi· 
diyorum. . 

Mezarlık1arın içi, Ct'Vıl cıvıl iman 
dolu. . . . Kimi bora tepiyor, kimi çilin 
gir aofraaını açmış, demleniyor; kimi 
cezveıini sünnii§, cigaraıını teUendİ· 
riyor; it.imi çalı çırpı toplayıp atq ya
kıyor, kimi gramofonunu kurmut, kar· 
tısında halleniyor. 

Hiaılı, bir curcuna ki hiç sormayın. 
Olüler bu gürültüyü duyaarar, mutla
ka Surü lırafil çaldı diye hep birden 
dışan fırlarlardı. 

Arada bir kulağnna telaşlı telitlı 
sesler geliyor: 

- Çocuklar, biribirimizi kaybetmi· 
yelim! 

- Hu!. .. Abdüaselim!.. Bu ta
rafa gel, bu tarafa ... 

Koca kavuklu bir taıın dibinde, Hi· 
caz makamından baygın bir J&rkı: 
Kalmadı bende ne arzu, ne gönül, 
Kime aldanmadı divane gönül, 
Yandı hep boş yere pervane gönül 
Kime aldanmadı divane gönül .. 
Ne çiçek kokladım, alemde ne gül, 
Taknuulım göğsüme tek bir sümbül, 
Şahladıkça yuııasında bülbiil, 
Kime aldanmadı divane gönıiil . .. 
Artık ahların, oflann bini bir pa

ra. . . Peki ama, bin bir mesiresi olan 
koca lıtanbulda, insan, eğlenmek için 
bula bula hu yabani otlar bürümüt 
mezarhğı mı bulur? Ben kendi hesa· 
hıma, bu manasızlığa şaşar dururum. 

Gezilecek yer mi yok? 
Beykoz çaym, Emirgin koruou, 

Çamlıca tepesi, Göksu, Bebek, Pata• 
bahçe, Sütlüce, Fınldak bahçesi, Sa-

çünkü aanatkirın farkına varmadan 
ahlaklı olm•aını, yani devrinin kıymet 
hükümlerine tabii bir surette merbu
liyetini istemektir. Bütün büyük sa
natkarlar ancak bu suretle abliı.kidir. 
Me&elit. bir MoliCre, zamanının kötü 
bulduğu ihtiraılarla inaanlan güldür
meğe çalııırken ahlak propagandası 
yapmağa kalkmamı§, ancak onlara 
karıı duyduğu iknı.hı ifade etmi,tir. 

Propaganda edebiyatı, sanatı da 
bunun için daima manasız, beklediği 
neticeye de erem.iyen bir §eydir. ''Sa· 
nal eserinin gayeıi sadece güzelliktir,, 
dediğimi:. zaman, sanatki>rın her tür· 
Jü ahlaki, siyasi kayıtlardan azade ol
masını istediğimiz zaman da yine sa· 
nalın ahlikla münasebeti olmadığını 
iddia etmiJ olmuyoruz. Ahliki eser, 
aahibi ile devrinin kıymet hükümleri 
araaında tam bir ahenk bulunan e
aerdir. Böyle tam, tabii bir ahenk bu
lununca sanatkarda o hükümlere uy
mak gayreti, sanat eserini bozan sı· 
kınlı da bulunmaz. Yani sanatkarın 
gürüJtü eden bir ağustos .. böceğjnin, 
güneıte ısınan bir kertenkelenin ha· 
yat propagandası yaptıkları gibi ah· 
Jilklı olmasını istiyoruz. 

Zaten herkesçe kabul edilen bir şe· 
yin propaganda edilmesine hacet yok· 
tur. Bunun icin ahlikın hayata uydu .. 
ğ-u zamanla~da propaganda eserleri 

nyerin o canım sulan ve daha nerele· 
ri, nereleri dururken iki mezartafı •· 
raaında ke:yif çalmağa bir aklı eren 
vana bana ce•ap venini ••• 

Acaba· ölülere yakın olmak hOfU· 
muza mı sidiyol\l' .• 

Naaıl olaa, gÜnün birinde ölüm he
pimizi bulacak. • • O zaman bol bol, 
rahat rahat, doya doya, ta.kairatlan
mızı örten toprağın altında uyuyaca· 
ğız. 

Şimdiden acelemiz ne? 
Arabacı, dizginleri biraz ilerde çek

ti: 
- Bahklıya geldilı. beyim! ... 
Kabından taşan cotkun bir kalaba

lık Balıklı kiliaeaine giden yolların el· 
rafını çepçe'l'l'e kaplamıfb. 

Haddin varaa bir adım ilerle .. -
Ben bir aralık yerimi azacık genif

lebnek iatemiıtiın. Gaytan bıyıklı bir 
madam, hiddetle burnuma doğru ııo
ludu: 

- Hey!. • Görmüyoraunuz ki aya· 
gimda baıtiniz? 

- Affedersiniz! 
- Yolı: affederainiz. Fena bu! .• 
- Kalabalık çok ta .•• 
- Elbettem kalabalik. • Çiinkim 

bugiin yortu •• 
Madamın niyeti bo:ıuk gibi görünü

yordu. Geriainııeri döndüm. 
Kiliaenin kapısından içerisini aeyre

diyorum. Genç Rum dil~}"krinin her 
biri ziyaretçilere bir ,ey aabyor: kimi 
mum. - kimi çiçek. . . it.imi au .•. 

Hepsinin önlerinde tepailer. . Gön-
. lünli:oden ne koparaa bu tepsiye ata
calı:aınız. Hele içlerinde bir taneai o 
kadar ırü:ııel ki, inaanın kalbini kopa· 

.. rıp para yerine tepsiye atacağı geli-
yor. 

Panayır terefine aırmalı elbiseleri
ni giymiş, göğiialerine büyük salip ni
p.nlannı takmıt ihtiyar papaalar, baıı 
uçlarında kandil yanan tasvirlerin ö
nünde ziyaretçileri taktia ediyorlar. 

Arada bir, lı.alababğın içinden ia
timdada benziyen oealer geliyor: 

- Bir jandarma! .. Çabuk bir jan
darma gOnderin ... 

Anlafılan dwnanlı havayı 

kurtlar, ortada dolaşıyor. 
seven 

Balıldınm meşhur bir havuzu var. 
Suyu, her derde deva .. Fakat dün
yanın en pahalı •uyu da bu. • Havu
zun başından dönenlerin kartı•ına bir 
ııra tepsi diziliyor. Yirmiter para ve .. 
recek olsanız, en a,ağı yirmi beı ku
ruşla kurtuluraunuz. 

Kiliaenin bohurdanlı, günlüklü ha
vasında daha fazla duramadım. Salın
caklann bulunduğu tarafa doiru yü
rüyorum. 

Burası baıka bir alem. . Haaırlar 
üstünde kuzu içi pilavları yeniyor, 
darbuka, zurna ve davullar çalmıyor 
ve tabii kafalar tütsüleniyor. Çocuğun 
biri balonunu uçurmU§. Balon, hava· 
lana havalana yükselirken bir ağacın 
dalına takılını§. Şimdi !iç genç kız bu 
balonu ağaçtan indirm,ğe çalışıyor
lar. 

Dikkat ediyorum Balonun havalan
maaile metgul olan yok. HerkHin gö
zü havalanan eteklerde ... 

Balon da ne İnatçı teytnİf. . . Bir 
türlü takıldığı daldan İnmiyor. Zurna
cı bile, zurnaıını bıraktı, ağaçtaki kız .. 
]an &e)Tediyor. 

Kalcl>alığın hepaini görebilecek 
yükaekçe bir yerde iki jandarmamız, 
tüfek elde, asayişi muhafaza ediyor
lar. Jandarmalar, beni görünce, ev
veli: 

- Yaaak! dediler. 
Sonra, gazeteci olduğumu öğrenin· 

ce yumuıadılar: 
- Şöyle bi gÜzelce donatıverin, he 

mi? Ama, bizi de yazın ha! .. 
Kucağında bir demet sarımsak, 

göriilmez. Bunlar devir baılangıcı ve
ya ıonlarınm mahsulleridir. Ya bir 
acem.iljk, ya bir inhitat göaterirler. 
1 ~ uncu aoırda bir haylı mıktarda ya
zılmı§ olan ahlak bocaaı romanların, 
tiyatro eserlerinin soğukluğu, gülünç· 
lüğü de bunu göstermez mi? Onlar 
"haslet • amuzu edep,. bir edebi1at o
lamıyacaiının en bariz fl'hitleri değil 
midir? Franuz İhtilili zamanından 
hangi propaganda eseri kalmıftır? 

19 uncu aaırda sanatla abli.le ara
sındı gördüğümüz aynlığın, hiç şüp
heaiz JUkandan beri ıöylediklerimize 
yine irca edilebilecek, fakat büahütün 
başka bir tekilde kendini gösteren bir 
sebebi daha vardır. S....ııtkarlann en 
değerlileri büyük kütle ile hiç bir a!A
kalan olmadığını, ona hitap etmedik
lerini, ona teaire çalıtmadıklarım lli.n 
ettiler. Yudılı.ları eoerler, ancak 
sanat kıymetine itibar edip fikirlerin, 
tasvirlerin teairine kapılmıyacak kim
aelere, bir fikir aristokratiaama bitap 
ediyordu. "Değerli,, demek muhak· 
kak "kuvvetli,. demek değildir; içle
rinde eserlerini pek sevdiğim adam· 
lar da bulunan bu sanatkarlar doğru· 
su o yolda hareketleri ile aciz göater
mit oluyorlardı. Onlar, kötü sanatkar
ları alkı~lıyan halka küsmütlerdi. Küa
mek daima Rciz is•t ede... O sanat
karların da küaecekleııine halkı kötü 
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-l ı. rpa.n--1 
Bayrak ve levha 

Gar'Da doğru yürüyoruz. 
Bafımızda fapka var. 
Evlerimizde Avrupai bir mede· 

niyet kurmağa çalıtıyoruz. 
Maişetimizde ,ark usullerinden 

ayrılıyoruz. Ve soldan sağa yazı· 
yoruz. Fakat Garplıların idrak ve 
telakki dedikleri ha11ayı henüz 
kazanamadık. AnJayrf, görüf ve 
yapı' kabiliyetimiz hi.la geriliğe 
kaçıyor. Zevklerimizde Garbın i
tiyat hi.line gelen inceliği yok. 

Bodur, çarpık bir kebapçı dük
kim görüyorsunuz. Kapısının üs
tünde aolulı: bir levha. Üzerinde 
fÖyle bir yazı gözümüze çarpıyor: 

- istiklal lokantası! 
Atı boyalı, pencerelerinde· yır

ırk. tül perdeler ve önünde bir kı· 
nk saksı ile fesliğenler duran bir 
berber dükkanı görüyorsunuz. ü
zerinde .c>yle bir levha okuyorsu
mu:: 

- Zaferi milli tuvalet salonu ! 
Ve bunlar hemen her sokakta, 

her semtte, her ceddede gözümü
zü ıaınyor. 

Avrupanm belli bqlı şehir ve 
kasabalarında dol8'bm. Hiç bir 
yerde böyle milli ve tarihi isimle
rin salq ve dükkan levhnlarına 
geçtiğini görmedim. Her arnıf 
tüccar ve it adamı kendi firması· 
nı kendi mealeğine veyahut aile 
habraıına ait isimlerden şeçer. 

Bize Arap azameti ile Acem 
mübalağaamdan intikal t>den bu 
reklam ~i artık silip süpürdü
ğümüz Şark ıniraslanna kanfma
lıdrr. Buna halkla beraber beledi
yeler de çal1f1Dak mecburiyetinde
dir. Milli tefahürü iğrenç kokulu 
itkembeci dükkanlarının üzerin· 
de değil yüzümüzü ak edecek ve 
bizi Garp idrakine uyduğumuzu 
İspat edecek eaer ve müesseseler 
üzerinde Y&fBlmalıyız. 

Bayrak, bu hünnetsizliğimizin 
ikinci bir misalidir. Üzerinde U· 

zun ve zafer dolu bir tarihin ~ere
fi ya,ıyan bayrağımızı nerelere 
ve ne halde asmıyoruz. Ayyıldı
zı ten, kumllfı parça parça, direk
leri süpürge sapından ne bayrak
lar görmiyoruz. 

Ve aonra bir bayram günü asılan 
bu bayrakların hürmetaizlikten, 
tembellikten, gurursuzluktan kaç 
gün ve kaç hafta asılı kaldığını 
görmiyoruz. 

Bütün bunlar Şarka mahsus la
ubaliliklerin kalenderliklerin, re
havet ve ataletin mahsulüdür. 

insan zaferlerine ve onu tem. 
sil eden bayrağına bu kadar hür
metsizlik eden bir cemiyetin bu 
tefahürden nasibi olmadığına 
hükmeder. 
Ağyare bu hükmü verdirmiye

lim ! 
Burhan CAHIT 

kocakannm biri bağırıyor 
- Tuz nerde, tuz .• tuzu bulama

dnn! 
Ve ıeıini cürültüden kimseye işitti

remiyor~ 
Yalpalıyaralı. yürüyen, bir aarhOJ, 

ikide bir yanındakilere 
- Tuh be. . • Bir reaim çıkartama• 

dılı: be! ..• Diye aöyfeniyor. Acaba bu 
vaziyette çıkartacağı reaim neye ben
:ıiyecelı.ti? 

Balıklı panayın böyle vurpatlasın, 
çaloynasın, akfl'mm alaca kranlığı
na kadar sürdü. 

Döniitte, mezarlık aralarına da-
ğılıp aafalarmı tamamlamak heveai
ne düıen çiftler aelvi diplerinden baf
lannı uzatıp yolcuları aelimlıyorlar· 
dı. 

M. SALAHADDiN 

aanatkarlann tesirinden kurtarmağll 
çalı,malan li.znndı. Fakat bu zor bir 
itti ve dnir • aonu olduğu için o aa· 
natkir1ar da gayretin lüzumsuz oldu
ğuna kani idiler. 

O zamanlarda aanatm böyle yan
lış bir yol tutmuında en gülünç zih· 
niyetin, tedrice itikadın çok tesiri ol
muıtur. Herkesin okutulmaıı esası 
yanlı, bir aurette tatbik ediliyordu. 
Bir cemiyetin bütün fertlerine tam bir 
tahsil yermenin imkin.aız ve hatti za· 
rarlı olduğuna inanılıyor, irfan azdan 
çoğa siden bir merdiven sanılıyordu. 
Çoiu lı.imaeler ilk basamakta kala
cak, bir kaç taneıi de sonuna kadar 
gidecek... Fakat bu baaamakların 
hepainde rahat ebnek kahil olacak. 
Daha doğrusu her basamak bir kül· 
dür; kendiıinden bir sonrakinden an
cak keyfiyet ib"barile aynlır. 

Fakat bunların birer baaamak de· 
fil, birinden öbürüne geçilemez birer 
daire olduğu yavaş yava• anlatılıyor. 
Her dairenin kendine söre bir aanatı, 
bir felsefesi var. Obür dairelerinkine 
diifman olan bir ıanat ve bir felsefe. 
Tedriç itikadı inaan cemiyetini, fert• 
!eri biribirine ditbiliyen bir yılan yuva
aı biline koydu. 

Bu da sanatın cemiyet aleyhınc 
dönmesine, ''inbumain,, nazariyeler 
doğmasına sebep oldu. 

Nnrul/111. ATA 
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rJlilliyct 
Aarm umdesi" M 1 L Ll YET" tir. 

29 NiSAN 1933 
idarehane : Ankara cadd•i., 100 No. 

Telpaf adr .. l ı laL Milli7et 
Telefon Num.ara)anı 

Batmuba.rrir •• Müdür ı 24318 
Y .. itleri MGdarliiiü ı 24319 
idare Ta Matbu. ı 24310 

ABONE OCRETLERl : 
Tarlciya i9.a Hariç i'C'ia 

L K. L IC. 
s .,. .... 4- ·-8 

" 7 !O 14 -
ız 

" 14 - 28-

Gelen ••rak ı.n •erilma..- Müddeti 
ı-eçen niiaUlar 10 braıtar.- Gaaeta •• 
matbaaya ait itler için mtıd.lriyet• mil· 
raca.at edilir. Gazetem.İs ilinlann maı'u· 
liyetiai kabul etm.n.. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Busün hava klımen bulutlUt rüzalr 

• alcin olacakbr, 28-4-933 trihinda taayik 
765 milimetre, eo fazla sıcaklık 16 ea as 
7 derece idi . 

lfm:LEK~ 
Eroin Edebiyatından: 

Facianın •on perdeıl 
ili 

Nasıl öldü? 
(Bir dostu ııaıııtaııilc earar içmiye 

alışmış olan Jaklin, esrar bulamayuıca 
eroine alqm'fh. Bu yüzden eroin aah. 
cılarile tanıftı.) 

Eroin kaçakçılan bir kabiledir 
Eller!.n~en ~·~.ak bir kere içleri: 
ne duşunce mumkun değildir. Bu çe
teler namütenahi ahbaplıklar tesu e
derler ve he~ ~~·~an aza alırlar. ltçi, 
k_alem efen.dı.aı, ışaız ve züğürt. Şüphe 
ıız, metreıının kazancile aeçinen ki· 
bar ( ! ) lar bu arada ekseriyeti teşkil 
ederler. Şüphesiz gönüllli azalan da 
vardır. Bütün bu taifenin işlerini bir 
elde tutan ve (mal) ı idare eden bir 
kumandanı vardır. Bu adam fabrika 
ile doğrudan doğruya temaı eder. Al
dığı mal bütün bir neoli öldürecek 
milı:dardadır. 

Küçük ve ikinci elden satanlan (ki
bar kıt'a) takip ededursun bunların ek 
aeresi eroin müpteli.Ian arasında
dır. Poliı uzun ve yorucu ta
kiplerden ıonra ender olarak bu ku
mandanlardan birine kadar vıınr. Böy
le karlı ve tehlikeli iıler yapanlar ko
layca yakayı ele vermezler. Likin ga 
zeteler araııra böyle birisinin yakalan 
dığını, hapse atıldığını yazarlar. Ma
amafih it durmu. yÜrÜr. Jaklin gitgi
de eroin müptelilarile olan aıinalığı
nın dairesini genitletmitti. Bu urada 
bir teveccüh ile (Victor) Uıninde bi
risini tanıdı. Bu Victor aarip ve esrar 
engiz bir adamdı. Y alıuz geceleri teh 
rin muhtelif yerlerinde görünür ve 
daima bir muamma aiai ile çevrilmit 
görünürdü. V aktile sirkte çalıımıt ol
duğundan kendisine cambaz derlerdi. 
Ş?ndi muasır!~'?"' z~~lemekle geçi 
nıyor, hem de ıyı geçmıyordu. Ve Vic .. 
tor'un Alfred isminde eskiden kahve
ci çırağı olan bir komiıyoncuau var .. 
dı. 

Victor olıun, Alfred olsun, randevu 
lannda pek muntazam değildir. 
Biçare Jaklin muayyen olan saatte gi 
der, bu zehir satıcılannr aaatlerce bek 
!erdi. Onda eroine kaqı açlık o ka
dar kuvvetli idi ki, icap eder, aabaha 
kadar da bekliyebilirdi. Tıpkı çölde 
ıusuaz kalmıı birinin su beklemesi gi 
bi Mülhit fey ! 

Acaba, tu kendisine ilk es-
rar kabağını tattıran kan koca ne 
oldu? Bir gün telefon etmiıti. Bu 
numaranın bir aydır kapalı olduğunu 
söylediler. Sonradan öğrendi ki; elek
trik, havagazı, ıu kumpanyalan kre· 
diyi ve cereyanı kestiklerinden giinün 
birinde adres venneden çıkıp gibnit
ler .•. Şimdi şehrin kimbilir hangi bu
cağında umumi mezarlıktaki yerleri
ni bekliyorlar .. 

J aklin her alqam. randevusu olan 
kahvede mermer maaaya dlneklerini 
da~•~· .. b,ını ~ileri aruma alır, göz
lerını onundeki kahveye diker ve b k 
lerdi. Gündelik kurtancısmı beki de· 
E fmd b" er ı. tra a ıra ve faJ"ap gibi (İ§tiha 
v~ren .. içkil~r)i içenler ten, §alır gülü
şur, soyleşırlerken 0 ne kadar uzak-
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Her tarafta duyulan aea bu idi. Bü. 
tün bir memleket, baştan ba§& kulak 
kesilmif, uyumuyor ve. . bekliyordu. 

Nihayet beklenilen haber geldi: 
"Reval mülakatı olmuştu!,, Demek 

ki Osmanlı Devleti yeniden dirilmek 
imkii.nlarmdan mahrum bir halde mu
azzam bir felakete, yaklaıtınlmıt 
bulunuyordu. O halde? Şimdi ne ola
caktı? Tevekkül ve meskenet içinde 
bağdat kuru~ Çarlık ~il'.ndi.rinin _her 
şeyi ezmek içın gelmesıru mı beklıye
ceklerdi? 

Herkes düıünürken, bu suallerin ü
çüne birden ve hiç düıünmeden Niya
zi cevap verdi: 

- Hayır. . Madem ki insanlık bu 
derece kötülemiştir. Madem ki cihan 
siyaseti denilen şey gözü kanlı bir hay
dutluktan ba,ka bir şey değildir. Mem· 
leektini seven önörlü vatandaşın yeri, 1 

tı.. Batka bir dünyanın sakinlerinden 
gibi.. Yüreği yorgun bir motör gibi 
çarpıyordu. Belki yirmi defa (o) nun 
geldiğini zannetti, amma değildi. Al
nındaki soğuk ter damlalan kabarma 
fa başladı. Yakmda gelecek (kriz)in 
ali.metlerini hiasediyordu. Öliimü te· 
cil edilmit bir ceıet halinde. Vücudü
nü atef iıtili. ediyor ve karmcalanma
lar başlıyor ... Kriz! 

Hah! Nihayet geldi. O, hayatta kim 
ıeye kartı bu kadar derin minnet his
setmemişti. 

(0) etrafındakileri kmk gözlerile 
süzdükten sonra bir kadeh Curaçao 
yuvarladı. Kısaca görüıtü. Fiyatı •ÖY· 
ledi. Paraımı aldı ve masanın altın
dan küçük paketi Jaklin'e verdi. Çık
tı, gitti. Jaklin hemen kalktı. Abdest
haneye gitti. Cebinden çıkardığı ti~ 
ye paketi boşalttı. Oatüne de musluk
tan au doldurdu.. Şiringaımı çıkardı 
ve baldırına bir şinnga yaptı. Şinıdi 
feci bir memnuniyet hiaaediyordu. 
yirmi dört saat rahattı. 

Kahvede içki içen müfteriler dai
ma ne§eli ve memnun görünüyor!..ır .. 
Deha ucuz ve daha az kurban vere
rek ... 

'f. 'f. 'f. 

(Victor) un çeteıi yabancıla»dan 
ayrı olarak Çeşme sokağında bir bar
da o mahalleden bir herifin rei&liği 
altında toplanırlardı. Yabancı bir a
damın oraya gitmesi mümkün değil
di. Asıl (bat) ta katiyen göriinmü
yordu. Bir takım vaaıtalarla emil'ler 
veriyor, malı teslim ediyor, parasını 
alıyordu. Hattii. çete efradının karıla
rı bile ancak muayyen ve mü~aıt za .. 
m.ınlarda oraya gelebilirlerdi. O:ada 
iş üze<ine münakaşalar olur. Mütte
riler tunif edilir. Poliıi şatırtmalt i
çin planlar yapılırdı. 
Zabıtamn kendilerini bulmak ve 

teşkilatı keşfetmek için içlerindc,n bi
rinin &'ammazlığma güvendiğini bildik
leri için gayet ihtiyatlı bulunurlardı. 
S1rlannı ifşa eden veya if§aya çalışan 
bir haini hisseder etmez, bir karanlık 
köşede temizlerler, katil de pek bu
lunmazdı. Bu kabil hikayeler söyle
nir duru<du. Kii.h hakiki, kii.h uydur
ma! 

'f. 'f. "' 

Güve yemit amokinlerile iki polis 
müfeaişi kahvede oturuyorlar .. ( Fr~
do) i•mindeki eroinci için gelmişler. 
Saat ikiye- doğru muhbir olan ~ıck if İ· 
§aret etti. Müfettitler hemen aodest
lıaueye koıtular. Fredo orada i~i o
yuk ve eroin dolu bastonunun ıapıru 
sökmekle metıul idi. Yakaladılar ve 
götürdüler. Muhbire gelince; onun 
iıi tamamdı. 

Eroincilerden çoğu artık bu beyaz 
tozu üstlerinde öteye beriye saklaını
ya lüzum görmüyorlardı. Çünkii po
lis bütün bu saklama yerlerini i:nlirdi. 
Onun için paketi cebine alıp gezeı·Ier 
di. Bazıları alııkmlık semeresi olarak 
ya §apkanın iç kenanna, yahut pan· 
t11.lon paçasının kıvrıntııma Mklardı. 

Geçen ay yakalanan birisi evini ba
san polis 800 gram. eroini yakalama .. 
ım diye o esnada içinde bulunduğu 
banyoya dökmüıtü. Bunu arkadaşla
nna anlattığı zaman deli olacaklar
dı. 800 gram eroin. Bir servet!. Biriıi 
dedi ki: 

- iyi ki, bir yudum su içmedin. Ta 
mam bir ay dalga geçerdin. 

Çok kuvvetli ve teıkilatlı olmaaına 
rağmen polisin takibatı çeteyi yeese 
düşürüyordu. istihbar ıebekesini tev
si ettiler. Şehir içindeki müşterilerine 
(mal) yetiştinnek daha güçletti. Fa
kat daha pahahlatb• Bir taraftan bi
ribirine bağlı olan müptelii.lar ile aa
tıcı1ar, diğer taraftan biribirine düı
mandılar.. Çünkü yakalanınca satıcı
yı haber veriyor, aabcı tutulunca in
t~~~ almak i_çin bütün müıterilerini 
soyluyordu. Boylece biribirini mah
kUın ettiriyorlardı. 

'f. 'f. 'f. 

Jakline haber verdiler: 
- iti bitik. Şimdi (Victor) u yaka 

ladılar. Üzerindeki eroinleri de aldı
lar. 

Jaklin kıpırdamadı bile. Bir hafta
dan beri parau yoktu. 

(Victor) paketleri veresiye veriyor 
du. Artık işin sonu gelmişti. O devam 
etti: 

- Size de hemen savu§manızı tav 
aiye ederim. Çünkü takip ediyorlar
mış .. (Victor) un işi tamamdır. Hu
dut haricine çıkaracaklar .. 

Jaklin cevap vennedi. Mukaddera
tını pek açık olarak görüyordu .. 

Ya hapishanenin İnsafsız, merha
metsiz ve eroinaiz haatahaneainde aı
zıltılar ve 91Tpıntılar içinde ıurun
mek, yahut timarhanenin tüpheli ve 

ilin, Politika ue Kan.. 

Müellifi ı Nizamettia Nazif .. ,,,,,.,,.,,,,,.,,.,.~,···· 
aefil entrikalara boyun eğen ıehirler 
değil, isyan edenlere sırtını destek ya
pan uludağlardır. 

Kolağası bir kııç gün istirahat et
mek niyetile Resneye, babaımın evine 
dönmüıtü. Hemen ertesi sabah hadi
se kulağma çalmıvennişti. Resnede 
cemiyetin tecrübeli iki azaaı vardı. 
Biri Belediye Reisliğini yapıyordu, sa
rıklı, latalı bir hoca idi. Adına Ce
m~I ~fendi. derlerdi. Diğer Poliı Ko
~ıserı Tabır Efendi idi. Derhal bu i
kı . ı;ırkadatı evine çağırdı. Belediye 
Rem Hanyayı Konyayı bilenlerden
di. Niyazi daha ağzını açmadan; 

- Daha ne duruyoruz? - diye ba
ğırdı - Tehlike yaklaştı. Ötedenbe
ri Avusturya ile kozunu paylaşan Ruı .. 
ya, şimdi de lngiltere ile uyuttu. Re
va ide konuşulanları kabul etmek, öl
mek demektir. 

MiLLiYET CUMARTESi 29 N.ISAN 1933 

C--~ ________ K_ı_ta_p_I_a_r __ v_e __ t_e_n_k_i_tı_e_r _______ ) 

İktısadi Devletçilik ve Para <1> 

Para ve altının yeni bir görüı tarzı 
"lktısadi Devletçilik" kitabının ikin

ci cildinde ortaya atılan dikkate şayan 
meıelelerden ba§lıcası "para"dır. Müel
lif Ahmet Hamdi Bey eserinin beşinci 
faslını 1'para" ya ayırınıı, ve burada 
''altın ve para" mevzulannı ince bir tah
lile tabi tutmuıtur. Biz bu yazılanmızda, 
memleketimizin mühim bir fikir badiıesi 
şeklinde kartılanan "iktisadi Devletçi
lik" kitabı üzerinde kendi görüt ve mÜ· 
tali.alanınızı değil, yalnız eserdeki nok
tai nazarlan okuyucularımıza bildirmek 
istediğimiz için, ''para" iıinde de öteki 
fasıllarda yaptığımız gibi sadece müelli
fin iddialarını hulasa etmekle iktifa ede
ceğiz. 

'f. 'f. 'f. 

Ahmet Hamdi Beyi "para" meselesin 
de iyice anlamak için, onun son dünya 
nizamına ve iktisat ilmine nasıl bir ma· 
hiyet atfettiğini göz önünde tutmak la· 
zımdır. Son dünya nizaıru, milletler ve 
insanlar araaında "serbest mubadele" 
ye dayanıyor; serbest mubadelede, bir 
kısım milletler sermaye ve sanayi kana
lile, ve dış pazarlan kendi lehlerine iı
leyerek diğerlerinden fazla kazanıyorlar. 
Bu fazla kazanılan kıymetler, kapitalist 
ve emperyalist memleketlerde, ya istih
sal sermayesine veya "altın" a tahvil olu 
nıyor. "Alım" herkes tarafından kabul 
edilebilecek kıymetli bir mal olduğundan 
diğer bir çok faideleri de göz önünde 
tutularak, "para" yı teşkil etmi,tir. Şu 
hilde kapitalist iktisada göre '"para" nın 
''altın" dan ibaret olması lazımdır. 

Müellif mevzuu bu noktadan alarak 
işlemekte devam ediyor,.Ve dikkate ta
yan bir takım neticeler elde etmiş bulu
nıyor. Madamki "altın" milletler ara
sındaki mubadelede "fazla kıymet" ka. 
zanmı! olan taraflarda toplanacaktır;. 
Şu hiılde bu toplantı neticesinde bir kı
sım milletlerin "altm,, ve "para" dan 
mahrum olmaları dolayialle mubadele 
yapmamalan mı icap edecektir? Diğer 
taraftan, toplanan bu "altın,, lar, o mem
leketlerde gerek İç ve gerek dış muba. 
deleri ne için çoğaltanuyacaktır? 

Dünyada mevcut altınlann çoğu, on
da altısı, bugiin Amerika ile Franııa'run 
elindedir; buna rağmen bu iki memleket, 
buhrandan kendilerini uzak!a,hrmak 
ıöyle dursun, bilakia "altın,, toplantısı 
dolayisile bir takım 11kmtılara maruz
durlar. "Altın,, bir kmm milletlerin is
tismarile neticelenen ferdiyetçi iktisat 
rejimine göre, mubadeleden çekilerek bir 
tarafta toplanmaya ve tekrar mubadeie
ye çıkmaya mahkumdur. Binaenaleyh 
"altın., mubadeleye vasıta olmaktan çı
karak, mubadele haricine atılnuıtır. Bu 
vaziyette "altın", mubadeleyi kolarlaş
tıran faideli bir unsur değil, bilakiı onun 
olmasına mani olan tahripçi bir eleman 
şeklinde mütalaa olunmaktadır. 

" iktisadi devietçilili,, müeillflllin (al
tın) kartılıklı paraya şiddetle muarız ol
duğu anlaıılıyor. "Altın kartılıklı para
nın, diyor, mürevviçleri kendiainde al
tın bulunan memleketlerdir; çüıikü bu 
sayede hazinelerine haris bir kıskançlık
la saldadıldan altınlan satılamayan la
alettayİn bir eşya istoku haline indinnek 
ten kurtarabilirler." Halbuki altına ma
lik olnuyan memleketler ne yapacaklar
dır? Altın para taraftarlarına göre, bu 
memleketler, mesela Türkiye para bul
mak için, altma malik memleketlere mÜ· 
racaat ederek, ve faiz ve bir çok temi
nat vererek, ve icabında aiyaai ve ikti
sadi i&tiklalinden de fedakarlık yaparak 
ödünç "altın" alacaktır. 

Mevzuun bu nokta11nda Hamdi beyi, 
"altın" paraya kartı en ağır hücumlarını 
yapmıı görüyoruz. Müellife göre "altm 
para'' bir iıtiımar vaııt.aııdır;ve yeniden 
istismarın batlamaaı, ve bör kıaım millet 
\erin diğer kııım milletler hesabma ça
lıtan açık ve kapalı müstemlekeler bi
linde kalmalan için !Azım olan bir vası
tadır. "Altın" kartılıklı para edebiyatını 
Y~pan, ve bu~u bir i~ çerçiveai içinde 
munaka§a edilmez hakikatler teklinde 
ortaya atanlar, bu istismarcı hilesine bi-.......................... -... -........ - ......... ~-
mahuf höcrelerinde .. Ölmek daha ha
yırlı .. 

Biraz ıonra kalktı, köprüye doğru 
yürümeğe batladı. Bir yolcu orada 
toplanmış kalabalığa doğru .;,kuldu. 
Polialer boğulmut bir kadını sudan 
çıkanyorlardı .. 

Yolcu daha fazla bakmadı. Kıtın 
bıçaklayan soğuk rüzgi.rma yuzunu 
yan çevirerek karanlığa aaplandı. 

-BiTTi-
FELEK 

Komioer de palabıyıklannı burarak 
ilk ve son sözünü söyledi: 

- Bu bir namu11uzluktur. Bu iti ö
lüm temizler. 

Bunun üzerine Niyazi: 
- Ala. . - dedi - Şimdi beni din

leyiniz: Biz askerler ölümü ancak 
yüzde yÜz mecbur olduğumuz zaman 
kabul ederiz. Y olua eııekçe ölmede 
bir mana yoktur. Biz üç kiti Ruıya 
ile lngiltereyi mahvedeceğiz diye or
taya çıkarsak herkesi kendimize &'W
dürürüz. Bu if millet itidir, bütün mil
letin ayaklanması lazımdır. Şimdi 
bu aktam Hacı Ağanın evinde topla
nır bir karar veririz. Reıneden yüz 
elli, iki yüz kişilik bir çete çıkarabili
riz zannederim. Benim bet yüz elli 
lira param var. Cephane, ıilah, fişek
lik bulmak kolaydır. Eğer bir çete 
yapabilirsek yinni dört ıaat sonra dağ 
dayız. Emin olun bir gün ıonra, Ohri 
avcı taburu da Pirespe ve Diredeki 
arkadaşlar da bize katılırlar. Muvaf
fak olamazsak bile bu dağlık ve or
manlık arazide hükumete en azdan 
bir ıene kafa tutabiliriz. 

O gece yatsıdan sonra Hacı Ağanın 
evinde lam elli kiti toplnnmı§tı. Bun· 

!erek veya bilmiyerek hizmet etmekte
dirler. "Eğer altından mahrum olan 
memleketler, mubadele vasıtası için al
tına muhtaç olmazlarsa, bu kıymetli 
meddenin alıcm, diğer madenler gibi 
ancak sanatkarlardan ibaret olacak; 
ekmek almak için hiç kimse evvela altın 
almıya icbar edilmiyecektir ." 

Para, mubadele vasıtası olduğuna gö
re "altın° para atmak vaıfını haiz değil
dir; çünkü her mubadelenin olduğu 
yerde bulunıyor. Altın, hakiki milnaıile 
bir mal da değildir; çünkü onu yalnız 
ihtiyacı olanlar değil, fakat hiç altına 
muhtaç bulunmıyanlar, "para" addedil
diği için anlamaya, fakat derhal satmaya 
mecbur oluyorlar. ''Altın" ancak muba
delede taraflardan birinin kazandığı 
''marj" lan ifade eder; ve yahut iıtih
laklerden kesilen kısımlan gösterir. Şu 
halde "altın" tedavül kabiliyetini kay
betmiş olan "para" dan yani bizzat kar
tılığı kalmamış olan "para" dan ibaret 
değil midir?. Nasıl olurda, para olmak 
evsafını kaybeden "altın", paraya kartı-
1'k addolunur? Ve müellife göre dünya 
buhranının ve bir cok sıkıntılı meselele
rin başı, albna atf~lunan tamamen ma
kıia kıymet ve ehemmiyetten doğmakta
dır. Müellif hatta bu bahsin son tarafla
rında, insanların aırrlarca yanl1' bir gö
rüşe :nanarak ona bağlannut olmalarının 
misallerini gösteriyor. Ası .. larca insan
lar, dünyayı sabit, ki.inalı onun etrafın
da dönüyor sanmamışlar mıydı?Halbuki 
ilim ve fennin ilerlemesi ~öıterdiki, dö .. 
nen kainat değil, yalnızca dünyadır. 

Para meselesinde de İnsanlar, uzun 
müddet yanlıt bir görüşü muhafaza et
mekte devem etmişlerdir.; Zannedili
yor ki, iktisadi münasebetler "para" et
rafında döner; ve binaenaleyh parayı sa
bit yapmak, ve bütün fiat değiıiklerini 
diğer eıya ve kıymetler üzerinde icra et
mek şıkkı tercih olunmuıtur. Onun için
dir ki her memleket parasını sağlam tut
mak, ve kıymetini teabit etmek için bir 
çok çarelere baş vurmakta, ve bittabi 
bunun en mühim bir vasıtası olan "altın" 
na müracaat etmektedir. Halbuki bu gö
rüı tamamen yanlıttır; aon dünya buh
ranı ııöstermişdir ki, iktisadi münasebet· 
ler para etrafında değil, fa-
kat para iktisadi münasebet-
ler etrafında döner. Bir kere bu büyük 
görüş farkı böylece tashih olunursa o 
zaman milletlerin "para" itlerinde ıim
diye kadar tuttuklan yolların ve bunlan 
izah eden ilmi esas ve nazariyelerin ta
mamen dejfümesi İcap edecektir. Yani 
artık milletler "para" yı sabit yapmak 
için çalıtmıyacaklar, biliikiı "para" yı 
birinci pilindan ikinci ve arka pilina 
atarak, iktisadi münasebetleri tanzim et
miye ve icap ediyorsa paranın değil, fa
kat diğer kıymetlerin sabit olmasmı te
mine uğraşacaklardır. 

Müellifin derin bir tekilde iılediği 
anlaıılan bu mevzuun yalnr.ıı bütün dün
yada konuşulan büyük bir meseleye te
mas etmesi noktasından değil, fakat ye
niden iktısadi kurtulut hareketine batla 
mq memleketimizin ana bir meselesi 
olmak bakımından da ehenuniyeti büyük 
olduğu meydandadır. Ahmet Hamdi be
ye &'Öre, "Türkiye" altın karşılığa doğ
ru dönemez; buna maddeten muktedir 
olmadığı gibi, olmau dabi kendi ilerle
mesi ve inki§af ebnesi icin tamamen za
rarlı bir yoldur. Türkiye. altın toplayıcısı 
olması için, dış mubadele kazançlı olma
sı lizondır. Bu vaziyete 11eçmek için i
se memleketin bütün istihaallerini orga
~e etmek, en yüksek ve ileri tekniğe 
nail olmak, bütün rakiplerinden fazla kar 
edecek ucuz ve rasyonel tekilde çalışmak 
l&zımdır. Dıt pazarlara sattığı malın be
deli artık memlekette tam kar şeklinde 
girmek ve istihsal aletlerine tahsis olun
nuya muhtaç olmamak §&rltrr ki, Türki
ye altın toplayıcıaı olsun. • . Halbuki 
böyle bir hBle geçebilmesi imkii.ru dahi 
olsa, bunun için evvela paraya ihtiyaç 
vardır. Şayet altın karşılıklı "para" ola
caksa, bu altını ecnebi memleketlerden 
faizle alacaiız, ve bunlan imara tahsiı 
edeceğiz. Tabii altını bize veren memle
ketin bizim o paralan kendilerine r~a: 
bet edecek lıtlhaallere tahsis etmemızı 
iıtemiyecelderdir; yani bize verecekleri 
ıilahm kendilerine tevcih olunmasını ar
zu etmiyecelderclir. Onun i__ç_in iıtı~
ları istihsal sermayesine degıl, fakat 11 -

tihlak efyasma, ve ~ü.tce ~çıklarını kap.a
mıya tahsis etınemızı 11teyeceklerdir. 
Her ne tekilde olurııa olsun, memlekete 
giren "altın" o~~mati~ ~ ~da dışan 
çıknuı, fakat hızım elimizde agır faizli 

!ar, Reanede, ittihat ve Terakkinin 
programmı ~min ederek kabul elmit 
olanlardı. Kolağası ne yapmak iste
diğini kıaaca anlattı ve dedi ki; 

- Umumi ihtilalin Reıneden bat
lamaaı çok iyi bir hareket olacaktır. 
Bulgarlar da ihtilii.le bu taraftan baş
lamamıtlar mıydı? ihtilal bayrağını 
herkesten evvel bizim açmamız gös
terecektir ki Türkler ve Arnavutlar 
da Bulgarlarla ayni planla ayni hede
fe ula§IDak için aafa ginniılerdir. Bu 
ihtilal bütün 11nıflan ve zümrelerile 
bir milleti ezen müıterek düımanı 
yıkacak, hürriyeti, müsavatı ve vatan .. 
daşlann kardqliğini ilii.n edecektir. 
Benimle beraber gelmek ister misiniz? 

- Seninle birlikte ölmek bizim için 
en büyük teref olacak •• Hep aeninle 
beraberiz .. 

Elli kişinin eliai de böyle söylemiş· 
ti. 

Erteıi aabah 324 senesi haziranının 
15 inci günü baılamıftı. Güne§ doğar
ken Belediye Reiai Cemal Efendi üç 
atlı bir araba ile Manastıra yollandı
ğı için N İyazi yalnız komiser Tahir 
Beyle baş başa vermişti. Cemal Efen
diyi Manastır merkezile temasa me-
mur etmişlerdi. Resne Belediye Reisi 

( 
\,, 

Sıhhi bahisler ) 
Sinirli tipleri 

Coıkunun beyninde fırtınalar 
Geçenki yazıda cotkunun gövdesi

n~ kı~kaçlıyan duygulan söylemiıtim. 
Şımdı ııra beyninde kopan fırtınalar
da, ruhunda savrulan kasırgalarda .. 

Co9kunun ıırf ruhi bir sahadaki 
gösteri9leri §unlardır: utangaçlık, sı
~ntı_ ve kararsızlık içinde bekleyi9; 
zıhnı kapanıklığına varan bir dü
§Ünce karışıklığı. Gözyaşlarının bo
ıanmaıile biten akseler; çabuk geçen 
sert öfkeler. 

Cofkunların sınır fırtınasına tutul
dukları zaman etrafa savurdukları, 
sebeple mütenasip olmıyan bu öfke
leri ve ta§kınlıkları, ardı, arası kesil .. 
miyerek sık 11k tazelendikçe ailenin 
yatamak tadını kaçınr. Dirlik, 

•geçim olmıyan bir evde kavga 
ekaik olmaz. Karı ile koca arasında 
sonu gelmiyen dmltılar, çocuklara 
kar§ı aızlanmalar, hırçınlıklar hep 
sinirlinin beyninde kopan frıtınalann 
savruntularıdır. 

Daha fenaıı var. Co4kun, fırtınalı 
mizaç, gözlere hiç bir şey göstenni
yen, gözleri köreden, şimdiye kadar 
hiç aezilmemit ve duyulmamış arzular 
ve istekler doğurur. insan doğru yol
da giderken çıkmaza, sarkar, akar. 
Bu akıntılar, bu sarkıntılar bir çok 
sirkatlere, cinayetlere sebep olur. Bu 
coşkun hazan isyan eden sinirlerini 
yatııtıramadığmdan, kendisini körük
liyen bir halin teairile, hiç tasarlama
dığı bir işi işler ve sonra İflediği için 
tasaya düşer. 

'f. 'f. 'f. 

Cotkunlarm mizaçlan "Yürek sı
kıntm., denilen ruh haatahğı halini 
aldığı zaman ihata aahaaı bihuzurla
rın, müteellimlerin, kararaızların, kor
kaklann, veaveaelilerin, uydurma 
şeylere inananların; ve halkın "me
raklılar., dediği kimselerin ya9adık
larr meydana kadar uzamr gider. 

Ömrünün yansını müıterilerinin i
li.çlanna zarar verecek kadar zehir 
katını§ korkusuyla geçiren eczacı; 
fevkalade şefekatli olmakla beraber 
sofrada çocuğunun eline biçakla vu
racağım diye korkan ana; uydurma 
gÜnahlarınm gönül üzüntüsünü çe
ken kuruntulu; birisinin koluna da
yanmadan genişçe bir meydandan ge
çemiyen korkak; kalabalık yerde, ti
yatroda, sinemada oturam.ıyan; her 
yerde mikrop bulunduğu için on da
kikada bir ellerini yıkayan; usturasını 
daima gün doğuşu ile batı :ırasma ko· 
yan; yüzünü sabunlarken otuza kadar 
sayan, eksik saydığından itkillenirse 
yeniden aaymıya baılıyan. . Bunların 
hepsi bu soydandır. 

Bunların daha bir çok tuhaf, tuhaf 
halleri vardır: Yatağına girdikten &an
ra elektrik ocağını söndürüp söndür
mediğini anlamak için bir kaç ~ez al 
kaa; sokak kapıaımn aünnelenmiş ol
duğuna kanaat getirmek için bir çok ............................................................ .., 
bir sürü borç kalınıt olacaktır. 

Parayı altınla karşılamaya doğru 
çalıştığımız takdirde, devamlı bir çıkma
zın içine girmiı oluruz. Parayı böyle mü
talaa edersek, Türkiyede yeniden yapa
cağımız, iktisadi ihya hareketlerinde e
limizde istinat edecek vaaıta kalmıyor, 
demektir." 

* * • 
ıMüellifin, para ve altın bahsinde U• 

mumi tekilde aöyleclikleri yukandaki hu 
laaamızda gösterilmiştir. lktıııadi devlet 
çilik müellifi, millet iktisat rejiminin pa· 
ra tellkkilerini ve yeni para m.ekaniz
masını da eserinde izah etınektedir ki, 
iktisadi ve mali meselelerle alakadar o
kuyuculanrruza bu bahisleri tavsiye ede
riz. 

• * 
(1) Birinci yazı 22 Niaan tarihli 

"iıshadadır. ..... 

• 

gez merdivenleri İnip çıkan; içine 
başka bir şey koymu, olmak kuruntu
auyla kapanını§ mektup zarfını açan; 
evden çıkarken eşiğe sol ayağını ba
sarak çıktığından işkillendiği için bir 
hayli yürüdükten sonr:ı d;;nenler, hep 
co~kun mizaçlıların zıvanadan çıkmış 
olanlarıdır. 

"Maddiyunluk ve beynin vazifele
ri tarihi,, ni yazan meşhur feylesof yü
rürken ayağı kaldınmm kenanndan 
kayarsa bunu uğursuzluk sayarak ge
riye dönermiş. . Tanrıya ve ruhun e
bediliğine inanmıyan meşhur bir yazı
cı batı 11kılırsa ıstavroz çıkannruş. 
Bir Yahudi, atalarının dininde kal
makla beraber Katolik Tanrmnın öf
kesinden korunmak için kilisede mum 
yakannıı. Adlı, ıanlı bir reısam met
resini çıldıraııya ıevermif, elinden ka
çırmak korkusuyla biraz sapıtmıf, öy
le •anırmış ki papaslar sevdasına düı
man kes ilmi§; bir papas görae hemen 
cebindeki anahtarları avuçlar, o ka
ra gölge gözlerinin önünden geçip gi
dinciye kadar anahtarları elinden bı
rakmazmı§. Bir gün bu manevrayı 
hızla yapabilmek için o kadar ken
dinden geçmiş ki koltuğunun altında 
bulunan kıymetli bir şey düşmüş, kı
rılmıt ... 

'f. 'f. 'f. 

Ana tol Frans der ki: "insanlar is
tiyorlar ki kendileri ile istihza edil
sin ve kendilerine acınaın.,. "Epikür' 
Ün bahçesi,, yarabcısı o bahçede tabi
atin düzenoizlikleri, insanların çılgınlık 
ları karşısında (Reybiyon ve felsefe
si) nin itkil, savaaldama ve utihza 
çiçeklerini toplamı§h. Üstat eğer he
kimlikle uğraşını§ olsaydı İfkili, aav
ıaklamayı, horgönneyi bırakır o haı
ta insanları esirgemiye ve yanlgamı
ya layık görürdü. Acıyan ve okııyan 
bir yanlgamıya ..• 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

1 RADYO f 
Bugünkü pro~ram 

18 den 18,45 kadar Saz (M6.ıerref Hannn) 
18,45 ten 19,30 kadar Orke•tr• , 
19,30 dan 20 ka~ar Fran•nça ders (Müpte-

dilere mabaua) 
20 den 20.30 kadar Osman Pebli•an 
20,30 den 21,30 lcadar Hafız Alunet Bey. 
21,30 den 22,30 kadar Orkeatra, Ajana, Bor-

a& haberleri •• saat a7arı. 
ANKARA: 

12.30 - 13.30 Ankarapalaatan 
18. - 18.40 Ri7aaeticümhur Filbannonik 

konseri Beetboverı Symph.onie Eroique. 
18.40 - 19.40 Alaturka aa%. 
19.40 - 20.10 Dana muaikist 
20.10 Ajana haberleri •e ha•a raporu. 

VARŞOV A., 1411 m. 
13,15: Plik. 14,15: Talebe için matia,al 

konser. 17, Plil 18: Plil - Muhtelif. 21,05, 
Orkestra. 23,10: Chopin'in eaerleriaden koa
aer. 23,45: "Paris" isimli tefrika, 24: Dana 
musilriai. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,35: Macar halk ıarkıları. 20.,20: Ama

tör neıriyah. 20,SO: Plak. 21.SO: Operet 
muaikisi. 23,35: Siaan muaiki•İ. 24,15: Caz:. 

PALERMO, 538 m. 
21,50: Lehar'ın "Fraaquita" İ•imli opereti. 
MONIH, 532 m. 
20: Milli n~riyat. 21,05: Kantık neıriyat. 

23,SO: Gece mu•iki•I. 
ViYANA, 517 m. 

20.25: Pi7ano konıeri (Dr. Paul Weinaar
ten trafından). 21,05: Kutor, koro •• orku
tra talamlannın ka"4ık netri7atı. 23,20: 
lsy Geiaer caz takımı. 

ROMA, 441 m. 
21.45: Wfambur'un kız:•"' iıahnll Olfenbac.h'· 

ın eıerlerinden operet. 
PRAG, 487 m. 

20,2S:. Halk bando muzibu. 2\,20: Ln
ıık nqrıyat. 

ZÜRIH 459 m. 
21,05: Zürib tiyatrosundan: Gluck'un .. er

lerinden uORPHEUS" operası. 
BÜKREŞ, 394 m. 
12: Plik. 13,15: Kua. 17: Rad70 orfr. ... 

traır. 18,15: Duamı. 20: Piyano konseri. 
20,50: Şarkılar (Romen h.allr. prlnları. 21,05: 

Halk mualkial. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine aigorta muameleal icra eyleriz 

Sigortaları halk için mfisait teraiti havidir 
Merkezi idareıi: Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Tel.: Beyoğlu: 4887 1488 

Manastırdaki arkadaşlara Reıne mer
kezinin kat'i kararını bildirecek ve di-
yecekti ki : . . 

- Biz dağa çıkıyoruz. Eğer bızı bu 
hevesten alakoymak isteroeniz beyhu
de yoruluraunuz. Kararımız kat'i~ir. 
Cemiyetin emri altmda kalacagız. 
Biz durmak ve beklemek zamanının 
çoktan geçtiğine kaniiz . 

Tahir Bey; 
_ ya cemiyet bu ite taraftar ol

mazsa? - diye mınldandı -
_ Nasıl olmaz? 
_Olmaza .. Teli.kki meaeleai bu .. 

Belki henüz umumi ve müaellah bir 
hareketin zamanı gelmemiştir. Vakıt
ıiz ateıe ginnek tehlikelidir. O zaman 
ne yapacaksın? 

- Şimdi ne yapmak niyetindey
aem onu. . Hiç bir kuvvet beni azmim
den vazgeçiremez. Ben bir ihtilal ya
pacak derecede kuvvetli olduğumuza 
kaniim. Eğer bu derece kuvvetimiz 
yoksa mertçe ölecek ceaaretimiz de 
mi yoktur. Makedonyalı bir Bulgar 
çetecisi kadar da mert ola.mıyacak 
mıyız? Haydi manasız dütüncelerle 
beni oyalama •. 

Ve. . bir diktatör edasile; 
- Şimdi yola çıkacaksın! - de-

di - Pirespe'deki kıta kumandanı 
müli.znn Osman benim çok kıymet 
verdiğim bir arkadattır. Onu bul ve 
de ki; 'Niyazi kuvvetli bir müfreze ile 
ayın yinni birinci günü kıtladan hare· 
ket edecektir. Sen de müfrezenle yo
la çık .. ., Gideceğimiz yeri biliyoraun. 
Kendisine tarif ederain. 

Bir gÜn sonra Belediye Reiai Cemal 
Bey Manastırdan betıiı bir çehre ile 
avdet etmitti. Manastır :Merkezi Kol
ağuının planım derhal tasvip etmiı 
bulunuyordu. 

iki gün sonra Niyazi pek sevdiği 
ailesini bir arabaya bindirmit ve Ma
nastır Merkez Kaymakamı lsmail 
Hakkı Beye göndermişti. Bu adam 
Kolağasının bacanağı idi .. 

Ve .. 324 senesi haziranının 21 İnci 
günü Reınede hayat, ılık bir güneş 
altında bütün tabii güzellikler içinde 
canlanırken avcı taburu kumandanı, 
sokak kapmnın tokmağından çıkan 
müthiş bir gürültü ile tatlı uykusun
dan uyanmış ve don paça pencereye 

(Devamı var) 



MiLLiYET CUMARTESi 29 NiSAN 1933 s 

Türk. Yunan dostluğu 
(Başı 1 inci sahifede) ıılmasına ve hail- duygulara en iyi 

bir kaynak olmuım dilerim. V ııkti.yle 
Avrupanın en kanıık bu kıommdıı kar-

Japon sefirinin 
Cenazesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
zere Haydarpafa istasyonunda bekll· 
yorlardı. Trenden önce, hafta Japon 
maslalıatgüzan M. Munıkami bulımdu-

Geçmiş medeni 
Varlıklar 

(Başı 1 inci sahifede) 

Milli takım 
Galip geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 

Doktorlar 
Toplandı kiimeti tarafından memur edilen müın 

taz Türk ricalinin buraya gelmelerile 
bu itin ehemmiyetini Yunan hülnlme
tinin fevkalade takdir ettiğini izhar 
için çıkan çok mesut fınattan dolayı 
duyduğum memnuniyeti bildlrm.ek İl
lerim. 
Şanb bir mazinin miraımı tqıyen 

milletlerimizin biribirine yakın ıarkta 
tam bir milliyetperverlik itareti altın
da kanlı olduğu kader kahramancıa 
mücadeleler içinde oynanan ve birkaç 
asır süren faciamn bqbca müınessil
leri gözü ile baktıklan &'eçmİf zaman 
lar olmUftur. Fakat dieer bir vakıa 
daha vardır. Tarihin bir cilvesi mil
letlerimize u:ııun aıırlar yanyana ya• 
§amak, biribirini tanımak, sevmek ve 
anlamak fırsatını bahıeylemiftir. 

d"fÇe kucaklapnamr:ıım yeni bir nizam 
kunnuı olmuı mücibi ibret v• bilhas
sa dersle dolu değil mi.tir? Biz harpler
den pek çok lztirap çekmiı ve harpler
de pek çok kaybetınit oldufumuz İçin 
ıulhu bu derece oevlyor ve dünyaya 
sulh manzara11 gÖ•teriyonız. 

Dilnyannı istikbali için ümidimiz 
aulhdadır, ve biz kendilerinin ve befe
riyetin hakiki menfaatlerini iyi alayan 
birer millet olarak, hiç te mecbur ol
makılZID münhaall'an bir mefkareci ıi
fetiyle sulhu yapıyoruz. 

'ğu halde Japon sefareti erkanı ve Ha
riciye V et.aleti namına cenazeyi teıvi
ye memur edilen Refik Amir, tetrifat
tan Fuat B. ler irunişlerdir. Burada i .. 
tikbale &'elen :ııevat M. Murakamiye be
yan taziyet etıniılerdlr. 

beterf medeniyetin en muhteıem fasılla 
rmdan birini temsil eden bu abideleri 
korumak milli büyük vazifelerimizden 
en mühimınini t"tkil etmektedir. Bunla 
n muhafaza ayni derecede bir kültür me 
selesi olmakla beraber, ayni zamanda 
memleketimize, Mısır ve Yunanistanda 
olduğu gibi, pek çok ilim adanılan ve 
ıeyyahlar celbi imki.nını da temin ede
cek bir iktısat itidir. 

avin hattı, en batta Feyzi olmak Üze
re bu hat ta dün beklenilen oyunu 
gösterernemiı, bunda Nihadm yoklu
ğu bilhassa &mil olmuştur. Rasim ilk 
defa böyle bir oyunda bulunmaımdan 
dolayı esasen kendiıinden daha fazla 
bir§ey beklemek doğru değildi.. Bü
tün müdafaanm yegi.ne iyi oyuncum 
Cevattı. Bilhassa ikinci devrede orta 
muavin mevkiinde yerden verdiği pas 

Muhtelif me•leki fıler 
etrafında görü üldft 
Etıbba mühadenet ve teavün cemiye 

ti dün senelik içtimamı yapmıştır. Kona 
re riyasetine lstıuıbul mebusu Hakkı 
Şinaai Paşa. katipliklere de Dr. Sami 
ve Ziya Beyler seçildikten sonra sabık 
idare heyeti namına Dr. Fethi Bey he
yeti idarenin bir senelik çalışma rapo
runu okumuştur. Etibba odası reisi Tev 
fik Salim Pa§ll bir senelik çalıpnayi ga
yet mükemmel bularak heyeti idareye 
lCfekkür etıni§ ve raporun aynen kabul 
edilmesini istemiştir. Rapor aynen ka
bul olunmuştur. 

" Baıvekil Hazretleri, 

Bundan sonra japon bayrağına sanlı 
olıuı cenaze fur&'ondıuı indirilmiatir. Ce 
naze eller üzerinde olduğu halde, selim 
vaziyetinde bulunıuı poliı müfrezesi ö
nllnden geçirilerek Haydarpafa nhb
mmda beklemekte olan Seyriıefain i
daresinin Halep vapuruna bindirilmit
tir Cenazede Reisic:iiınhur Hazretleri 

Tarihi abidelerin çofu f"hirlerde ve 
kasabalarda toplandığı için bunların ha· 
lmnına ve korunmasına Belediyelerin iı
tiraki tabii ve lüzumludur. 

Hanımlar, efendiler, katiyetle iddia 
ediyorum ki, bu uzun milli mücadele
ler ailıilesi eanaımda milletlerimiz, bu 
isme layik bütün milletlerin muhumı
lannda takdir ettikleri mllli gururu, 
vatan hizmetinde feragati nebi ve fe
dakarlık aılnm biribirinde bulmaktan 
hiç bir zaman fariğ olmamıılardır. Bu 
hiıler daima kalplerimizde mevcuttur 
Milletlerimiz biribirini tanıyor, yanya
na, uzun bir meaainin terini almla
rmdan ailmiılerdir. Beraber feci aa• 
atler yqanuflar Ye fakat ayni a•!!Nln 

da aulhün ..mnc:ini de tatmqlardır. 
Milletlerimi:ııin tahakkuk ettirmekle 
mükellef bulunduktan yÜ)uek imi• 

kadderat duygulan ile &'Öğüalerlnin 
kabanmı olmaor, aralannda birçok 
mÜ§terek bağlann ve benzeyiflerin in 
kifafına katlyen m.ilni olm•mqtır •• 
Çünkü bu iki millet mfltterek bir te
sir daireııi içinde Y&flUllltlardır ve 
ruhları mÜ§terek bfr sema altında ye
lifDlittir. Fakat dünya hami iki mil
letin milli n iktıaadi bünyelerinhı da
yandığı temelleri bir ..ı gı"bi oanmca 
Türkiye ve Yunanistan kendilerini 
matem n sefalet içinde buldular. Her 
iki memleket harbin kendilerine miraa 
bıraktıfı qılmaar çok &'Üç meselelere 
kartı koymak mecburiyetinde kaldı
lar. Mazinin feci tec:rilbealrıden acı 
bir d...-. almrt ve yeni :ııamanm haki
katlerini idrak ebnİf bulunan iki mil
let eaki ihtiraılannm üıtüne ÇJkmaor
nr bildiler ve yeni bir canlılık hamle
si içinde yeni bir devrenin gözerimine 
yöneldiler. UllUD mücadelelerinden u
nutacak bir f&Yleri olmadı, fakat çok 
ıeyler öğrendiler. Vatan ufurunda 
feragati nefo ve fedak&rlıfı aaıl hltı· 
rasr n kahramanlıJa hürmet daima 
baki kalacaktır. Milletlerin tarihlerini 
unutmalan icap etmez. Ancak onlar 
kendilerine yeni bir tarih yapmalıdır
lar. Öniimüzde milletlerimizin fırka 
ve kalp!....., itimat ederek, ehemmiye
ti büyük bir medeni va.ife yapacak· 
lan Ye yakm tarlrta aulhiln köklenme
si için gayretlerini birlettirecekleri 
genİ§ bir iıtlkbal açılmaktadır. Çetin 
mücadelelerle dolu olan mazinin. taf .. 
fiyeai eseri, Yunan ınilletlnln tuurla 
iradeııinl ve iıtikbalde Tllrldye ile en. 
aamimi dostluk ve ameli faaliyet aa
haamda tefriki meııai münasebetleri 
içinde yaıamak hususundaki ıiddetli 
arzusunu aluettlrmektedir. 

iki memleket araamda ticaret mllba
deleleri hususunda çıkan güçlükler hü· 
kUmetimiz tarafından azami da ec.oede 
dostça ve müsbet bir tarzda tetkik e
dildi. Ben ıahsen yunan ticaretine, bü
yük dootluğumuza uyırun bir tekilde ve 
mtidıet eaaslııra ve hakiki imkinlara 
müstenit inkitıı.f çareleri v~ln bi
zim için faydalı olacağı mlltaleasında 
bnlundum. Bu bapta Yunan hükUmet. 
ile görü§mek için Atinaya geldik. Bu
rada gÖrdllğümüz kahul bizi hiç tüphe 
siz mütehayyir etmedi, Fakat her halde 
temennilerim.izden üatün çıktı. Bu mu
lıa.bbet hava11 içinde ve bir neticeye 
varmak hususunda bu derece aıunlmt 
lılr arzu ile, ticaret münasebetlerimize 
Y&r"f&D ameli ve müsbet bir rejim lıula
mammmz kabil midir? 

ile B. M. M. Kazım Pata. Batvekil ı .. 
met Pı. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü, 
Hariciye Vekalet Vekili $ükrü Kaya 

Tarihi abidelerin bakımı ve korunma 
il hakkında atideki kıuıun layihaaı tek
lif olunmuıtur: 

Birinci madde. - Tarihi kıymeti ha 
iz olan abidelerin bakım, korunma11 ve 
tamiri için her yıl Belediyeler varidat
lanndan yüzde birini ayrraralc Maarif 
Vekaleti namına Ziraat Bankasma yah 
rırlar. Bu suretle toplanacak para tari
hi kıymeti haiz milli abidelerin balmm
na, korumnaaına ve tamirine aarfedilir. 

lar çok güzeldi. Muhacimler, birinci 
devrede Fikrete kasdi denilecek ka
dar bariz bir surette pas vermemiştir. 
İkinci devrede birkaç top• Fikret or
taya verdiği paslarla belki de Milli 
takrmm dünkü &'alibiyetinde bir a
mil olmuflur. Sol içte kendisinden çok 
§eyler beklediğimiz Şeref için yaza• 
cak kelime bulamıyoruz. Esasen bu
nu gören ve anlayan takım kaplam 
ikinci devrede kendi.sini sağ açığa ver 
mekle anlatımı oldu. Şeref bu halile 
Milli talnmda mevki alamaz. Zeki 
dün birinci golü atmasına rağmen pek 
gÜzel oynayamamııtı. Buna sebep 
makabil beklerin iyi yer tutmalandır. 
Hakkı Zeki ile Niyazinin arasında 
ıanki yalnız kalrnrı bir haıım oyuncu 
su gibiydi. Ne top veriyor, ne de veri
len topu alabiliyordu. .ikinci devrede 
Zekinin yerden verdiği iki güzel pa
sı hüınü istimal ederek gole tahvil e
debilmiştir. Eler Hakkı ikinci devre
nin yan•mdan sonraki oyunu tuttura
bilirse belki tekmıe müfit olabilir. 

Bundan sonra altında bir çok İmza
lar bulunan bir takrir okunmuş. Bu tak 
rirde İş ıırayıuı doktorlara hususi 
müssseselerde it bulmak için bir i§ bul 
ma bürosu tesisi, her sene kongrede 1 s
tanbuldaki doktorların vaziyeti hakkın
da hlr istatistik verilmesi, cemiyet a
zasmm ilmen yükselmesi ' icin ihtisas 
f<;urslan açılması, senelik aidatın dört 
!ıradan 2 liraya indirilmesi, cemiyetin 
menefll ammeye hadim müesseseleı 
meyanma ithal edilmesi için tC§ebbüs 
yapılmaaı gibi bazı temenniler ve tek
lifler aerdedillyordu. Bunlar görüşül· 
miit Ye dıını.,l:rnq, bir kısmı kabul, bir 
kısmı .....tdedllmlt, müteakiben Gazi 
Hazretleriyle Meclio Reisi ve Başvekil 
Paşalııra, Sihhat Vekiline tazimat telg
raflıın çeldlmesine karar verilerek ida
re heyeti ve miitklilleri hal heyeti in
tihaplanıuı ıreçDmiıtir. İdare heyetine 
N etet Oıman, Baktiriyolog Fethi, Ni
yazi İsmet, Fııhrettln Kerim, lbaan Sa
m!r Ali Eıref, Mustafa Talat Beyler, 
mu§ldlll«i hal heyetine de Ziya Nuri 
Paşa, Akli Mnhtar, Cerrah P"f& ~ 
d~ktoru Ahmet RilıtG, Behçet Sabit. 
Rifat Hamdi Beyler oeçilmiılerdir. 

Bunu IÖylerken bütün Yunan mille
tine tercüman olduğumu oize temin e
debilirim. Samimi arzumuzu parlak 
bir hakikat haline koymak çarelerini 
sizinle beraber araıtınnakla, bizi itte 
bu duygularla mütehauiı olarak ama 
de bulacaksınız. Hepimizin bll§llra· 
cağrm1z maddi güçlükleri temamiyle 
müdrik bulunuyoruz. Dünya buhranr 
mübadelelerde manialar kurarak mev 
cut güçlüklere yenilerini eklemiıtir. 
İyi niyetler, her iki memleketin mem 
nun olacağı ameli neticeler vermek
ten hali kalmıyacaktır. Bu, cesaret 
verici bir tatbikat ve ayni zamanda 
birkaç seneden beri çok mesut bir tarz 
da mevcut olan siyasetin parlak bir 
tezahürii olacaktır. 

Tarihe kartı koyarak memleketleri 
ni yenileıtiren, parlak yeni Türkiye 
binasını kuran ve ayni zamanda Türk
Yunan dostluğunun şampiyonu olarak 
yükselen devlet adamlannm Türkiye 
itlerinin başında bulunması, ümitleri 
sarsılmaz bir kanaat haline koymak
tadır .. Bütün Türk milleti, §eflerile if
tihar edebilir. 

Size hoı geldiniz demek ve mesaini 
zin muvaffakıyetini dilemek için bar
dağımı kaldırarak, yeni Türkiyenin 
kendi yüksek mukadderatının başm
da tuttuğu bani ve büyük ıefin sıhha
tine, asil Türk milletinin büyüklük ve 
refahma ve nılim.taz ıeflerinin ,erefi ... . . '' ne ıçıyorum. 

Mahmut Celôl Beyfendinin 
cevabı 

" Baıvekil Hazretleri, Hanımlar, E· 
fendiler, 
Yunanistanın çok mi~~İrperver top

raklarında bize hoş geldınız demek için 
Yunan hükumetinin pek mümtaz Rei. 
sinin söylediği güzel ve asıl sözleri ha
kiki bir heyecan ile dinledik. 

Baıvekil Hazretleri Türkiye ile Yu-• . 
narustan ara.,nda mevcut olan dostlu-
ğu öyle bir kuvvet, öyle bir yüksek dü 
§Ünce ve Öyle bir duyğu esaleti ile tarif 
ettiniz ki, B~n sizden sonra ancak mil
letlerimiz.İ bugün bi.. araya geliren 
çözülmez başları, bizirn de böyle derin 
ve samimi bir tarzda anladığımızı IÖy
liyebilirim. Bizim için çok bol olan tari
hin dersleri her halde daima bugünkü 
gibi olmamışlardır. Sefalet ve İztirap 
senelerinden siz de, biz de ruhlarımız 
kuvvetlenmiş ve bilhassa gözlerimiz a
çılmış olarak cıktık. Bu l!iizel göklerin 
alımda fena v; iyi ydları ·beraber yaıa
nuş olan sizler ve bizler bu~ün bize dü
ıen mükiifab he• halde hak ettik. Bu 
mükafat, cesur, civanmert ve samimi 
dostlar gibi hİ• birimize ellerimizi uzat 
nıaklığuruzdır. 

Baıvekil, Hazretleri, dünyanın bu
l'iin maatteeso;üf gösterdiği kararsrzhk 
trtanzarası önünde bizim birleşmemizin 
nıütekabil menfaatlerin karıılıklı anla· 

" Batvekil Hazretleri, olzln ve bizim 
yaptıfumz milliyetpeı veslik bence ıe
IAmet vorld bir mllliyetperverlilı:tir. 
Bu, kayitsiz olarak vatanın hizmetine 
konulan teref, gurur, vazifedir bu 
milllyetperverllk bizi birlC§tirdi ve en 
samimi bir dostluk !~inde sulhun fay
dalı devresine bu nnlliyetperveriilde e
rittik. Binaenaleyh, Yunan milletinin 
bütün ahvalde gÖstennesini bilc!iti yük 
aek meziyetlerin önGnde eğilmek auretl
le ıizden sonra ben de bu milllyetper 
verliğe liyik olduğu hürmette bulunu. 
yorum. 

Yunan Reisicümburunun ıdhhati~ 
dost milletin mukadderatım bftyük bir 
ııeWıiyet ve vukuf ile idare eden tefle 
rin terefine, olzln ve Madam T aaldarl
aln ıihhatlne bardağımı kaldmyor ve 
çllzülıııez Tilrlı:-Yunan dostlufu .
ffne içiyorum. 

Yunan gazetecilerine Numan 
Rilat Beyin beyanatı 

ATINA,28. A. A. - Türkiye iktisat 
Vekili Mamhut CelaJ Beyle Hariciye 
mllıtetan Numan Rifat Bey Türkiyenin 
Atina elçlıi Eniı Bey de h.;,... olduğu 
~alde TGrk sefarethıuıesinde gazetedle 
n kabul etmitlerdir. 

Numan Rifat Bey, ıu be:ranatta bu 
lunmuttur: ~ 

- " Büyük dost memleketin misafir 
oever topraklarında bulun-kla bahti
yarız. Bu ıuretle vakit vakit yapılan ta 
maalar, Yunanistan İle Türkiye arasın
da mevcut olan kardeıçeslne münasebet 
feri dalıa ziyade kuvvetlendirecdı: malıi 
yettedlr. Tiirlc - Yunan dostlıı2u bizim 
l?ı taınamiyle milli bir siyasettir. Zi- · 
ra harici ıiyasetiml.zln esaslı unsurlann 
dıuı biridir ve daima ~yle olacaktır 

" Atinaya Yunan hükt\metiyle en yük 
ıek bir hüınüniyet!e ve tamamen müs
pet bir zİhnfyetle ticari mübadeleler me 
selesi~; ._tetkik etmefe geldik Ben ıah
ıen butun tenuulanmıza lı.ilkim olan sa 
mimi dostluk havası içinde ticari mü
~er meoeleıini matlup sükıinet i 
çmde ve azami randımanı elde ebnek su 
retiyle tetkik edeceğimize kaniim, 

" Gazeteciler, Türkiyedeki Yunanlı 
•an'at erbabı meselesinin Atina müzake 
~'!tı. esnasmda görüıülüp görüşülmiyece 
gım ıornıalan Üzerine, Numan Rifat B 
yapılacak müzakerelerin iki memleket a ' 
rasmdaki iktisadi ve ticari münasebetle 
ri~ ~epsine şamil olacağı cevabım ver 
mıştir, 

Dün ak§am Yunan hükfuneti tara
~dan. Türk misafirler şerefine verilen 
zıyafetın sonunda kadehler kaldırıldığı 
•ırada Yunan Başvekil M Çaldaris bil
hassa §Öyle demiştir: 

" Çetin bir takun mücadelelerle do
lu ol~ m~nin tasfiyesi eserinin Yu
nan mılleümn şuurlu iradesini ve istik 
balde Türkiye ile en samimi dostluk mü 
nasebetler! i~ıuııe ve ameli faaliyet saha 
sında t~rıki mesai etmek suretiyle ya 
§amak hususun,laki ~iddetli arzusunu 
aksettirmekte olduğunu söylediğim za
man, bütün Yunan milletine terceman 
olduğuma sizi temin edebilirim 

.T~rk Vekili cevap vererek ş~yle de
mıştır: 

. ~· l'.~anistanın çok mümtaz Başve
kilı Turk • Yunan dostluğunu 0 ka
~ kuvvetle, okadar düıünce yüksek
lıgı ve o derecede hissi asaletiyle ifa 
de e~ti "!>.ben ondan sonra ancak şu
n~ dııı:ebılırim: işte biz iki milleti hu
guıı_ bırbirine bağlıyan ve çözülmesi 
kabı! olmayan bağları bu kadar derin 
ve bu kadar samimi bir surette anlayo
ruz, 

B. Türk ordusu, sefirler, ve Japon se
fareti tarafından gönden1en çelenkler 
bulunuyordu, ıehrimizden de tehir na
mman lngUtere Sefiri Sir Georges 
Clark ile Konsoloslar heyeti namına bi
rer çelenk gönderilmiştir. 

Cenaze Haydarp&f&'dan hareketle 
saat 11,30 ta Sirkeci nhtımma getiril
miıtir. 

Sirkecide •• 
l stanbuldak:i konsoloslar heyeti ve 

Japon sefareti erlıfuımm aileleri, Bele
diye nanuna muavin Hamit, B. Sirkeci 
rıhtımmda, 1 ıtanbuldaki sefirler ve se
faretler erkanı da, istasyon bekleme, 
salonu önünde resmi kıyafet ve silindir 
'apka gİymİf oldukları balda, cenazeyi 
bekliyorlardı. Rıhtundan Sirkeci istas
yonuna kadar, tüfekler "f&iıda olduğu 
halde , iki sıra asker dizilmit ve biitün 
caddeyi iki taraftan kapamıştL Asker
lerin önünde poliı efradı bulunuyor• 
du. 

Cenaze vapurdan çıkanlar1lk bir top 
""'basına kondu. Arkasında Japon ata
!" milter Kolonel Kanda, elinde bulun 
durdufu siyah kadife bir yastık üzerin 
de müteveffiuun nİfAmm tefıyordu. 
Kolonel Kandamıı yanmda sefaret maa
lahatghan M. Murakami, konsoloslar, 
Vail muavini Ali Rlza, Belediye nwavi
nl Hlmit, Emniyet müdürü Fehmi, 
Pertev Pt. yüksek rütbeli zabitler bu
lunuyordu. Bu surette tertip edilen ce
nue alay! llnde matem havası çalan aa 
keri müzika ve çelenkler bulunduğu hal 
ele lataıyona &'etirilmittir. Cenaze bura
dıı hazırlanmq olan furgona konul
muttur. Bu ıırada hazır bulunanlar M 
Munıkamiye taziyetlerini beyıuı etmit-
lerdir. Cenaze furgona konunca Japon 
sefareti erkanı hürmetle eğilmek anreti
le cenazeyi son defa ıeıa.nı.anuılardır. 
Bundan sonra furııonun kapağı kapana
rak merasim _bitirilmiştir. ·Furgonun ö
nüne konulan iki asker müteveffaya, 
tehrimizden nakline kadar son hürmeti 
ifa edecektir. 

M. 1 zaburo Y oshidanm cesedi, ailesi 
nln arzusu üzerine yakılacaktır. Cese
din Viyanaya ııötürülerek orada yakıl
~~ ~iltil~ülmüı. is~ de, A vusturyaya 
gotürülmesinde ki guçlükler nazarı dik 
kate alınarak bunclan vazgeçilmesi 
muhtemeldir. Bu takdirde ceset Marsil 
ya' da yakılacaktır. Cenaze bu hafta i
çinde karar verilecek bir yere gönderile 
cektir. Cenazeye sefaret katiplerinden 
biri refakat edecek Fuat Etem B. de 
hududa kadar gidecektir. Ceset yakıl-
ddrtan sonra külleri Tokyo'ya gönderi 
lecek, orada yapılacak cenaze alayından 
sonra ailesine teslim edilecektir. 

Müteveffanın tercümei hali 
M. Y oshida, 1~78 senesinde Japonya 

nm Kıyoto şehnnde doğuuqtur. 1903 
te Tokyo Hukuk Fakültesinden mezun 
olmuş, 1914 te konsolosluk ve diplo
matlık im\ihanını verdikten oonra Hong 
K'!ng. k?nsolosanesi . ataşeliğine tayin 
edılmıtbr. Sonra Vaşıngton sefareti 
3 ünc:ii katibi olmut. 1920 senesi sonu
na kadar Japonyarun Loadra sefareti i 
kinci ve birinci katipliklerinde bulun
mu~tur. Bundan •?nra Japonyanın Çin, 
lngiltere ve Amenka sefaretleri müıte 
t'.""lıklarına tayin edilmiş, 1926 ta ls
vıçre orta elçisi olmuıtur. M. Y oshi
da ~ ~~!J ta Ja!'ony":nı~ f>nkara Büyük 
Elçılıgıne tayın edılıruşb Bugüne ka· 
dar vazifesini büyük bir liyakatla ifa e
derek; kendisiin herke•e sevdirmiıti. M. 
Y oshıda geçen sene Mancuride Millet
ler Cemiyeti namına tahkikata memur 
edilen Laytton komisyonunun çalışma
larrna da İştirak ebnişti 

Müteveffa Japonya imparatorluğu ni 
şanının büyük kordonunu ve Çin Ha
beşistan hükumetleri nişanının Myük 
kordonlannı, lngilterenin Compagnon 
od~ Bet Victoria nişanlarını tafımakta ;. 

ı. 

' 

ikinci madde. - Bir yılda toplanan 
paradıuı yılı İçinde sarfolunıuruyan kıs
mı ertesi yıla devrolunur. 

Oçüncil madde. - içinde ibadet e
dilınekte olup doğrudan doğru Ya Evkaf 
Umum müdürlüğü idaresinde bulunan 
camilerin muhafazası ve daimi tamirleri 
nin yapıhna11 Evkaf Umum mildllrlüğii 
ne aittir. 

Dördüncü madde. - Tarihi i.bldel• 
rin tanzimi ve tamiratın fennl bir tarz. 
da yapılması ve hertürUi teftitler için 
Ücretleri bu taholaatten verilmek üzere 
Maarif V ekiletlnce mllzeler idaresine 
bağlı bir arkeoloğ, iki mimar ile bir res. 
sam ve bir mütehaa111 fotoğrafçı kulla
nılır. Bunlardan batka miltehass11 ve 
memur kullanmak lüzumu halinde icra 
Vekilleri heyeti karan alınır. 

Bu liyihanın kabulü ile ıu faydalar 
temin olunacaktır. 

1 - Türkiye Ollmhuriyetlnin bugün 
kü nesli ecdadının yaptığı şaheserleri 
korumakla geçmlıe alt büyük medeni 
varlığınm vealkalar ve hatrralannı ko
rumut olacaktır. 

2 - Bütün dünyaca kültür ve iktı
ıat amlllerlnden biri olarak tanılan 
Turizm, memleketimizde de inki§af ede 
cek ve bundan birinci derecede şehirler 
kazanacakbr. 

3 - Kurtanlacak abideler bir daha 
yapılıuıııyacak kıymette eserlerdir. Bun 
ların kıymet derecelerinin yüksekliğin
de cihan ilminin hiç bir ihtilafı yoktur. 

4 - Belediyelerin ve dolayısile bii
tün milletin bu mesaiye ittiraki ibidele 
rin tahripten koru_., için ikaz yollu 
idari ve terbiyevi bir amil olduğu gibi 
tarih vesikalannrn lmrunmaH itinin en 
geniı manada milli vazifeler ar1lsına geç 
miş olduiuıuı da gösterecektir. 

5 - Es!p eserlerin aalındaki §flkille
rine göre lfmirleri ayn ihtisas itidir. 
Teklif ol!'I\ W>nun. sayMinde- bir çok 
menılekelt.,..de ve huıussile ltalyada ol
duğu gibi efki ese..leri tamir ve hakki. 
le nezaret edebilecek mütelıaasıa bir he
yet yetiıtlrmek imkanı hAıd olacaktır. 

6 - Belediyelerin ayıracağı para ile 
abide~~n tescili, tasn~. pl.iln ve rölö
velenrun alnunası, abidelerin müstacel 
tamiri, mühim olanların heyeti aaliyele
ri üzerine tamirleri ve restore edilmele
ri tarihi abideler etrafmm temizlenerek 
ziyaret edilebilecek bir hale getirilmesi 
hususları temin olunacaktır. 

Bergamada yeni bir eser 
daha bulundu 

Bergamadan bildiriliyor: Asarı ati
kasile meıhur olan kasabamızın bu 
şöhreti son günlerde meydana çıkan· 
lan yeni bir eserle bir kat daha art
mıştır. Bu eser Eskülap denilen sıhhat 
ve ıifa yurdudur. Eserin harabelerini 
görmek İçin etraftan birçok :ııiyaretçi 
ler gelmiye başlamıştır. Bergamada 
bu eserlerin bir arada toplanmaSI için 
bir müze açdması ve hu müze için mu
azzam bir bina yapılması takarrür et 
mİ§tİr .. Müzeyi Alnıanya asarı atika 
encümeni ve Bergama hafriyatı heye 
ti ilmiyesi reisi M. Vigant tertip ve 
tanzim edecektir. Müzenin temel at
ma merasimi Dahiliye vekili Şükrii 
Kaya Beyin huzurile yapılrmıtır. 

iki gün kaldı 
(Başı 1 inci sahifede) 

tik tecrübe, bu tahminin ne kadar 
yerinde olduğunu fazla•ile göstermiş
tir, 

933 dahili istikrazmın A serisi iki 
gün daha aatı!tadır Yarın akşamdan İ· 
tibaren şimdi 19 liraya satılan tahville
ri ancak hakiki kıymeti olan 20 liraya 
bulmak kabil olabilecektir 

Halkın bu iki gün zarfmda satılma 
mış tahvil bırakmıyacaklan muhak
kak g6rülmektedir 

N iyaziye gelince, bu ııon günlerin
de formundan epeyce kaybetmİf ol· 
maama rağmen gene ötekilerine naza 
ran qağı yukan yerini doldurabile· 
cek bir vaziyettedir. 

Ancak diln oynanan bu Vefa - Mil
li talnm oyununda nazan dikkatimi
zi celbeden bazı noktalar var. Mese
la: 

Dünkü Vefa bek hattı pek güzel 
Milli takrmm bek hattını teıkil edebi
lir. Saim esasen Ruayada oynadığı o
yunlarda da gösterdiği gibi o yerin eh 
lidir •. Y anmdaki dün oyununu aeyret• 
tiğimiz Halil iyi bir vaziyettedir. Bu 
iki oyuncu bugünkü mevcudun içinde 
en iyi anlaıabilenlerdir. Şimdiye ka
dar Y aıan, Hüsnüyü , Füruzanı tecrii
be ettik. Bu iaimlerini saydığımız o
yuncularm hiç birisi bin"blrlerile oy
nayamcyorlar. Halbuki Saim - Halil 
müdafaa'1 bir iki oyun aoııra pek gü
zel kendilerine emniyet edilebilecek 
bir müdafaa hattı olabilirler. 

Takımın en çilrilk tarafı da hiç ıüp 
he yok ki muavin hattıdır. Cevat, Ni
hat ve Nazmiden terekküp etmesi la
zım gelen bu milli muavin hattı, Ce
vadın gidememesi ve Nazminin gel
memesi yüzünden hemen hem.en bo
talrnrf gı"bidir. Bundan baıka Nihat 
ta iyi bir formda değildir. En mütkül 
it bu noktayı halletmektir. Federao
yon bilhassa bu nokta etrafmda dUr
bin olınahdır. 

Muhakkaktır ki, Flkretin yanmda 
sol çin oynayacak Muzafferderı, hat
ta Fikretten takım çok ıeyler ümit e
der. Sol haf mevkü takrmm en boı 
bir tarafıdır. Gönül çok arzu eder ki, 
lzmirden Lıltfi ile beraber Nazmi de 
gelıln. Cevadm seyahate İftlraki de 
çok ıüphelidir, bu vaziyet karf11m0 

da takımın muavin hattı çok kuvvet
siz bir hale gelir ki, Bulgarlara kartı 
iyi bir netice almanu:ııın bir hülyadan 
başka bir ıey olmadığını anlamak güç 
değildir. Futbol federasyonu bilhassa 
bu maç için çok titiz davranmalıdır. 

Dün Muzafferin oynatılmamasına 
son derece hayret ettik.. Bu genç ve 
çok cevherli çocuk nasıl oluyor da 
Milli kadronun haricinde kalabiliyor? 
Buna herkes gibi biz de akıl erdire
medik. 

Acaba dün forvet hattında rol al
mı§ olan oyuncular Muzafferden da
ha mı iyi oynadılar, daha mı fazla mu 
vaffak oldular? 

Pazar günü artık Milli takımm son 
çalıımalanndan biri yapılacaktır. Ta
kımı tesbit etmek ve mutlaka en kuv
vetli bir şekilde tesbit etmek zamanı 
çoktan gelmiş geçmiıtir. Dün oyna· 
yan kadro bu oyunu ile Bulgaristana 
giderse kuvvetle tahmin ediyoruz ki 
Bulgar Milli taknn1nm ayağından 
bir top bile alamaz ve gene kahkari 
bir mağlubiyete uğrar. Ok yaydan çık 
madan müteyakkız olalalım. İ§ iıten 
geçtikten, takım mağlup olduktan son 
ra efkirı umumiye arbk esbabı muci
be dinleme7 

Mevzuu bahsolan filan veya falan 
kulüp değil, Türk forması, Milli var
lıktır. Bununla da kimse hiç bir ıekil 
ve suretle oynayamaz. 

Muhteıem ô:ı:demir 

İspanya futbol takımı 
Belgartta Tabliyetten 

Çıkarılanlar 

M. Y oshida bekardı, Japonyada bir 
hemşiresi bir de manevi oğlu vardır. 
Japon sefareti <!!"kam mütevaffaya kar
!'• hükumetimiz tarafından gösterilmiş 
'.'la.n misafirperverlikten ve tertip edilen 
ihbş~lı cenaze alayından dolayi çok mü 
tehassıs olduklarını beyan etmektedir 

. . Ankarada bir konferans 
ANKARA, 28, A,A, - Ankara Hu

kuk fakültesi hukuk Düvel Profesörü . 
Cemil Bey Ankara Halkevinde bir kon
ferans v.,..,..ek 1918 istikrazı.n acı mana 
smı ve ı:.u istikrazda düyünü umumiye 
idaresinin rolünü gösterdikten sonra 
Ciimhuriyet idaresinde milli para ile 
2200 kilometre demiryolu yapılmasında 
ki ehemmiyeti göstermiş ve istikraza ya 
zılmayi ne hamiyet, ne sırf kar işi de-
ğil, vatandaşın kendi evi ve memleket 
işi tanıması 13.znn gele<:eğinde karar 
kılmıştır, 

BELGRAT, 28 (A.A.) - Belgra· 
da gelen lspanyol futbol takımı, istas 
yonda kalabalık bir halk kütlesi tara 
fmdan karşılanmıştır. Japanyol taknnı 
nın kaptanı Zamora, takdirki:rları ta .. 
rafından omuzlar Ü.zerinde tafıntnıf
tır. Gazeteler, bu münasebetle birçok 
makaleler yazmıılardır. Bilhassa Vre· 
me gazetesi baştan başa İspanyolca 
intiıar etmiıtir. 

Bursalı Madam Mazalto, lstanbul· 
lu Avram Hako, lsak Avadyan Ya
sef Levi,, Çilban Poroveto, Edirneli 
~ayer Gabay, karısı Sofi, lstanbullu 

ako Gelbendrof, Hayım Salamon 
lzmirli Nesim Mazol, lzak Mazol, M~I 
Guya Lerre, Muşlu lsak lstanbullu 
Hayım Vitali, Avram, Meİ. Katen. Ma 
dam Rohel, Mel. Neyamo, Mel. Line, 
Mişon Elmalı, Mose Y abis, Edirneli 1-
zak, kansı Ester, lzmirli Simoel lstan 
bullu Nesim Şili, Mm. Lona Dindo 
Miton Abot, Mordohay Levi, Avr....; 
N~himyas, Leon Barki, Bursalı Mm. 
Hına, İzmirli Rebeka Mizrahi, lstan. 
bullu Neaim Aranojel, Miıon Voron, 
Madam Ester, Edirneli lzak, Çorlulu 
Davit, Edirneli Mose, lstanbullu Jak 
Yakar, Mm. Sinyor Pas, Mazalto Pas 
Ester Pas, fzmirli Jak, Edirneli Kunaİ 
İstanbullu Miıon Baroh, Selanikli Da' 
vit, Istanbullu Mm. Eme Karlıp, Gere 
guar, Avram Kamay.!'r, Edirneli Yıı-

da Dakalov, İstanbullu Akunb-;;; Ro-:
bert Suvartu, Pariıli Leon gelbendrof 
S~lanikli Mm. Guya, lstanbullu Y ako: 
Sılon Ben basat, fzmirli A vram Ha
kim, Çayim Maye, lzak Bencuya, fa
tanbullu Mm. Vida, Davit Ojelov Mü 
izt Mm. Sarina, Hayim Sala::non, 
Mel . Rifka, Kalo, Salamon Yantof 
lzak Mişon Mm. Ester, Mazalto, llya'. 
zar Yeşoa, Yakop, Avram Kohen kar 
deıi Yako, Bensiyan Ojelov lz;.,irli 
hak Arditi, Mm. Rebeka Artidi, lstan 
bullu Aron Valero, Salamon lzrail 
Hako, Vitali Kohen, Y ako, Mm. Vi
da, Mirkado, Davit Rosano, Mm. Ri
ko, Viktorya, Sultana, Reyne, Müiz 
Arditi, Robert Arditi, Artor Avigdor, 
İzmirli Bohor Avram, Vida Nazliyan, 
Sel.ilnikli Mm. Rina, Manisalı Hayım, 
Yasef, Bensiyan Elgaranti, Edirneli 
Y asef Adot, karısı Rayna, kızı Rino, 
Manisalı Bünyamin, Rako Riditi, Bur 
salı Mm. Lüiza, Muılu Sitrak Bedros
yan i•mindeki ıahıslar Türk vatandaş 
lığından ç_ıJ<a.rr1"1ıtlard~r, 

- Büyük milletlerin büyük iddiala
n vardır, 

Büyiik ınilletler büyük iddiaları olan 
ve iddialan başaran milletlerdir Türk 
milleti tarihte büyük iddialar yürütınüı 
ve bunları başarmış olmanın azını ve 
kuvveti ile ve manile yirminci asır or
tasında büyük ba§ın başlığında efsane 
sayılacak büyük İşler gördü ve görmek 
tedir, Bugün başlanan yol maddeten 
de manen de o islerden biridir 

Muğlada 
MUGLA, 28 (A.A.) - !".rgani de-

miryolu istikraz tahvillerinden Muğ
laya getirilen üçüncü parti tamamile 
satılmış, getirilecek dördüncü partiye 
mahsuben de aatıı yapılmıttır. Hiaae 
senetlerine gösterilen bu rağbet hala 
hararetini muhafaza ediyor. 

Zonguldakta 
ZONGULDAK, 28 (A.A.) - Zon

guldakta dahili İstikraza iıtirak ye
kunu 215 bin lirayı bubnuştur. 

Nazillide 
NAZiLLi, 28, (Milliyet) - Dahili 

istikrazdan beş hin li•alık tahvil alındı, 
lı;tek devam ediyor. 

Dıı vatanda 
Ttlrk Aleminin SO 

ilk neıriyatı 
•ene 

D6n öitleden sonra saat dörtte Hal. 
kevinde Turan Cemiyeti reisi Muhar• 
rem F e:rzi Bey terafmdan hariçteki 
otu• mJlyonluk Türk aleminin yanm 
asırlık netriyat ve matbuat hayatına 
dair u:ııan bir konfer....,. verilmİ§tir. 
Hatip hariçteki Türklerin milli ben
lik ıuuru uyanıncaya kadar geçen za
manların terihçeaini yaptıktan •onra, 
ilk devamlı Türle gaseteııiniıı maruf 
Türk mütefekkirlerinden (Gampra) 
b lunail Bey terafmdan Tereüınan is
mile Bahçeaarayda nasıl tesiı edildiği 
ni anlatmqtır. Konferanıta verilen i
zahata nazaran, bu gazete tam mana 
ılle oiyaaet ile uJrapnaktan ziyade bir 
taraftan irtica ile ve diğer taraftan ec 
nebi haralerlnln teairi altmda bulu
nanlara kartı Türkün millt hanini mü 
dafaa eylemi§ tir. 

Hariçteki Türklerin en büyük ihti
yacı batta ilk mektepler olmak üzere 
umum halk mekteplerinin ıalahı idi. 
lsınail Bey (usulü cedide) namı altın 
da icat .,-!ediği gayet kolay bir uıul 
ile Türk toeuklarma kırk günde oku
yup ya:ıımafı Öfretmeğe muvaffak ol· 
duğundan bu usulü gazetesi ile birkaç 
sene zarfmda bütün Türk alemine öğ
retmİftir. Birkaç sene zarfında yalnız 
lril - Oral havalisinde bazı şimal Tiirk 
!erinin yurdunda be§ binden fazla ye 
ni usıılde mektep tesis edilmittir. 
Tercüman gazetesi milli itlerde birlik 
ve kadınlara hürriyet verilmesi ve i .. 
lim öğretilmesi gibi diğer mühim ga
yeleri müdafaa etmiş ve bunlarda da
hi muvaffak olmuıtur. Tercüman ga
zetesi eJli aene evvel tesis edilmiş ve 
tam otuz bet sene , yani bolşevik inkı
labına kadar yatarnııtır. 

1905 inlnlabına kadar h ariçteki 
Türk Aleminin yegine gazetesi Tercü
man idi. Fakat mezkur inkılaptan son
ra lril . Oral, Türkistan , Azerbaycan 
ve birçok siyasi gazeteler ve mecmua· 
lar nCfredihniştir, 

Muharrem Feyzi Bey bu gazetele
rin meslekleri ve Türk alemine gös
terdikleri hizmet ve menfaatleri uzun 
uzadcya izah ettikten sonra hariçteki 
Türklerin garbin bütün feyizlerinden 
istifade ettiklerini ve asri bir unsur ol· 
mağa bihakkin liyakat kesbettiklerini 
söylemiştir. Mumaileyhten sonra Tu
ran cemiyeti azasından bazı zevat mub 
telif Türk ülkelerinde milli matbua· 
tm husule getirdiği büyük tesir ve 
menfaatleri İzah etmişlerdir. Konfe· 
rans, Turan cemiyetinin amatör 58.D· 

atki.rları tarafından teganni ve teren 
nüm edilen milli f&rkılarla nihavet 
bulmuştur. 

Türk-İran cemiyeti 
Şehrimizde bulunan bazı lranlılar

la İranlı Türkler tarafından bir Türk
lran kardeılik cemiyeti kurmcya ka
rar verilmiıti, Cemiyeti tesi• etmek 
istiyenler cuma günü balkevinde top
lanarak ilk içtimalannı yapacaklardır 
Cemiyetin bir şubesi de Tahranda ola· 
caktır. Cemiyetin maksadı iki millet 
arasındaki tarihi, ırki ve iktisadi ra
bıtaları ta'mim ve asırlara varan kar
deşlik ve dostluk münasebetlerini te
melleıtirmek olacaktır. 

Kaçak İt>ekliler 
Marsilyadan limanımıza gelen bir 

Fransız vapurundan çıkan madam No 
vrestini isminde bir kadmm eşyası 
şüphe Üzerine aranını§ ve kaçak ipek· 
li kumaşlar bulumnuştur. Madam No
restini gümrük ihtisas mahkemesine 
teslim edilmiştir. 



6 

Gelen karşılıklar l __ A_s1ı_e_r,._ıe_h_11u_a_ı __ j 
Liste: (43) 

Helecen: Titreme, çırpınma, yürek 
oynaması. Halef: Ytrine gelme, kendin
den sonra gelen. Hareket lamıldanma, 
ttpn:runc, gidiş. Harim: Gizli bucak. 
Hazakat: Dilgiçlik, uıtalık. Heaap: Sayı. 
Hilif: ters, Hirfet: Zcnaat, His: Duygu, 
Hitap: Kar ısındakine söylemek. Hitabet 
Guul söz soykme. H~t: Çalışmak. 

44 üncü llkmektep muallimleri 
.,. ...... 

Liste: (42) 
Feyz: bolluk, ilerleme liiat: Tutan, de
~m. Fihrist: Sıralama üğidı.Filôr: dü-

ıunce. Filen: kendi elile, kendi iııJe. Fili: 
şk, çalıpna ile ıru:ydana çılnln. Fttaset: 
Seziş, çabuk anlama. F nioa: Birka yolı
çnn ant edenler, topluluk Fırsat: ele dü-
1C" nesne, dU.uş. Fitne: Ara bozan, ka
nJtıran. Fuzali: Boş yere. 

44 iincü lllondd:ep muallimleri 

• • • 
Liste: (39) 

Bahane, Bahar: Ya:z başu. Behre: An· 
!ayış. Biga~: Yabancı. Bihude: Boş 

ytro. Eocü-n: End;nn: Boybog. En
dı~• : lşkiı!. Esir: Kul • Esmer: Kara 
yagı Eşya: Evham: Korku. 

Btyoğlu 11 inci m. muallimleri. 

••• 
Liste: (38) 

Ahmak. Ahlı:. Aile: Ocak. Alibet: 
Bitim, •on. Alim: Bılgiç. An Ut.uıııw. 

Ariz: Sonradan gekn· Ariza: Tdıe!Jeş. 
Ariu · Dilek. Arzotm"k: Dikmek. A
sıl· Kök. Azap: Sıkıntı, üzüntü. Azil: 
Atılma. çıkarılma. Azim: Aziz Kutlu 

Beyoğlu 11 inci me-lı:tqı 
mu al 1 imltti 

• • • 
Liste (41) 

Delakt: Sapılı:lılı:. ~se: Dolap, Al
datış. Deva: Onuk. Dikkaı: Ke-skin
bakış. Dio: inan. Dirayet: Bettrikldlik. 
Dua · YıWvarıs, Yakarı,. Düçar: Çatma, 
Ulaşma. Duhuliye: Gittk. Dünya: Ytt 
Dost: Sevilom. Düşman: Yav, Yağı. 

14 üocü ilk mekttp mual]jmleri 

• • • 
Liste (41) 

Dellkt: Yolıdıan çıkma. Desi"": Tuzak. 
Deva: M~. Devam: Sürümek.. 
DevJıet: Beylik. Diüat: Dio: Yol. Di
ıaytt: Bi.lgi.çtik. Dua: Yaı..mı.. Dliçar 
l>üfme. Duhrıliye : Ginmllk. Dilnya: 
Yu yilrü. Dost: Tarıiş: DliFan: Yav. 

&,.oğlu 11 inci m. mual.Jimkri ..... 
Liate: (40) 

f.-CTHez: Cesar~t: AtıJcanhk. Cev: 
B°'luk. Cevap: Kut>Jrk. Ceza: Cezim: 
Cıbet: Kryı. Cins: Türlü. Cinsiyet: Ci
rim: Yrıldı:.o: Cisimc Cüret: A~ndık. 
Cürli.m: Suıç. Cüzü: Bötü.lı:. 

Beyoğlu 11 inci ...,ınç nıo•llimleri 

Badat haricine! 
Nuaaybiade fÜpbell bir tanda dola 

.....,_ yakalanan -re bii-riyetini iabat 
ecl-iyen Habip oflu A2izl" pua
porbuz -ı.ı.etimize ıel- ·te dil.,. 
nen lbrahim oğlu H....., HüMyİa oğ
lu Ali, Polonya tebaanndan Adan 
Volbin, MiaJııil Bioalri, lılalui Milyan, 
Pa .. ul Vukoçel , Yunan tebaaaından 
Roti hudut harici edlhnqlerd.ir. 

1 Fırka Aı. Dairesi Reiıliğinden: 
1 - K ... hizmetlilerin Niııan 933 cel

binde celp ve ..,..ke tabi olanları hak
kında deiiliklik emir olunmut olduğun
dan yeniden. itina lüzum göriilmüt ve 
qağıda gösterilen doğum ve sınıflara 
mensup efendiler bu celpte sevk oluna
caklardrr. 

A) 325 dogumlu ve onlarla muame-
• leye tabi olanların yÜlcaek ebliyetname
lilerile (D) fıln-uma liıbi olanlar 1 ma
yıs 933 de mektepte bulunmak Üzere. 

B ) Bakaya 325 doğumlu ve daha evvel 
ki doğumlularla muameleye liıbi olan
lardan alupla sevke tabi olanlar elı)jyet
name derecelerine eöre 1 mayııl'!n iti
baren . 

C - 326 ve 327 doğumlular ve oa.lar
la mwnneleye liıl:ıi olanlardan yalnız 
Mual.liınlerle Tabip, Ecz.acr, Diş Tabi
bi, Baytar 11rııflarma menaup olanlar 
ehliyetname derecelerine •Öre 1 mayıs
ten itibaren h•zırlrk lcı~a bulun
mak üzere sevk olunacaldanndan he
men Şubelerine müracaatları. 

2 - 30 Nisan 933 den sonraya kala
cakl~r hakkında bakaya muamelesi tat
bik olanacağı. 

3 - 326 ve 327 doğuınlularc!an bi
rinci maddenin ( C) fıkrasında mezkur 
olanlardan ırayri hiırnel ve sınıfta bu
luna.nlann •evkleri Teorin 933 celbine 
tehir edildi~ ilim olunur. 

• • • 
Beyoğlu A• Subesinden: 1076 nu

maralı ihtiyat zabitleri ve askeri me· 
murlan vnur.unun muvakkat <C) fık
rasına tabi olonla•dan bu ana kadar tas
fiyesi yapılmayan (7769) kayıt numara 
1ı ve mülga Cihawrir askerlik tubesine 
menıup Darülmuallimin mezunu Meh
met oğlu (308) doğumlu Abdülcebbar 
-.e (7770) kayıt numaralı k"2A Cihan
gir •ubesine mensup Darülmuallimin 
mezunu Mecit oğlu Mustafa <Hal..,) ve 
(310) kayıt numanıh mülga Kaannpllf& 
askerlik tubeoine mensup Sen Benuva 
mektebinden mezun Ancel oğlu Adil 
Efendilerin Sitajları yapbnlmak üzere 
derhal fUbeye gelmeleri veya bulunduk
ları mahal aakerfik tu'-ine müracaat
ları ve alui takdirde ele geçtiklerinde 
muamelei ı.an..-,,e tatbik edileceli tel>
lit makamına kalm olmalı: üzre ilin ahı-
nur. 

1 i ve İşçi 1 
Milliyet bu aütunda İf ile İffİ iatİ• 
yenlere tcıt1CIUUf ediyor. lı oe İfçİ 
istiycnler bir me/ıtupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

lı iateyenler 
F..eki ve yeni hartlule olı::umam ve 

ya:mwn voardrır, orulolı:w: yaşındayım 

her ne İJ olııK• ,.._.mı. Fatih Bahri 
Sefid çete haf lrucşunkı medttaıe No 7 
Se-lahattirı. 

...... ,,. 
328 dogumlu olup ÇetMcalıyrm_ Şim 

Oi S~nci.de İzmİI" otıelindc kanlar~ 
tum.Iatıınlıulda oleun ta,,.-ada olaun ga 
.aon.luk muakkipJ.ik sair hizmctleme şdı 
ı:i ..ıli veya kırk lira i.Jcttde çal"°"'k 
1Bt1yonım. icabında mutdıer lı:efillıor 
gOeteririm. Arzu ecknler Siorkecide İz
mİT otc.linde Şevket adtteine münıaat 
etmelidirler. 

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

. MISIR iŞ Limitet 
Sermayeai : 100,000 Tiirk Liraaı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE iş BANKASI tarafından te•i• edllmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMİSYON VE 
E!WANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

fSKENDERİYE de .. tdmak Uzer• emaneten mal 
g6nderenter, he•abumza, T0RKİYE iş BANKASI 

ıubelerladen avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aıı muraf ve komiıyonla emin bir surette 
it görmek isteyenlerin MISIR iş LiMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adre•l: MISIRİŞ - İ•keaderiye 

1493 

Kadıköy Maimüdürliğünden: 
Mahalleıi Sokaiı No. ıı His.esi M. Kıymeti Cinsi Miktarı 

Da. Ev· 
Merdivenköy Mama Tamamı 40 lira beher Tula 4 2 

dllnOm 
Raırimpa? Uıı:unhafııı: 207 1/3 250 maa dük.kin 

207/l hane 
Yukarda yuıh emlildn 9151933 tarihine müaadıf ıılı rtnll eaat 

iki buçukta aç.ık artbrma auretile mllıayedeye ~ıkanlmıtbr. Talip-
lerin aabt komisyonuna mllracaatları (1704) 

Gedikpqa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

850 ila 950 hayvan velensesinin kapalı zarf münakasa 
ıı 9 Mayıs 933 salı günü saat onda yapılacağından isteklile
rin şartnameyi görmek Üzere her gÜn ve münakasaya ginnek 
için · teklifname ve maliyeye yatırılarak alınacak teminatı 
evveliye makbuzlarile beraber komisyonumuza müracaatla
rı. (1698) 2001 

,. 
MiLLiYET CUMARTESi 29 NiSAN 1933 

Bir Gömlek Yaptırmak 
Fikrinde misiniz? 

•• Bir defa da •• 
1 
1 

Mağazalarına uğrayarak kumaş. 
lan ve i P E K İ Ş atölyesinin 

dikişlerini görünüz l2if.JJ 

---- Dr. AR.t\. NIŞANYAN ----
ıı" np;lu ·ı nkath)ID oteli ınında mektep sokak 35 No. J ı muayenehan<,ınJc 
ha tılarınt ... bahtan akşama kador kahul ve tedavi eder. Telelcn ~\184;1 

( !017) 2141 

1 t 1 3 ü cü kolordu ilanları -----K. O. lot'atı hayvanatı için 
660 1. F. hayvanatı için 300 
dönüm çayırın açık münaka
sası 2 Mayıs 933 salı günü 
aaat 15,30 a bırakılmıştır. ls 
teklilerin tartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kuasma iftirak için belli gün 
ve saatinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. Sa. Al. komis-
yonuna gelmeleri. (116) 
(1858) 2245 . ,,. ... 

K. O. hayvanatı ihtiyacı i
çin pazarlıkla 50 iJa 60 ton ar 

1 pa kırdırılacaktır. ihalesi 2 
Mayıs 933 salı günü saat 14 
tedir. isteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
pazarlıia gİnnek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. Sa. Al. komisyo
nuna gelmeleri. (117) 
(1859) 2.246 

"" ... ,,. 
1. F. efradı ihtiyacı ıçın 

28,000 kilo yataklık ot pazar 
lıkla satın alınacaktır. ihale
si 1 Mayıs 933 pazartesi gÜ
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her ııün ve pazarlık için o gün 
ve vaktinden evvel Fındık
lıda 3. K. O. Sa. Al. komis
yonuna gelmeleri. (118) 
(1860) 2247 

... ., ... 
K. O. Hayvan hastanesi

nin elektrik tesisatının tami
ri için talip çıkmadığından 
ihalesi 1 Mayıs 933 pazartesi 
günü saat 1 1 ,30 bırakılmı§
tır. isteklilerin keşif ve şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek İçin 
o gün ve vaktinden evvel F m 
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. komis 
yonuna gelmeleri. (121) 
(1904) 

K. O. Merkez kıt'aları ih
tiyacı İçin kapalı zarfla mü 

nakan.ya konan 200 ton una 
verilen fiat pahalı görüldüğün 
den ihalesi 1 Mayıs 33 pazar 
tesi günü saat 15 le pazarlı
ğa bırakılmıştır. İsteklilerin 
numune ve şartnamesini gör 
mek üzere her gÜn ve mibta
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Komisyonuna 
müracaatları. (122) · (1905) 

K. O. Merkez kıt'alan ih
tiyacı için 4500 adet yeşil o.
lata 2200 demet yeşil soğan 
1000 demet tere otu 20 kilo 
sirke pazarlıkla alınacaktır. 
ihalesi 2 Mayıs 933 salı günü 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. o. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(123) (1906)' 

• * * • 
1. F. ihtiyacı için 4500 a-

det yeşil salata 2200 demet 
yeşil soğan 1000 demet tereo 
tu 20 kilo sirke pazarlıkla alı
nacaktır. ihalesi 2 Mayıs 933 
salı günü saat 14,30 dadır. ls 
teklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gÜn ve pazarlı 
ğa iştirak için o gün ve vak
tinden evvel Fınd.ıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. komisyonuna müra 
caatları. (124) (1907) 

K. O. merbut kıt'alarile 1. 
F. kıt'a ve müesseseleri ihtiya 
cı için pazarlıkla 3000 kilo 
gaz yağı satın almacalctır. İ
halesi 4 Mayıs 933 perşembe 
günü saat 11 dedir. İsteklile
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve pazarlığa i§tİ
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3.K. O. satın 
alma komisyonuna müracaat-
ları (126) (1909) 

Dr. 1 H S A N S A M I 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ıre nefes darlıiı boi- ve 
._,,,,ı. öluürükleri için pek teairli 
ilaçtır. Her eczanede ve ecza depo. 

iıll-.ı.......ı. bulunur. 49(1389)9 

1725 

Dr. Ae KUTiEL 
Karaköy Böretı.p fwmı aıraamda 34. 

(1343) 1535 

Kadıköy 
Havagazi Şirketi 

1 Mayis pazartesi güııü saat 15 te 
Kaıdıköyünde Süreyya Paşa SinM>ası 

salonunda verilecek olen ameli y~k 
"tt pasta pişirme deni.ne bütün hanune 
fendileri davet eder. Teşrif edecek ha
nımef endiltte yeni ne9rolunan yemek 
ve pi.Sta riaal.e tevzi etlilecektir. 

(2592) 

SEYRISEFAIN 
Muku acenta: Galata ICöpr&.11 8. 2362-

Şahe A. Sirked Mühül'dar &He H. 2,S740. 

IZMIR - PiRE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

ANKARA 
2 MAYIS SALI 11 DE 

Galata rıhtımından kalkar . 

fat. l'f..r. Kumandanlığı 1 
Sabnalma kom. ilinları 

Harp alcademisi için 110 a· 
det Manevra sandığı pazarlık 
la yaptırılacalctır. Pazarlığı 
1-5-933 pazartesi günü saat 
10 da İcra edilecektir. İstekli 
lerin muayyen vakitte Mer· 
kez K. Satmalma Komisyo 
nunda bulumnalan. (623) 
(1874) 2253 

MEMUR ARANIYOR.,.. 
Anadolu'da, lıtanbol'a yakın vilayet merlı.ezinde mühim bir müeaaeaenin 
Türkçe ve Almanca mükemmel ve seri malöne ile yazmağa muktedir bir 
memur veya memureye ihtiyacı vardır. Taliplerin Almanca ve Türkçe ola-
rak el yazısile yazacaklan tercümei hallerini timdiye kadaı· çabtbklan 
y~rlerin vesikalarına rapten, adreılerile birlikte 29-4-933 cumartesi 
ruı,amına lcadar idarehanernize müracaatları rica olunur. (2491) 

2235 

TÜRKİYE İMAR BANKASI 
Türk Anonim Şirketinin 1932 Senesi Bilançosu 

MATLOBAT 

Hissedarlardan 
Kasa ve Bankalarda: 

Senetler: 

Kasa meTcudu 
Bankalarda 

Cüzdanda 
Muhabirlerde 

A9anslar: 
Borçlu be.ahı cart 
Emtaa mukabili avan .. 
Eaham ,, ,, 
lntaat için 
Tüccar senetlerine ayam 

Muhtelif matlObat 
Me~cut eaham 
T esia muraflan 
Demirbat e,ya 
Nazım hesaplan 

97,012.73 
180,153.20 

T. L. K. 

686607 50 

277,165.93 'J:17 165 93 

132,181,69 
11,204.03 

143,385,72 143 385 72 

218,756.46 
16,015,21 
33,780.93 
50,000.00 
38,966.97 

7519 57 

60951 72 
10000 00 
22750 85 
12662 38 

845107 72 

YekGııı 241& ısı 39 

DÜYUN AT 
T. L. K. 

Sermaye: ı 000000 
Alacaklılar: 

Vadesiz tevdiat 318,498,76 
Vadeli 

" 
141,243.39 

Muhtelif deyinler 59,537.17 

119,2'77.32 819277 32 

Demlrb .. etY• imha payı 5226 39 
F evkallde ihtiyat akçesi 4994 18 
ihtiyat akçesi 7813 70 
Safi temettü 33732 08 
Nazım hesaplar &15107 72 

Yekftn: 2415 ısı 39 

Mubeeebecl ""IMMiir VekH< M u.ralı.ıqı Mwalııp 

M. Cellil 'Alımet A. Naki 
(2580) 

inhisarlar Umum Müdürlüğündenı 
İdaremiz ihtiyacı için pazarlıkla ( 450) kilo saf (Anhyd 

ride Sulfureux) satın alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gör 
dükten sonra pazarlığa İ§tirak etmek üzere o/o 7 ,5 teminat ak 
çelerini hamilen 3-5~933 çarıaınba gÜnÜ saat (15) Galata
da alım, satım komisyonuna müracaatları. (T) (1740) 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat ve Baytar Mektepleri civarında inta e

dilmekte bulunan yeni binaların kalorifer tesisatının 26-4-
933 tarihinde yapılacağı evvelce ilan olunan münakasaya İ§ 
tirak için müracaat eden müteahhitlerin adedi az görülmüt 
olduğundan işbu münakaııanın 6 Mayıs 933 tarihinde yapıl
masına karar verilmiştir. 

Evvelce münakua şartnamesinde taliplerin münaka
saya iıtirak edebilmesi için (Seksen bin liralık) bir kalörifer 
tesisatı yapmış olmalan şart koşulmuş İse de bilahare bu 
miktar 65000 liraya indirilmiştir. Diğer şerait tamamen es-
kisinin aynıdır. • 

Taliplerin teklif edecek )eri fiatm yiizde 7,5 nisbe
tinde muvakkat teminatları ve münakasa şartnamesinde zik 
redilen vesaikle birlikte yukarda yazılı tarihte saat 15 te Ve
kalette müteşekkil lnpat komisyonuna müracaat etmeelri 1 
lan olunur. (1885) 
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MIUJYET CUMAR.TESl 29 N1SAN 1933 I 
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lçı aeıe ile dolu 
Birer k mbaramız ••r! 

Biz atarız her yola 
Çtinldl kumbaramız var! 

flf Bayram ne kadar ı:atlı 
1 t Kollarımız kanatlı 

ııı Neıemiz iki katlı 
J t Çünkü kumbaramız var! 2162 

ASiPiRO L NECA Ti, grip, nezle baş ve dif ağnlarının kat'i ilacıdır. a.~:ı::;:d. SALi H N ECA Ti ecaneai 
(2153) 2010 

Günün En Karlı işi 

• • 1 • 

ERGANi iSTiKRAZI 
Kayıt M6ddetl Bitiyor 

Acele ediniz 
SO Nl .. na Kadar 
20 Liralık Kıymet 
19 Liray 

5 Lira Peefa Vermek Suretlle 

ŞB KASI 
Şabelerbıdea Alıaablllr 

[Z4731 Türkiye İş Bankası 
HAYRET! İnanılacak şey değil ••• Fakat inanınız! 
Beşir Kemal Letafet •uyuadaa kullananlar ibtlyarlamıyorlar 

• (1340) 

Getlikpata'da Jandarma 
Sabnalma Komisyonundanı 

Kapalı zarf münalı:uui le satm almmaıı mukarrer 
1700 ili 2210 adet battaniyenin münakr.ıaaı 9 Mayıı 933 
tarihinde aalı aünü taat 1 1 yapdacaktır. lıteklilerin şart
nameyi .görrnek üzere her gün. ve münakasaya girmek için 
(788) liradan ibaret teminatı evveliyelerini maliyeye yatıra
rak makbuzları ve teklifnamelerile beraber mezkiir giinün 
muayyen saatine kadar komis yonumlUa müracaatları. 

(1636) 199*' 

1 LİRALIK SERGİ 
Ticarethanemiz 

Pek Yakında Kapanacağından 
BU SON FIRSATI 

KAÇIRMAYINIZ. 
Sultanhanıamında 

BALCILAR 
1818 

• 

llü!iıo te sısıtile ıne•kii gU7.el 
işlek: bir diş 

KLfNt(;f 
devren ııatılıkıır . Tel. 4-2338 

--- (25081 :t2M 

Devlet Demiryolları idareai ilanları 

200 ton rezidü yağının kapalı zarfla münakaaaaı 25 
Mayıs 933 pertembe günü saat 15 te idare merkezinde yapı
lacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira 
ya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (1816) 2243 

1 -5-933 tarihinden itibaren şeker fabrikalarmda topla 
nan ve hayvanlar için çok na fi bir gıda teıkil eden pancar 
l<';spelerinin nakliyatına mahsus tarifeden ton başına asgari 
• . . A) kuruş alınmak şartile ayrıca yüzde 30 tenzilat yapıla
caktır. Bu tenzilita nazaran Uşaktan Ankaraya bir ton küs 
pe 520 kuruşa nakledilecektir (1880) 22ss 

--·. - - - -- ----------
Bir Mayıs 1933 tarihinden itibaren mer'i olmak üzre 

deniz yolu ile Haydarpaşa li manma gelip pİnomatik techi
zatla siloya ithal edilecek zahirelerden ithal ameliyesi ücreti 
olarak (120) kuruş alınacağına dair 1003 numaralı tarife 
ye bir zeyil yapılmıştı:r. 

Fazla malumat almak istiyenlerin Haydarpaşa Liman 
Başmüfettİ!liğine müracaatları rica olunur. (1881) 

22Sli 

T~RKiYE: 

llRA~T 
BANKA?•I 

1491 

FRANKLEN 
Siperi Saikayı icat etmekle 

Beıeriyeti yıldınaı teblike1indea lı:urtarmıfhr, Profealit MEÇ
NIKOF'an icadı olan PROFILAKSIN ise gençliği yıldırım 
fellketinden daha müthit Frengi ve Belaoj'ulduğu afetinden 
kurtardı. İhmal etmeyiaiı, cebiııiııde d•lma PROFILAKSİN 

buluadımuı11&. (2232J 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Saboalma Komisyonundan: 

80 ili l 10 eğer takunının kapalı zarf münakasası 9 
Mayıs 933 salı giinü saat on beşte yapılacağından istekli
lerin prtname ve nümunevi görmek üzere her gün ve mü

nakasaya girmek için teklifname ve teminatı evveliyeıinin 
maliyeye yatınlarak alınacak makbuzlarile mezkiir gilnün 

muayyen saatine kadar komisyonumuza müracaatları. 
2000 (1697) 



Yeşil ordu nerede? 
Mustafa Kemal ve Yeşil ordu -

Fırsattan istifade! 
Ankara, 1920 

Fevkalade zamanlarda manevi
yatı yüksek tutınakta fayda var
dır. Bazan yalan; fakat yürekleri 
kuvvetli bulunduran haberlerin 
faydası olur. Ancak bu muvak
kat oyalanmalardan sonra gelen 
sukutu hayal de pek acı oluyor. 
Eniyisi, ne kadar acı olursa olsun, 
hakikatle kartıkarşıya gelmeğe a
lışmaktır. 

Büyük Millet Meclisi açıldı açı
lalı, Yeşil ordu masalı devam edi. 
yor : "Y e~il ordu,, farktan hareket 
etıni~. . . Burada bizim garp or- ı 
dusuna iltihak edecek. . Bu ordu
nun piştarları Erzuruma bile 
varmıs. . Nerdeyse oradan da ha. 
reket ~decek, yakında buralara 
varacak. ... 

Halk arasında bu hayallerle o

yalananlar, meb'uslar araımda da 
buna inananlar var. Günün birin
de ~arktan, Azerbaycandan Bü
yük Millet Meclisine bir telgraf 
geldi. Oranın Türkleri, Ankara
dan yardım, medet bekliyor, ken
dilerini kurtarmamızı istiyorlar. 
Bu telgrafname aleni celsede o
kundu. Hayretler içinde kalan bir 
çok meb'uslar arasında Ankara 
meb'usu Beynaınlı Mustafa Efen
di, sa,ırarak yerinden bafırdı: 

- "Yahu, ne oluyoruz? •. Ye. 
sil ordu, hani Azerbaycan tara
fından geliyordu! Nerde, 9imdi 
Y e~il ordu nerde? .. ,, 

* "İC * 
Türkiye Büyük Millet Meclisi a

çıldıktan sonra, Ankarada "Yetil 
ordu,, namile bir cemiyet teşkil e
dilmi,ti. Bu cemiyetin tetkiline, 
daha ziyade ruhi ve içtimai bazı 
düşünceler sebep olmuttu. Bu ara
lık her hareket, her te,ebbüa ı 
mahiyetinin kuvvetile olduğu ka,. 
dar ahvali ruhiye üzerine yapaca
ğı tesir bakımından diif(lnülüyor
du. Halkın ümidini, ruhiyatmı, 
maneviyatını yükseltecek her feY 
mübah görülüyordu. "Y e9il ordu" 
da böyle oldu. 

Umumi harpten yorgun, argın 

çıkmıt olan nizamiye ordusunun 
elde kalan zayıf kıtalarında ma. 
neviyat çok bozuktu. Bu krtalar
dan dahili isyanları bashrmak için 
gönderilenler, çok kere vazifele
rini yapamıyorlardı. Maneviyat
ları bozuk olduğu için Asiler, on
ları kolay kolay aldatıyorlardr. 
Mesela onlara diyorlardı ki: 

- "Deli mi oldunuz? Hiç Q.. 
lam, islilm üatiine kurpın atar mı? 
Halifenin letvaaını görmediniz 
mi? Padifahın, askerliği büsbiitiin 
al/ettiğini işitmediniz mi? Anka. 
radaki hükUmetin meşruiyetine i
nanıyor musunuz? Bilmiyor mu-

nuz ki halifemiz onları aforoz 
tti!,, 

Saf ve bezgin askerler araımda 
bu he:ı>eyanlara inananlar oluyor
du. Hatta müsademeye girit _ 
d - ·ı 1· me en ası ere teı ım olanlar da çok 

• 

görüldü. Halbuki milli mücadele 
için, inkılap mücadelesi için büs· 
bütün ba,ka ruhta bir orduya lü
zum vardı. Osmanlı ordusunun 
bekayasından çabucak inkılapçı 
ruhlu askerleri yetittirmenin güç
lüğünü dütünen bazı zevat, husu
si bir teşkilat ile bu boşluğu dol
olmadı. Kendi cereyanına bırak
mıftı. Ancak tetkilab yapanlar, 
paşanın adını ileri sürerek çalışı
yorlardı. Yazık ki buna benzer hu· 
susi ve hafi cemiyetler daima nor
mal yollardan yürümezler, türlü 
türlü politikalara alet olurlar. T et
kili.ta en nihayet Çerkes Reşit ve 
Etem'ler de dahil olmutlardı. Son- 1 
raları bu Çer kes kardeşler, asıl 1 

gayeyi bir tarafa bıraktılar, kuru- 1 
lan teşkilattan kendi hesaplarına, 
kendi politikalarına azami derece
de istifade yoluna koyuldular. Teş
kilatı daha ziyade genişletmek 

durmayı düşündüler. Memleketin 
1 

muhtelif yerlerinde isyan hareket
leri görüldükçe bu fikir daha çok 
yürüdü. Mustafa Kemal Pata; se
lameti yalnız muntazam ordunun 
teşkilinde bulmakla beraber bu 
tetebbiise, Yeşil ordu namile bir 
cemiyet tetkiline mAııi olmadı. O
nun nazannda inkıllp için, inlu
l&p mefkuresi uğrunda savatmak 
için yetiştirilen her vatandaf, ya
pılan her if faydalı idi. 

Yefil ordu tetkilatına girenler, 
ilk evvel cemiyeti kuranlar; Muıı-1 
tafa Kemal Patanın arkada,larr 
idi. Onun için kendisi bu cemi
yetin te~kilatile o kadar ali.kadar 
fikri bir düzüye ilerliyordu. O ka
dar ki meb'uılar arasında, aklı e
renler araırnda: 

"Ba kadar masraf ederek mun• 
tazam ordu .teskiline ne lüzum 
var? Kuvayı Milliye ile, pekala, 
işleri bafarırız. Kuvayı Milliye
nin nizamiye askerlerinden daha 
iyi müsademe ettiklerini görmiyor 
muyuz?,, mütaleaarnı ortaya atan
lar çoğalıyordu. Artık bu hare
ket, bu tetkilat asıl mak11&da zarar 
vermeğe batlaınıfb. Mustafa Ke
mal Pata ile lımet Bey; beheme
hal muntazam bir ordu kurmak 
karanndaydılar. Halbuki Yetil 
ordu ve Kuvayı milliye tetkilitı 

Hakkı Behiç Bey 

propagandası onların bu karar ve 
teşebbüslerini kıracak dereceye 
vardı. Mustafa Kemalin müdaha
lesine sıra gelmit ve belki geçmit
ti. Yetil ordu teşkilatının dağıl • 

Ankaranın Sirkecisi 
Buraya bir bakıştan da Zeytin. 

burnu diyebiliriz! 

istasyonda Sakarya llkmektebı 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Ankara 
İstasyonu ve cıvarı başlı başına bir alem 
oldu. l •tasyonun iki yakasını bir birine 
bağlıyan asmaköprüye çıkıp etrafa ba
karsanız !Özümüzü tasdik edersiniz. Bir 
tarafta bütün heyhetile kos koca bir şe-

bir, aşağıda Yenişehir istikametine doğ
ru uzamruş hoş veyahut yüklü katarlar, 
karşı Cgeçe'de) de bambaşka bir muhit. .. 

Bu karşı taraf hakikaten dikkati ca· 
!iptir. Asİnaköprüden yere inince evvele
mirde kindinizi Sirke.:ide zannedersiniz: 
Nakliyat anbarları, eşya arabaları, haın
mallar, dişarıya iskemle atmış İşçi kah
veleri, piyaz ve ciğerkebapçdarı, hulisa 
her şeyi ile Ankara da bir Sirkeci .... 

Askeri Fabrikalar, iki spor sahası ve 
at koşuları yeri, Deıniryolların eş ya an
barlar[ ve zahire borsası, ve zahire tica· 
rethancleri burada olıfuğu gibi yazın 
Orman çiftliğine giden binlerce kişiyi 
taşıyan otomobil ve otobüsler de bura· 
dan geçerler. 
Fabrikaların binlerce amelesi, yüzler· 

ce hamal, araba ve nakliyatçılar günün 
muayyen saatlerinde bu daracık muhi
tin sokaklarında kaynaşırlar .. 

Bu cıvarda tek tük evi.,,- de bulundu
ğundan buranın bfr tane ilkmektebi bile 
vardır. 

Hulasa; istasyonun karşı tarafı çok 
hareketli ve çok kalahalık bir yerdir. Bir 
halaştan Sirkeciye, bir bakıştan Zeyti~ 
burnuna hemoer ... 

: .: ~.--..._-:.. l _ ... .. ı ··1 

Ankarada içecek su meselesi 

Ankarada eıılere lstanbul suyu daiıfan bir kamyon ile (Hayat) suyu teıızi 

eden bir araba ... 

ANKARA, 26 (Milliyet) - Beledi. 
ye, içme sulan hakkmda hu sahife· 
mizde serdettiğimiz temennileri na· 
zan dikkate alarak ,ehrin içme ıuyu 
vaziyeti hakkında tetkikata haşlaımş
tır. Hakikaten Ankaranın su mesele 
si ciddi bir tetkike li.yik bir mevzu
dur .. lstanhul suları, halkın rağbetini 
celhedemiyecek kadar pahalıdır. Yer-
1 i ıulann ise, daimi bir kontrole tabi 

tutulması li.zun gelir.... Daha sonra 
yerli suyun beher küçük şi§e•İ altmış 
paraya mal olduğu halde, bu §i§eler 
lokantalarda beı ve hatta on kuruşa 
satılmaktadır. Demek oluyor ki, ek
meğin kiloaunu altı kuruıa yiyen An· 
kara bir bardak suyu yüz paraya ve 
beş kuruşa içiyor .•• Belediyenin vere
ceği kararlan bek!i::;elim l .. Asmaköprüden Ankara istasyonuna bir bakış. 

.................................................... --1 ............................ ı.... ...................... .. 
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YEGANE DİŞ MACUNU 
1 

masını emretti. Fakat it o kadar devlet ordusu ile harbedeceğiz. 
kolay değildi. Bu tetkilat bir çok Ayni silahları kullanmak, ayni 
cephelere ıirayet etıniftİ. Çerkeı muntazam ordqya malik olmak la. 

' karde,ler, Kuvayı milliyenin ba- zımdır. Her feye rağmen munfa-

MiLLiCi 

•ında bulundukça, buna imkan ol- il d t kil d 
T zam bir mi i or u ef e ece-
mıyacaktı. Bundan başka cemiye- ğ. 1 
tin umumi Katibi Hakkı Behiç Bey ız." 
de ~ustafa Kemal Pataya bu tet- Onun bu karar ve iradesi Yetil 
kilatı dağıtamıyacağını ısrarla ordu teskilatını da, Çerkes kar-
söylemitti. . Fakat patanın kararı detlerin çetelerini de çil yavrusu 
kat'i idi: ı gibi dağıtınıttı. 

"Yunaniıtanla, muntazam bir 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bugec:e 

Adalar pkw .tilmimn unudıııllmaz 
emsalısfa, yıılıd.lzt 

LUPE VELEZ'in 
daıııtılar!Je, §8Ckılarlıre heır flılrniınden dar 
ha güzel bk teldılde vtiCllde gvtU:diği 

biricik em: 

KIRIK KANATLAR 
İl!vetıen: 1 - E'..dMıırıdo Biyanlııo or1-t 
ı:uı; 2 - Koben ıitlaıi~. 3 - Dünya 

habttJ.e:ri. 

Bagece Kulüp 
Nef,!ııı bi .. musilri lilıe f.wkalfu:le ıhl..U 

ve milıeıssir sa:bnelerıle dolu Hlm 

(izlerini bı.rakmadan kaybo
lan kızlar ) 

Sanşın Kızlar 
Ticareti 

İ!Avıeten: 1- Kohen itfaiyed. 
2 - Dünya Haberleri. 

Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikalan 
Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

Alpullu atideki fiatla 

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

ıönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adre~:lstanhul,Bahçekapı,4üncüVakıfhan4üncükat, Telgraf adresi:istanbul Şeker Telefon:24470.79 

1490 


