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Baron rüzgâr gibi içeri girdi, hem

hiddetlı, hem endişelı idi

Sonra yere bakarak ve sesini al -
çaltarak ilâve etti:

— Yalnız benbn için değil, belki
Baron için de böyle oîması müna -
biptir. Herkese, kendi casusu oldu -
ğumu itiraf edemiyeceği icin, korka-
*ım ki beni... şeysi zannederler.

Kolberg'in karısı anî bir endişe ile
§}U şeysi kelimesini tavzih etti:
İ — Mahremi e»rarı değil mi? Çok
Ifîakkınız var madam. Tebrik ede -
Şr'aa. Her şeyi gayet ince düşünüyor-
^unuz. Siz Palace otelinde oldukça,
jbraya kat'iyyen ayak basmamasını
(kocama ehemmiyetle söylerim ve ü-
(mit ederim ki siz de orada f azla kal.
toıazsınız.

— Çok teşekkür ederim madam,
}>ütün kalbimle teşekkür ederim.

Sonra gitmek üzere ayağa kaî -
fcarken ilâve etti:

— Yarın öğleden sonra, akşama
Icadar sizi beklerim. Eğer sizi alâ -
kadar ederse Paris'ten getirdiğim
son moda tuvalet ve şapkaları da gös-
leririm. Göreceksiniz; bu senenin kış
tnodaları büsbütün başka türlü...

— Sizi görür görmez, modanın ta-
roamen değiştiğini anlamıştım zaten,
arkanızdaki tailleur (tayyör) ü nere-
de yaptırdınız?

— Doucet'te madam.
— Ya şapkanızı?.. Müsaade bu -

yurun da şapkanızm kimin elinden
çıktığını da ben tahmin edeynn.
Reboux'dan değil mi?

— Hayret, nasıl da bildiniz? Bir
Alman kadınının bu kadar Paris'li o-
lacağını zannetmezdim.

Madam de Kolberg azimkârane
reddetti:

— Hayır, ben tspanyol'um!
— 0 balde, hemşire gibiyiz. Doğ-

rusu bunu aklıma bile getirmemiştim.
Sonra, geldiği gibi çekingen bir ta-

vırla çekildi; yeni dostu arkasından
takdir... ve endişe ile bakakalmıştı.

L Martha sokakta bir taksiye atladı
P ve yüksek sesle şoföre:

— Palace oteline! diye bağırdı;
fakat sokağı döner dönmez fikrini,
daha doğrusu yolunu değiştirdi:

— Postabaneye!
— Postahanede alelâcele taksinin

hesabını gördü. Sonra bir telefon ku-
lübesine girerek oteli istedi. Tele -
fonda Baronun mükemmel kapıcısı
Kauffman karşısma çıktı.

Çalıkuşu almanca olarak sordu:
— Dün akşam Paris'ten Madam

Richard isminde bir kadın otele indi,
değil mi?

Kendi lisanile vaki olan bu sual
karşısında Alman kapıcı ketnali em-
niyetle:

— Evet efendim, fakat Madam
Richard sabahleyin sokağa çıktı. Ge-
lince kim aradı diyeyim?

Martha çoktan telefonu kapamıştı.
Akşam üstü mektepten çıkarak hür-
riyetine kavuşan bir mektep çocuğu

Sehir ve memleket haberleri )
Türk işçisinin

Himayesi...

sevincile, Madrit'in güneşli sokak -
larında sivri uclu güzel bu/nu ha - j
vada, dolaşmağa başladı. Biraz sonra J
Kralın sarayına gelmişti. Orada mu-
hafız kıt'a nöbet değiştiriyordu. Mı-
zıkalar çalıyor, İspanyol piyadeieri
ile grenadier (grönadye) leri birbi-
rini selâmlıyarak resmi geçit yapı-
yorlardı.

Otele gelince, şişman kapıcı. bir
Alman kadının telefonda kendisini
aradığını, fakat ismini söylemediğini
haber verince Martha - tabiî yalan -
dan - şaşırıp kaldı:

— Garip şey dedi. Madrit'te ta-
nıdık hiç kimse yok; sonra, dostlarım
arasmda almanca bilen de yok. A-
caba kim olsa gerek? Dur, dur hatı-
rıma geldi, sakın Madam de Kolberg
olmasın. Biraz evvel onun yanında
idim. Bana, bir rendez-vous (ren -
devu) verecekti.

Şişman kapıcı,
— Zannetmem, dedi, evvelâ, ma-

damın sesini pek iyi tanırım. Sonra
kendisi pek az almanca bilir.

— Peki, o halde, Baron gelir gel-
mez kendisine beni bir Alman ka -
dınının aradığını söyleyiniz.

Sonra, gözlerinin bütün parlak ze-
kâsile kapıcıya çok manidar bir su-
rette bakarak ilâve etti:

— Bu, miihim bir şey değil mi?
Çalıkuşunun kapıcıya tembih etti-

ği şey, çok geçmeden yapılacaktı.
Filvaki Martha odasında. akşam ye-
meği için muhteşem bir tuvalet gi -
yerken bir an evvel Madrit'e vâsıl
olmak için kilometreleri adeta yutan
Baron, hizmetçi vasıtasile ziyaretini
bildirmeden ansızın içeri girdi.

Kolberg hem son derece hiddetli^
hem de endişeli görünüyordu.

— Bu sabah gidip karımı görmüş-
sünüz. Doğrusu delilik etmişsiniz.
Sonra, o almanca telefon, ne öemek
oluyor?

— Deli olup olmadığımı bilmiyo -
rum. Fakat pek iyi bildiğim bir şey
varsa o da, hissiyatımın beni kat'iy-
yen aldatmadığıdır. Madrit'te tanı -
dığım bir kedi bile mevcut olmadı -
ğma göre, muhakkak tarassut ve ta-
kip ediliyorum. Onun için bir daha
bu otele ayak bile basmıyacaksımz
ve bana derakap bir apartıman bu -
lacaksmız. Refikanız, bu fikrimin i-
sabetini derakap kabul ederek sizin
talimatımzı bana kendisi getirmeği
vadetti. Madamınıza söyleyin ki ya-
rından itibaren teşrifini bekliyorum.

Yeni kanun esnafı çok
memnun etti

Türk tebaasına tahsis edilen hizmet-
ler hakkında hükûmetimizin kabul et-
tiği kanun meslek zümreleri arasmda
bih-ük bir memnuniyet teviit etmiş, alâ-
kadarlar kanunn şükranla karşılamış •
lardır. Büyiik makamlara teşekkür tel-
grafları çekmektedirler.

Alâkadar cemiyetlerde ecnebi teba-
asının bu şekilde boşaltacağı yerlere
icap edenleri ikame etmek için sinıdi -
den faaliyete geçmişlerdir.

Yalnız 1932 senesinden evvel Tür-
kiye'de ayni şekilde icrayı san'at eden
ecnebiler eski işlerinde gene kalacak-
lardır.

Fotoğrafçılar cemiyeti
Sehnmizde bulunan bilûmum foto-

ğrafçılar bir cemiyet teşkili için esnaf
teşkilâtı mürakabe heyetine müracaat
etmişlerdir.

Fotoğrafçıların bu miiracaatleri tetkik
edilmektedir.

Esnafın tesçili
Şimdiye kadar sicilli tic?ıet kanunu

mucibincc Ticaret Odasına 15 bin kişi
kaydedilmiştir. Bu miktarın yakında
30 bine baliğ olacağı tahmin edilmek-
tedir.

Bizde otomobil kazaları
neden çok oluyor ?

Dün bir gazetede şu haberi
okuduk: |

«Bursa'da çalısan 310 soför 2
belediyece imtihan edilmiş, |
161 i muvaffak olmuş, 149 u k
ehliyet gösteremediğinden i& -
ten menedilmiştir.»

Uzun söze ne hacet,

Var kıya et!

Gelir gelmez!

Ambalâj mütehassısı ile
ihtila^çıktı

Ambalâj mütehassısı M. Kühl ile bu
ambalâjlan tetkik eden heyet arasında
küçük bir ihtilif çıkmış fakat kolaylıklâ
halledilmiştir.

M. Kühl ambalâjlarını kimseye gös-
teremiyeceğini ve binaenaleyh gümriik-
ten muayene edilmeden ithalini iste -
miştir.

Nihayet M. Kühl'e gümrükte bir oda
tahsis edilmesine karar verilmiştir.

Mütehassıs yarından itibaren burada
ambalâjlarını açarak heyete göstere -
cektir.

Vaziyeti beraberce tetkik ederiz. Re-
fikanız sizden çok iyi doğrusu .. Siz,
beni, pek hodbinane bir surette en
büyük tehlikelere maruz bırakıyor-
sunuz. Şimdi size haber veriyorum
işte, Fransız'lar beni tarassut edi -
yorlar. Beni felâkete sürükliyeceksi-
niz. Buna eminim

(Mabadı Var)
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Büyük bir içtima
[Başmakaleden mdbaiti

«er hayatının en büyük felsefesi ken-
di tarihindedir demek olur.

Tarih bu olunca Türk tarihinin
hepimize evvelâ bir muamma gibi
görünmemesi ve üzerinde biraz te-
vakkuf edince ise önümüze cihan
mikyasında bir genişlik ihtimalile
açılmağa başlıyan başlı başına kos
koca bir âlem manzarası arzetme -
mesi ihthnali olmaz. Bizzat Türk'ler
kendi tarihlerind'en tegafül etmisler
ve Avrupa'lılar ise düne ve hatta
bugüne kadar devam eden Ehlisalip
zihniyeti ile bu tarihi alabildiğine
kararrmışlar ve karıştırmışlardır.

Türk'ler en yakın bir hakikat olan Os-
manh tarihlni bile anlamamışlar ve
anlatmamıslardır. Avrupa'lıiara ge-
lince bu vadid'e hakikat araraak on-
ların işîne gelmemişiir. Onlar bu
vadide hakikat aramağa bedel, fca-
kikati tağlit etmeği tercih eylemiş-
lerdir.

Altı yüz çadırlık bir aşiret helki'e
hiç Avrupa'nın istilâsına kalkışılır
ve bu da böylece oluverir nıi?

Buna şüphe mi var ki Anadolu -
dan kalkarak Avrupa'yı sarsan Tiirk
unsuru asırlar ve asırlar imtid'admca
bu yerlerin yerli insanları idiler? At-
tilâ'nın merkezi Tuna boylarında
müesses Türk imparatorluğu bugün
tarihen ve ilmen de açık ve kat'î bir
hakikat değil mi? Peki, biz Türk''er
yalnız ön Asya'da ve Tuna boylarm-
da mi yerleştik ve göründük? Böyîe
ufak büyük hamlelerile zamanları-
nın dünyasını avuç içine almağa
muktedir bir milletin d'ünya tarih:n-
deki tesirleri çok geniş bir mikya'Ja
cihanşümul olmaz da ne olur? O
halde gelin de şimdi de beraber be-
şer tarhini yeni bir taharri ve tahlile
tâbi tutalım.

Hiç bir şey bulmıyacak oisak gözü
kapah şu hakikatlerde ittifak etmek

Barzan şeyhi

Sergerdenin Irak'a tesıi
mi bizden rica edildi
tngiltere Müstemlekât Nezareti şu

tebliği neşretmiştir:
Irak'taki Ingiliz fevkalâde komi-

serinden Müstemlekât Nezaretine
gelen bir telgrafnamede Zaita'nın
şimalinde Irak kuvvetleri ile teşriki
mesai eden Türk kuvvetlerine Şeyh
Ahmed'in 22 haziranda teslim ol -
duğu haberi teyit edilmiştir.

Şeyh Ahmet, tesliminden sonra
Irak'fe gönderdiği bir haberde Irak
hükûmetine ink_iyat etmek istediğini
bildirmiş olduğunrfan Şeyh ile iki
biraderinin ve avenesinin Irak hu -
d'ft kutnandanına teslim edilmesi
Türk hudut kumandanından rica e-
dilmiştir.

Barzan harekâtı artık nihayet bul-
muş addedilmektedir. Kürt ahaii
nizamî idareyi memnuniyetle kabul
etmiştir.

ıztırarında kalırız ki Viyana önitn-
rfeki Türk'lerle Sakarya boyundaki
Türk'ler beş bin sene evvel Çin'i zan-
gır zangır titreten ve Asya'nın he-
men diğer bütün sahalarına tahak-
küm eden Mete ve Teoman atlı Türk
imparatorlarının halis muhlis ha -
fitlerinden, yahut bizzat onların te-
madilerinden başka kimseler değil-
dir. Hakikî taharriler medenî ada-
mın ilk menşei olan L'homme nor -
dique'i (Şimal adamı) nı Türke isal
etmekte filozof Kayzerling'e hak
verecektir.

İşte dün Ankara'da açılan tarih
kongresi önümüze güneş mikyasın-
da nurlu ve kâinat mikyasında goniş
böyle bir saha açıyor.

YUNUS NADİ

Şeker davası
Şeker f iatları üzerinde ihtikâr yap-

mak iddiasile mahkemeye verilen ve
muhtelif cezalara mahkûm olan şeker
tacirlerile Alpullu şeker fabrikası
hakkındaki karar Temyiz mahkemesi
tarafından nakzedilmiş ve bu davaya
dün yeniden Sultanahmet sulh ceza
mahkemesinde başlanmıştır. Mah -
keme, nakza ittiba eylemiştir.

Temyiz mahkemesi, evvelki kararı
bir çok noktalardan bozmuştur. Bun-
dan sonra mevzuu bahis şekerin on
iki vagonunun kimin tarafından sa-
tılmış olduğunun Uşak şeker fabri -
kasından, Sanayi ve Maaden Banka-
sından ve tktisat Vekâletinden sorul-
masına, Alpullu fabrikası defterle-
rinin bu husustaki kayıtlarmın bir
ehli vukuf tarafından tetkikına ve
davaların yekd'iğerinden tefrikına,
tacirlerden Dimitri ve Agop Efendi-
leri ihbar eden muhbirlerin kimler
olduğunun Vilâyet komisyonundan
sorulmasına ve şekerlerin kaça alınıp
kaça satıldığının ve- ne masraf edil-
diğinin de Ticaret .{pdasından sorul-
masına karar verikmş ve muhakeme
talik edilmiştir.

Tıbbıadliden Papagan barına
kaçan mahpus!

Bir katil mes'elesinden sekiz sene
hapse mahkûm olpp beş seneden -
beri hapisanede bulunan Recep is -
minde birisi, uydurma ciıy.et alâimi
göstermiş ve berayi muayene tıbbı
adliye sevkedilmiştir. Recep, bura-
dan bir fırsatını bularak kaçmış, ve
altın diş namîle maruf şoför Muzaf-
fer'le beraber o gece Beyoğlu'ndaki
Papağan barına gitmiş ve adam akılh
sarhoş olmuşlardır. Bir müd'det sonra
aralarında çıkan kavgaya zabıta mü-
dahale etmiştir. Sarhoşlar zabıta me-
murlarına karj# gelmişler, zorla ka-
rakola götürülmüşlerdir. Sarhoşlar,
karakolda da gene zabıta memurla-
rına hakaret etmişlerdir. Haklarında
bir zabıt varakası tutularak mah -
kemeye verilmişlerdir.

Recep mahkemed'e şunları söy •
lemiştir:

«— Evet, kaçtım, beş senedır ya-
tıyordum. Yalnız zatıtaya hakaret
cttiğim doğru dcğildir. Heni zorla
yakaladılar. Adamakıllı da dayak
yeöik. Ben 61 deıa Ağırce 3 mahke-
ı» esine ;ıkmış adsmım » Muhakeme,
ş-n;itleriı celbi iç;n talik edilmişt'".
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Tevhit komisyonunda

tnhisarlar Umum Müdürlüğünde
teşkil edilen tevhit komisyonu dün
içtima ederek yeni kadroları hazır -
lamağa başlamıştır. Yeni ınhisarlar
müdürlüğü kadroları bu ayın on beşi-
ne kadar tamamen tesbit edilecektir.
Yeni kadrolarda hazırlanan teşkilât
projesine nazaran mevcut şubelerdet
ki memur adedî, sınıflar ve maaş de-,
receleri tesbit edilecektir. Kadrolar
bittikten sonra inhisarlarda mevcut/
memurlar buraya taksim edilecek -j
lerdir. •!

Dün Müskirat ve Tütün İnhisar -'
larınm vezneleri tevhit edilmiş ve he)
iki veznede mevcut para umumu
vezneye teslim edilmiştir.

Yeni kadrolar î
tnhisarlar Umum müdürlüğü taşri

teşkilâtına dair olan yeni kadrolar
hazırlanmağa başlanmıştır. Bu kad-
rolara göre tevhit edilecek olan mub
telif inhisarlar müdürlükleri tam teş-
ktlâtlı kadrolarının tebliğinden son
ise başlıyacaklardır.

Uazı koprusu

Köprüyü yapmağa 200
f abrika talip çıktı!

Gazi köprüsü ihale şartnamesi ta-
bettirilmektedi?. Yakında ilân olu-
nacaktır. Şimdiye kadar köprüyü in>
şa için müracaat edenlerin miktarı
iki yüzü tecaviiz etmiştir. Halbuki
bütün Avrupa'da bu işi yapabile -
cek ancak 20 müessese vardır. Bu
suretle taliplerden bir çoğunun fab-
rika mümessili değil, kumusyoncu
oldukları anlaşılmaktadır. 200 mii-
rıcaatçinin kâffesi temsil ettiklerini
soyledikleri müesseselerin dünyanın
tn büyük müesseseleri olduğunu id-
iia etmektedirler.

Müzeye dadanan

Hırsız ne diyor?
Meğer Ali Kemal bu işin

profesyoneli olmuş!
Geçenlerde müzede bir hırsız ya-

kalanmıştı. Bu adamın muhakeme -
sine dün ikinci ceza mahkemesinde
başlanmıştır. Maznun Izmir'li Ali
Kemal isminde 25 yaşında bir adam-
dır.

Maznun, bu sirkat hâdisesini mah-
keme de şöyle anlatmaktadır:

«— Efendim nisanm 8 inci günü
kapıdan bilet alarak diğer seyirciler
gibi ben de müzeye girdim. Akşama
hadar orada ka'dın. Herkes çekilip
gittikten sonra da orada kalarak ge-
ceyi müzede geçirdim. Gece el ayak
çekildikten sonra kilitleri kırmak
veya sahte anahtarlarla açmak su -
retile beş altın madalya. bir tabanca,
bir Mahmudiye altını alabildim ve
sabahleyîn müze açıldığı vakit seyir-
cilerin içine karışarak kapıdan çık •
tım gittrm ve çaldığım şey leri bir
sarrafa 150 Iiraya sattım. Sonra 26
mayısta tekrar buraya girdim. Gece
kalacaktım. Fakat bu defa yakayı ele
verdik, saklandığım masanın altından
beni çıkardılar.»

Maznunun bu ifadesinden sonra
hırsızı yakalıyan müze hademeleri
şahft olarak dinlenmiştir. Müddei -
umumî ceza talebinde bulunmuş, mu-
hakeme, karar için kalmıştır.

Liseler bîrincisi • e»

Belediyede maaş veriliyor
Belediye memurlarına dünden iti-

baren temmuz maaşları verilmeğe
başlamıştır. Yeni bütçe henüz tasdik
edilmediği îçin geçen senenin tem -
muz bütçesi nazari itibara alınarak
o suretle maaş verimlektedir.

Fiat tarifeleri tashih ediliyor
Lokanta, birahane, berber ve saire

gibi yerler geçen sene Belediye tkti-
sat Müdiriyetine tarifelerini tasdik
ettirdikleri zaman yüksek yüksek f i-
atlar koymuşlardı. Kendileri de son-
radan bunun mahzurlu olduğunu an-
lıyarak t
lerdir. Belediye

Bu sene lise -
Ierden mezun o-
lan talebeler
arasında tarih

zümresinden pek
iyi muvaffaki •
yet gösteren -
lerin imtihan
evrakı Maarif
Vekâletine gön •
derilmiştir.

Bu talebeler
için Türinğ ku -
lüp vasıtasile
Balkan'larda 15 Nurullah Melih Ef.
günlük bir seyahat tertip edilecek -
tir.

Bunlar arasında tstanbul Erkek
lisesi fen şubesi mezunlarından Nu-
rullah Melih Bey bulunmaktadır. Ay-
ni zatnanda Nurullah Melih Bey
bütün dersîerden 5 almak suretile
bütün lise talebeleri arasında birinci-
liği kazanmıştır.

î

Etablî Rumların yeni bir
iddiaları

Muhtelit mübadele komisyonundaki
bitaraf azalar dün içtima etmişlerdir.
Eu içtîmada bazı etabli Rum'ların yeni
tevziat işi üzerinde komisyona vaki
olan itirazlan tetkik etmiştir. 150 bin
tngiliz liralık tevziattan istifade ede-
cek olan etabli Rum'lardan bir kısmı
Anadolu'da hükûmete ait olan bazı
madenlere müîkiyet iddiasında bulu •
narak komisyona müracaat etmeleri ve
komisvonun da bu madenleri Anado-
lu'da metrûk Rum emlâki meyanın»
ithal ederek tevziat nisbetlerini ona
göre hazırlaması üzerine tevziata dahil
olanların istihkak nisbetleri kısmen
azalmış oluyordu.

Bunun farkına varan etabli Rum'lar-
dan bir çoğu komisyona istida ile mü-
racaat ederek bu madenlerin hükûme-
te ait olduğunu bunlara tasarruf iddia-
sında bulunanların tevziat listesinden
çıkarılmaları lâzım geldiğini iddia et •
mişlerdir. Bitaraf azalar dünkü içtima-
larında bu mes'eleyi kendi aralarında
tetkik etmişlerdir.

Mübadele basmurahhasımız Şevki
Bey iyfleştikten sonra komisyon heyeti
umumiycsi içtima ederek bu nokta hak-
kında bir karar verecektir.

18 dişçi Bulgar genci
Darülfünun diş tababeti şubesi ta-

lebeleri dün Halkevinde toplanarak
mezun olup memleketlerine dönecek
18 Bulgar genci şerefine bir veda me-
rasimi vermişlerdir.

de bu müracaati
kabul ettiğinden bütün tarifelerin ye-
niden tasdikına başlanmıştır.

Ekmek nerhinde yeni şekil
Şimdiye kadar ekmek nerhi yalnız

Zahire Borsasından alınan cetveller
üzerine konmakta idi. Bu şeklin mah-
zurlu olduğu anlaşıldığmdan bundan
sonra Zahire Borsası. değirmenciler
ve kırmacılardan almacak fiatların
vasatisi üzerinden nerhin tesbitine ka-
rar verilmiştir. önümüzdeki haf tadan
itibaren bu usul tatbik edilecektir.

istimlâk komisyonu
Bu sene zarfında istimlâki mukar-

rer Florya plâjile çocuk bahçesi ve
verem hastanesine lüzumu olan yer-
ler için fevkalâde bir komisyon teşek-
kül etmiştir. Bu komisyon istimlâk
edilecek yer sahiplerile temas ede •
rek işi mahkemeye düşürmeden ta-
rafeynin menafiine uygun bir tarzda
halletmeğe memurdur. Vazîfesi sene
nihayetinde bitecektir.

Komisyon dün ilk içtimaını yapa-
rak iptidaî hazırlıklara başlamıştır.
Bugün de Belediye Reisi Muhittin
Beyle temas edilecek ve yapılacak
işler hakkında görüşülecektir.

Kaçak etler
Belediyece kaçak et takibatına de-

vam edilmektedir. Yeniden son bir
hafta zarfında Kurtuluş'ta Vasil E -
fendiden yirmi, Feriköy'ünde Ahmet
Efendiden altı, Sudi Efendiden sekiz,
Kasımpaşa'da Refik Efendiden on
yedi buçuk, F-mi Efendiden yedi
buçuk, Muharrem Efendiden on kilo
et musadere edilmiştir. Kaçak et
musaderesinde hüsnü hizmetleri gö-
rülen bazı memurlar ikramiye ile tal-
tif edilmişlerdir.

Kıymetli kutular
Yeni bir kararnameye göre kıymetli

kutularla üç kiloyu geçmiyen evrakı
matbua badema kontenjana tâbi ol -
madan memleketimize gelebilecektir.

Motörler hakkındaki rapor
Bundan bir müddet evvel bir komis-

yon tarafından tetkik ve muayene edi-
len gümrük motörleri hakkında tanzim
edilen raporlar vekâlete tevdi edil -
miştir. Bu motörlerden bir kısmı sabık
umum müdür İhsan Rifat Bey tarafın-
dan mubayaa edilmiş olanlardır ki, bun-
ların hali hazırdaki makinelerile devri
çark masraflan mühim bir yekûne ba-
liğ olduğu cihetle uzun seferlerde istih-
damlarının pahalıya malolacağı ve ida-
renin şimdilik az masraflı vasıtalannı
kullanacağı anlaşılmaktadır.

Siyasî icmal
Tasnirat ile terki teslihat
Araundaki mühim alâka

Tanfrat ve terki teslihat başka
başka mes'eleler olduğu halde ^
nin arasında sıkı münasebet
vardır. CSanşümul iktisadî b u ^ |
da tamirat tıes'elesi ne kadar mühim''
âmil olmuş Ve barbi umumiden galip
çıkan milletUrin ve bahusus yeni do-
ğan yahut fevkalâde arazisi büjfü -
yen milletlerin tepeden tırnağa 1ta -
dar silâhlanmasuıda başlıca vasıta
tamirat olmuştuı. Esasen tamirat
tazminatı harbiyeden başka bir şey
değildir. Her sene Fransa'nın hazi-
nesine havadan geitn milyarlarca al*
tın mark sayesinde bu devlet- bütçe-
sini sarsmaksızın dünyanın en kuv-
vetli devleti askeriyesi olmuş ve Al -
manya ve ttalya hudutUrında naka-
bili zapt ve teshir bir çoV müstah -
kem hatlar ve setler tesi& etmiştir. *
Yugoslavya'nın daima komşularını
endişeye düşüren kuvvetli ordusunun
asrî silâhlarla silâhlanması gtne ta-
mirattan gelen zengin ve karşıhksız
varidat membaına medyundur.

Küçük itilâfa mensup diğer dev-
leti «r de böyledir. Tamiratın kesildiği
gün bu devletlerîn de hadden fazla
silâhlanması kudreti nihayet bula -
caktır. Bunun içindir ki tngiltere ta-
mirat konferansını terki teslihat
konferansına tesadüf ettirmiş ve ta-
mirat konferansının kat'î karar ve -
receği bir anın takarrübü esnasında
Amerika Reisicumhuru tecavüzî si -
lâhların kâmilen ilgasım ve dahili
asayişi muhafaza edecek orduların
Alman ordusu nis-betine getirilmesini
ve kalan kuvvetlerin ve silâhların
üçte biri nisbetinde azaltılmasını tek.
lif etmiştir.

Amerika'nın elinde bu teklif ini ka-
bul ettirmek için kuvvetli bir mü •
eyyede vardır. Tamirat mes'elesinin
asıl anahtarı Amerika'nın elinde bu-
lunuyor. Galip devletler tamirat pa-
rası ile Amerika'ya harp borçlarını
ödiyorlar. AImanyaa artık tamirat i-
çin para verecek bir vaziyette'-a^ğil-
dir. Binaenaleyh ister istemez diğcr
devletler Amerika'ya borçlarını öiı-
yemiyeceklerdir. Amerika ise borçlu
devletlerin hadden fazla silâhlan -
mağa para buldukları halde borçla -
rını ödemekten istinkâf etmelerini
muhik görmiyecektir. Amerika son
teklifi >1« salip d«vlctlere demek is-'
temiştir ki: «Silâha para buluyorsu-
nuz, borcunuza da para bülmalısı-
nız.s Bunun içindir ki Amerika'nın
teklifi bütün devletleri _düşündür -
mekte ve bunlara bir hal sureti arat*
tırmaktadır.

Tamirat konferansı dağıldığı va-
kit borçlu devletlerden çoğunun A-
merika'ya karşı ilânı iflâs eyiemesi
lâzım gelecek ve bunun ile cihan ik-
tisadiyatı büsbütün altüst olacaktır.
İşte bu endişeler ve düşünceler ta -
mirat konferansmın her halde neti-
celenmesine yardım edecektir.

MUHARREM FEYZİ

Fenerbahçe...
Teberm listesi..

Fenerbahçe binası için açılan te-
berru listesi halkın yeni bir 'ştirak
hamlesile ekrar hareketlenmeğe
başladı. Evvel ve ahir söylediğimiz
gibi Türk gençliği kendinin varlığına
remzolan mevcudiyet ve müesse -
seler için çok yakın doygulu ve ica-
bında sahi ve semihtir. Bu itibarla
yeni teberrulara teşekkürlerimizi
kayıt ile listeyi derce devam edîyo-
ruz.

Teberru listesi
Esami

Evvelki yekûn
Anavi ve mahtumları
Müskirat İnhisarı İstanbul
Başmüdiriyeti imalâtha •
nesi memurları
Gümrükçü Miyati Ef.

Î> Nevzat B.
Elektrik Şirketi mühen-
dislerinden Haşinı B.
Talebe Mustafa Zeki B. •
Ali Kemal sabun 'abrika .
smdaki amele ve u^talar -
dan Osman B.
Kâtip Niko Ef.
Usta tspiro
Hasan Ef.
Rifat Ef.
Vasil Dimitriyadi» Ef.
Cevat Ef.
Kadri Ef.
Elektrik Şirketinden Sıtkı

Yekûn

L.
995

5
7

S
3
3

1
1

1
1

B.
1023

K.
20

50

50
50
50
25
25
20

~90

Maliye heyeti teftişiye riyaseti
Gümrük ve tnhisarlar Vekâleti

Müsteşarlığına tayin edilen Adil Be-
yin vekâleten uhdesinde bulunan Ma
Iiye heyeti teftişiye riyasetûıden çe-
kiltniştir. Maliye heyeti teftişiye ri -
yaseti bizzat Maliye Vekili Bey ta -
rafından idare edilmektedir. Maliye
rnüfettişlerinden iki zat muamelâtı
tahririyeyi idare etmektedirler.

Orijinal Boyut : 6 * 13 cm


