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Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Yazı İtleri Müdürü 
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! .K. U T F E L V -
a ••• = 
1 Gazi diyor ki: "Biri ben, fert olan, fani . Olan Mustafa Kemal.. İkinci Mustafa -
1 Kemalden ise ancak "Biz,, diye bahsedebilirim~ Yani sizler, çalışan köylü, 
1 uyanık, münevver, milliyetperver vat~nd.~şlar •.. işte o Mustafa Kemal ölmez,. 
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Fani Mustafa Kemal, Darülfünun 1:te. suret~e 
Ebedi Mustafa Kemal ıslah edilecek? 

''Bizde cumhuriyeti yapan, inkı. 
libı yaratan, o "BİZ,, diye ifade 
edebileceğim Mustafa Kemaldir,, 

ANKARA, 10. (Telefonla Bqmuharririmizden) - Ga
zi Hazretlerinin yanındayız. İki düzine vatandaş. . . İstiklal 
mücadelesinden, siyasi ve içtimai inkılabunızdan bahsedili
yor. Söylenen hikayelerden, anlatılan hatıralardan bu Milli 
gavaşta Gazinin büyüklüğü, dehası herkesin gözü önünde 
biraz daha canlanıyor. 

Bütün söylenenleri dikkatli bir sükUn ile dinlemekte olan 
Gazi, birdenbire söze abldı. Karşısında prensiplerine, ülkü
süne sataşan bir muhalefet grupu varmış gibi, hiddetli heye
canlı, fakat tatlı bir eda ile şu sözleri söyledi: 

-- " Hükümlerinizde yanılıyorsunuz . • • İki Mus
tafa Kemal var: Biri ben, ferd olan, fani olan Mustafa 
Kemal ... İkinci Mustafa Kemal'den' ise "Ben" diye 
bahsedemem. Ondan ancak "Biz" diye bahsedebilirim. 
O Mustafa Kemal, yani sizler, bu akşam etrafunda olan 
lar memleketin her köşesinde çalışan köylüler, uyanık, 
mÜııevver vatanperver, milliyetperver vatandaşlar .... 
işte ben o'nların hayalini tespit ediyorum, onların ha
yalini tahakkuk ettirmeğe çalıştım. O Mustafa Kemal 
ölmez. O, Türk Milletinin ihtiyaçları ile beraber, gitgi
de uyanan şuuru ile beraber, tekamül ede ede ebedi 
olarak yaşayacaktır. Bizde cumhuriyeti yapan, inkılabı 
yaratan, O "Biz" diye ifade edebileceğim Mustafa 
Kemaldir." 

Milli mücadele esnasında mahdut, küçük bir dairede ça
hşmış, umumi gayenin istihsa )inde h~etlerinin fayda ve te
sirleri derecesi henüz anlaşılmamış, bızzat kendisinden baı
ka hiç kimse kendisine inanmamış olan bazı tip
lerin yanında, büyük Gazi bu tevazuu ile ne ka
dar yükseliyor. Gazi'nin bu ifadelerinde derin bir samimi
yet var. "0" ona benzer sözleri, politika mülahazalarile 
başkalarına hoş görünmek maksadile söylemez. Böyle bir ih: 
tiyaç duymaz. · 

Çünki o, _milletinin takdir, görüş, seziş kabiliyetine her 
kesten ziyade ınanmıştır. O, Büyük Türk milletini büyük 
ülküşüne mutlaka eriştirmek kararındadır. Onda bu karann 
aaiki : 

- Ben, yaptım, onun için yalnız ben varımı demek heve
ai değildir. Böyle küçük hevesler, o büyük ad~a yaklaşa-
ınaz. 

~ 

"' "' "' 
. Görüyoruz ki, AnkaraJu:ım Dı:f~erindeki notlar, bazıları-
1\m hoşuna gitmiyor. Bu cıhet hızı a!iikadar etmez. Hald-

ı 
katları görmekten, işitmekten herkesın_ memnun olacağı yo
lunda, esasen bir iddiamız yoktur. Bız, bu notlarda hem 

, }takın tarihimizin bazı köşeleri~ a~~!a.tmağa, hem de 0 de
\irde yaşayan türlü türlü tiplerı, ~ınbırile çar.pışan müspet 
\>e menfi zihniyetleri, sahnede görunen muhtelif şahsiyetleri 
olduğu gibi tespite çalışmış bulunuyoruz. Kanaatimiz bu
dur. Kanaatimizin hilafını iddia edenler, ve bunu bize - yal-
1\ız hafla,kuru iddialarla değil-- eser ve vesikalarla göste
~cn)erin karşısında saygı ile eğilmekten geri durmayız. 

Çünki, bizim için her şeyden üstün olan dilek tarihi ha
ltikatların aydınlanmasıdır. V aktile aldığımız notlar bunun 
İçindi. Bu notl~rı bugün neşretmekten beklediğimiz şey de 
ill'ni gaye içindir. 

!eni•eae 
QÜtcesi 

ANKARA, 10 (Telefonla)-. 
133 b··ı . · ı~ "h azalara tevdı u çe ayı ası 

0 
.. 

'ıiilerek ruznameye alındı. uy~/" 
~ umumiye bütçesinde Osman ı 

el "k miirette-t ~çları faslına sen ı I l 
<it ve idare meclisi mcura ı oda
qı ı· .. ba e 

'< S milyon lira muhte ıt mu M 
! ltomisyonu masralı olarak ta .a 
~" bütçesine 65 bin liralık tahsı-
1 konmuştur. . . 

\,Ölçüler kanununun tatbikı ıç~n 
'~at vekaleti bütçesinde 125 bın 

q tahsisat konulmu,tur. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Ankarada poll• 
Mektebi 

A 
ANk KARA, 10 (Telefonla) -

n arada Pol' k b" . 1 ıa me te ı bınası ya 
pı maııı hakkındaki kanun l ~ "h b .. t ayı a-
sı u çe encümeninde mu··zak 
k b l . ere ve 

a u edilerek hey t. • 
k l e ı umumıyeye 

sev o unmuatur B b' . . , · u •nanın, ınfa-
at, teaısat ve saire 1 d 

mtUra ın an 
1933 senuine isabet ed k .k .• ece 1111 _ 
darı ıçın emniyet i•lerı· b ··ı . • u çeame 
bu sene 75 bin liralık tahsisat kon 
muştur. 

Maarif vekili: ''Bu iŞ kat'i olarak 
kökünden halledil.ecektir" diyor 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Ma- •· 

arif vekili Dr. Reıit Galip Beyle Da
rülfünunun ıalahatı etrafında görüt
tüm. Muhterem vekil dedi ki: 

- Darülfünunun 11lahı için iki te
kil akla gelebilir; biri tedrici ıalahat 
yapmak, diğeri de bir inkılap tedviri 
teklinde bu iti kat'i olarak kokünden 
halletmektir. Tercih ettiğimiz tekil b11 
ikincisidir. Darülfünun duvayyenlerin 
den birer muhtıra alındı.. Azami 20 
gün içinde de ·fakülte meclislerinden 
ve Darülfünun divanından birer muh 
bra gelecektir. O muhtıralardan fay
dalı göreceğimiz mütalealardan İstifa 
de edeceğiz. Bunlan vekaletin tetkik 
mÜ§aviri M. Malch'in noktai nazan 
ile birlikte mütalea edecefiz. 

Üniversite ... 
lıtanbul üniversitesi için hazırla

nan kanun layihası önümüzdeki CU• 

marteai günü icra vekilleri heyetine 
aevkolunacktır. Uyiha heyeti vekile
de müzakere edildikten sonra Millet 
Meclisine takdim edilecek ve tatilden 
evvel kanuniyet keabetmeıi temenni 
olunR<aktır. Bu auretle kanunun 933 
dera oe.- .oai.,den evvel tatbikı temin e· 

Darüllünun emini Muammer RQ§it 
Bey 11e Prole•Ör M. Malche 

Maari/ Velıili Retit Galip Bey 

dilmit olaeş.lıtır. 
Ankarada akademi 

Reıit Galip Beyden Ankara üniver
ıiteainin ne :zaman teais edilecefini 
sordum. Cevap verdi: 

- Ankarada evveli akademiyi, 
kütüphaneyi yapaca~z. Burası ilim 
muhiti olduktan ıonra Darülfünun kur 
mağı dütüneceğiz. 

Kütüphaneler 
lıtanbuldaki kütüphanelerin de htT 

hidi mukarrerdir. Bu ıuretle zengin 
bir umumii kütüphane vücude getiri
lecektir. 

Retit Galip Bey Ankara civannda
ki hafriyata da temaı ederek bana ıu 
malümatı verdi: 

- Hafriyat yeni baıladığı halde el 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Celil Bey geliyor Kaldırılacak 
itilafı daha •atlam bir 

itilaf takip edecek 
ATlNA, 10 - Türkiye Hariciye 

müatetarı Numan Rifat Bey matbuata 
vaki olan beyana·tında Türkiye ile Yu
naniatan arasında imza edilen ticaret 
mukavelesinin ehemmiyetine İ§aret et 
tikten sonra elde edilen neticeden do
layı memnun olduğunu aöylemiı ve iki 
memleket araamdaki doatane münaııe 
betlerin inki§afı için bu mukaveleyi 
daha aağlam eaaılara müstenit diğer 
bir itilaf takip edeceğini ilave etmiı
tir. Celil ve Numan Rifat Beyler bu
gün Atmadan aynlıyorlar, aaat 15 te 
Ankara vapuruna bineceklerdir. 

Evvellıi gece Beyoğlunda yanan evler 
- Yazısı iç sahifemizde -

Vilayetler 
LAyiba bugünlerde 

Mecliste görüıilecek 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Bazı 

vilayetlerin kaldırılmaaı ve bazılan
nm birlettirilmeıi hakkındaki kanun 
l&yiha11 Dahiliye ve bütçe encümenle 
rinde aörüıülmüt ve bazı ilavelerle 
heyeti umum.İyeye aevkolunmuıtur. 
Liyihaya ilave edilen hükümlere ııö
re muayyen vilayetlerin lağvı dola
yısile huauai idarelere ait haklar ye 
vecibelerin ilhak olunan vilayetlere 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Kazım 
Karahekir Pş. 
Bize bazı vesikalar 

gönderdi, neırediyoruz 
KAZIM KARABEKIR PC1fanın 

gazetemizde mektubunda tema. 
ettiği noktalara MiLLiCi bugün 
de 8 inci sahifemizde "ANKARA
LININ DEFTERi" nde lôzım ge
len cevapları veriyor. 

Ancak KAZIM KARABEKIR 
P'lfadan, nepedilmek üzre dün 
bazı yazdar aldık. Hakikatin iyi
ce anlasılması noktasından, fltJ

velce d~ yazdığımız gibi, wlunla
rımızı kendisine açık bulundurdu
ğumuzdan, bu yazıları da aynen 
ve tamamen ne1rediyoruz. 

8 inci sahifemizde okuyunuz 
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''Millici,, Karabekir Pş. 
nın cevaplarını bekliyor 

lii 

Kazım Karabekir Pş. Hz. ne: 
Son mektubunuzu da aynen bugünkü gazetemize koyduk. 

ilk mektubunuza vereceğim cevaplar henüz bitmemitti. Tena
kuzla, yanlıt malumat ile dolu olan o vesikanın daha bazı nok
talarına henüz verilecek cevaplarım var. Fakat bugün çıkan 
mektubunuzda: 

" Hadiselerin tahlilinden yanllf görüflerle hakkımda fil 
veya bu iltifatlarda acele buyurulmaınn. Bunları cevabımdan 
sonra hasıl olacak kanauta göre ihzal bayuru,.unuz, elendim." 

Tarzında yaptığınız tavsiyeyi memnuniyetle kabul ediyo
rum. Yarından itibaren kıymetli cevaplarınızı bekleyeceğim. 

Evvelce de arzettiğim gibi gazetemizin sütunları emriniz
dedir. 

Derin aayğı~arile: 

Noter mi, belediye mi? 
Noterler muhtarlık işlerinin kendi. 
lerine devrinde isabet görüyorlar 

Mahalle aralannda dağınık 11• tef lıil8t.,. lf gören rimdlki '*1htarlar 

Muhtıırlann vazife ve aalihiyetlcrinln .-P hazır bir haldedir. Bize yapdacak 
yeni bit kanua ile Belediyeye devredile- milracaatleri hakikate en uygun tekiJ.de 
ceği maliimdur. çılıarahilmelı: için uıullerimb ve ..W.i-

Aııcak Belediyelerin bugünlril tetki- yetlerimiıı tamamdır. Ezc:lbnle riyazı ve 
!itile muht.arliia ait itlerin aluanmdaa 
yiirtülebileceği biraz t!ipheli ııöriilmek- vicdani tam bir lmnaate ennek latediği-
te ve bu itin Noterlere veril.ıneai haldı miz zamanlar alb ve daha dyade phit 
bir mütalea olarak ileri aürülmektedir. dinl-..nize ve bunlardan yemin isteme 

Bir -.harritimiz, Altıncı Noter Galip mize hiçbir m&ni yoktur. Bilikiı lO yıl
Bingöl Beyden muhtarlık iılesinin noter danberi tecrübelerle sabit oldufll -.eçhi
lere devedilmeıine taraftar olup olma- le icabında phitaiz ve külfetsiz yapabi
dığııu aonnuıtur. Galip B. demittir ki: lecefimiz tudiklerin de difcr iperimiz-

de Oldu"-· .nbi, düriiıt neticeler verece-- Muhtarlann vazife ve salahiyetle- "u •· 
rinin Noterlere devri bence pek yerinde ğine ve itibara layık ııörllleceğhıe emi-
bir mülahazadır. Filhakika biz noterle- niz. 
· kil Diğer taraftan tahminlerime ve tecrll. 

nn teı atı bu itleri baJarmağa çok mil· belerime göre muhtarlık itlerinin Noter 
saittir. Kanunlanrruz, görülecek vazife- lere tevdi tehir halkı için eakiıinden faz 
yİ eaaaen tesbit etmiı bulunuyor. 

lı bilen memurlarnnn:, faaliyete geç· (Dev um 5 inci sahifede) 

Yeni tarihi tefrikaya haşlıyoruz 
Sultan Hamidin tahta çıkıtmdan i ndiği güne kadar geçen aeneler 
içinde gizli kalmıt b~~n müheyyi Ç! meraklı ve eırarlı vakaları, hay

retten hayrete duterek bu tef rikamızda takip edeceksiniz. 

€u • agu 1 vet 
••• 

ütunlarındal 

t.200.000 NÜSHA ŞATIŞ 
Amerikada bile değme romana nasip olmayan bir muvaffakiyettir ! 

Cumartesi gününden itibaren Milliyet ıütunlannda okuyacaksınız 

Erkek Kısmı Sarışına Bauılır ! 
llUIUlttllllllllllllllll--llWl___,IHU 
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r 
1 Maarif balaialerl ' 1 

1 

Darülfünun nasd ıslah -olunur? 
5 

"Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir J~ürk- acı olsa 
Ja hakikati görmekten bir cin fariğ olmamak lazımdır. Kendi
mizi ve biTibirimizi aldatmak için lüzum ve mecbun)lllt yok-
tur.,, (Gazi Mu•tala Kemal) 

sHakikati konu~maktan korkmayınız.» 

Darülfünun talebeal 
Darülfünun talebesin.in bir kuım· 

nm, yani lüelerin yetiftirdikleri 
talebenin bir k•emmın zayıf 
olduğu için lüelenlen fİkiyet 
edilerek Darillfünunca aarfedilen ııay 
retlerden liyiki nçhile istifade edilme 
diği iddia ediliyor. Ben de Dariilfünu 
nun bir müderrisi sıfatile bu ıikiyete 
i,tirak ederim. Lakin bu kuaunın li
.elere atfedil.-i doğru değildir. Ne
den? 

lki &ene evvel, bir sün Ada vapu~ 
runda bir zat ile ııôrüfiiyordum. O sı 
rada, o zatm alı:rabumdan bir ııeııç 
efendi yan-rwa aelcli. A.t.adat- bu 
cenci bana takdim ederek kendiai~in 
ilk mektepte muallim old~t>mu '°l'." 
ledi. Bu müna..ı.etl• _.nften bahia 
acılarak iptidai u kt8Plc in .....ı git 
tigıni aorduğum Y~ aenç muallim! 
"Biz çalıtıyonı:ır, elimizden aelen ııay 
reti deriğ etmiycırus, fakat - çare 
ki liaeler bizden memnun değildir; 
onlar, iyi talebe yetiftlnnediiimi i
\İn bizi ittiham ediyorlar" dedi. 

Ben, liaelerin bu ittilıamlanna '4ti-
1"ak etmem. Neden? 

'"A"4am aazeteai", 9 Mart 1928 
tarihli ve 3408 numarab niiahaamda 
a>Ühim bir nokta ünYanile bir bapna
kale yazmıttır. Bu makalede Türkiye 
deki 45,000 köy için ancak 5,000 
111ektep mevcut olduiu •İkrolunuyor. 

Bu küçük fakat pek belit iatatia
tik, Türkiyetaiııa it.,. sene eYVelki ma
arif aynasınt ıöateriyor. O zamandan 
beri, bu sahada ne yapmak kabil iae 
yapılmıt ve elde edilen netice deve
de o<ulak kabilinden olmuttur. Çün
kü, bu pek dar zaman içinde bundan 
büyük i~ görmek maddi imkan hari
cindedir. Diğer taraftan unutmamalı· 
y•z ki, Türkiye dediğinıiz vakit yal
n1z Ankara, lstanbul, lzmir, Bursa, 
Konya, Ada-, Trabzon gibi büyük 
tehirlerden yani az çok ınaarifleri i
lerilenlit büyük merkealerden ilıaret 
değildir. 

Bugün nüfuaumuz on yedi miJJo
na yaklatmıtbr. Bol bol bütçelerimiz 
olu ve her yerde muallim mekteple
ri açrlsa da• bu dar zamanda ilk tahıi 
li iıtediğimiz ııibi ilerletemeyiz. Mu
allimlerin kudreti meaeleai de ay.-ı ve 
cok mühim bi.r me.eleclir. 
. Bu çizdiiim levhadan çıkanlacak 
netice tudur: Darülfiimuı ve yÜk
aek mekteplerin li.elerden fikiyet et 
melerine hakları ol-dıfı gibi liaele
rin de ilk mekteplerden ıikiyet ebne 
lerine de haklan yoktur, ÇÜnkü orta
da., bir memleket maarifi meaeleai var 
drr. Bu mesele halledilm.,dilr.çe, !İka
yetlerin haklı olduğunu diy-. Bu 
meselenin halli paraya ve uaun .zama
na bakar. ilk tahoilin tobWl\u saflam 
olur ve her tarafta ekilir iae, orta tah 
ail onun mahsulünden; orta tahsilin 
tohumu sağlam olur ve her tarafta e
kilir ise, Darülfünun ve yiiluek mek
tepler onun mahsulünd- istifade e
der. Ve o zaman, ancak o aaınan, Da 
rülfimun ve yiiluek mekteplerin amıf 
larında arzu edildiği ııibi talebe bulu 
nıar. 

(Gazi Mustafa Kemal) 

ne, metin anlıyacak kadar valoftır. 
Fransızça ve talebenin bilmesi 1i

zrm gelen lngi\izce yahut Almanca 
ilmi mecmualarda. dünyada çıkan il
mi eaerlerin huliaalan, tahlilleri, ten
kitleri yazıldığından, talebe bu gibi 
mecmualaTm muhteviyatından istifa
de eder. 

d) Franaızcadan almanca ve İngiliz 
ceye ve almancadan ve inailizceden 
franaızcaya gayet mufaual ..-e mazbut 
lqat kitapları telif edilm.İf olduğun . 
elan, franuz talebesi blllllardan da bü 
yiilr. mikyaata istifade eder. 

Darülfünunumuz talebeaı- gelin
ce• 

A) Türkçede bütün ilmi mevzu
lar hakkında basıf.ouJ eserler az ve 
henüz ba11lmamıı eserler vardır. 

B) Darii\fünunummı:clan mezun ı>
lanlar, behemehal Franaızça, lngiliz
ce, Almanca, Rusça, ltalyanc:a lisanla 
nndan birine, hiç olmaz• metin anlı
yaea.lı: kadar vak1ftırlar. 

C) llme auaamıt olan ve malUınatı 
nı •-İflettinnek için her vasıtaya bat 
vuran talebemiz, bildiği yabanc• liıan 
da netolunan kitaplarm ve mecmuala 
rm muhteviyatrndan iatifact.. edebilir
ler iae de, kitap ve mecmua yiUünü 
nadiren ııördüiünden liyiki veçhile 
istifade ecleuıiyorlar. 

D) Türkçeden Almanca, Frana•a· 
ça ve lnıilizceye ve Al-....cadan, 
Franaızçadan ve lnailizceden Türkçe 
ye mufaaaal ve mazbut lugat kitapla
" telif edilmediiinden, talebemiz pek 
büyÜk mütkilit içinde çalkalanıyor 
ve bu mü.fküli.ttan kurtulmanın imki 
nını bulamıyor. 

Bu son nokta m-leketin ilmi 
h.;yatile pek sıkı bir surette alika 
dardrr. Genit bir mikyaata tüııat me
selesi halledilmedikçe ecnebi bir mek 
tepte ecnebi bir lisa.n öğrenmiyenlerin 
yahut öğrenip te Türkçelerin k11vvet
li olmıyanlarm tercümeleri u.yif o
lar. 

Ecnebi lüııat meaeles.i.le ecnebi li· 
aan meaeles.ini, ''Milliyet" ııu:eteainin 
19,20 Ağustos ve 6 Eylül 1932 nüsha 
lannda uzun uzadiya tetkik ettim. 

SON 
Da.-ülfünun Müden-ial.mden 

Auram Glll.ANTI 

Gandi ölürse •• 
Hlaclüta • iayaa çık
maeından korkuluyor 

BOMBAY 10 (A.A.) - Hint bükü 
a*i Ganrlbi'nin aulb teldiflsini reddet 
mit ve aiyaai müzakerelere giritil,,_; 
içia liznn ..,..ı: olarak menfi mukav..
miicadeleainin kat'i olarak lııralulmaarm 
ilsi airmıiiıtür. • 

Hint -tbuatı Gantloi tonfmrlan açd 
mq oı.n mücadeleyi aiyaai seylrulceyiı 
sehumda iistadane IKr darı... addetmek
tedir. 

M-hatma, tutacağı oruç neticesinde 
öldüğü takdirde ne olacağı eadİfe ile 
dütünülmekte ve bu ölümin bir ilatiW 
hareketine sebebiyet YenneA tehlikesin
den ı.onn.Lnaktacbr. 

Zaif düşmekte olan Mabatma'ra. dok• 
torlar llelonaktadw. 

MacDonald 
Kürsüde! 

- ·--
Amerika ile lnılltere 

nelerde anlattılar? 
LONDRA, 10 A.A. - M. Mac Oo

nald, Avam Kamarasında beyanatta bu
lunarak rünıriik mütarekesinin evvelce 
Avam Kamara11nda vaki beyanat muci
bince lngilterede \Jaılarulmış ~lan i,le
l'İn denmına mini olamayacagını aoyle-

mitr.Mac Donald, Amerika hükumeti· 
nin sila!ıları baakma konferansı mem
nuniyete değer bir sona vardığr takdir
de Avrupa'da sulhun istikrarını tem.ine 
daha geniş bir mikyasta ittir~ n neti
cesi Avrupanm ve harp tehdıdıoe ma
ruz bulunan de-detlerin emniyetini te
min edecek olıuo iıtişari D'İ•akları kabul 
ebneğe mütemayıl bulundugunu beyan 
etmİ!tİr. 

M. Stimaon, bu sahada önayak ol. 

muı olup ıimdıiki Amerika hük~eti iıe 1 
daha ileri gihMi'e ve bu baptaki beya· 
natına k~t'i ve müe11İr bir ıeki1 verme- j 
ie möterµayd loulunmaktador. 

Bu beyana mesele yeniden müzake
re edildiği zaman münasip bir vakitte 
yapılacaktır. 

iYi. Mac Donald demistir ki: 
- Şimdi her iki hiikümet, yediğeri

ni tawaıMle aıdamaktaclır. V r konferan
sın berlıalde bir netice elde etmeain; te
min etmek ve aonra A...-up&'nrn sulhu 
sever milletJ..nnin kalplerindeki korku
yu ~idermek için ellerinden ~eteni yap· 
map azmetınİflordir. 

Nutku, ~ clakil<A devam etınİftir. 
Fratuanın borcu ı 

PARIS. 10 A..A. - Nazrrla• meclisi· 
nin bu sabah ymptıiı ictın- ilİt z.aptlar ı 
dan anlatıldıi- ıııöre borclann bir lea· 
viye suretİM ~anması hakkındaki 1 
Franaız - A.....;ı..,, müz.o~ mplo- j 
masi tarik ile devam etmd<tedir. 

Bu takdirde Gün dol~ h&zı .. yialar 
hiWına olarak F'"1Ul•ız hiilnimeti borçla 
nn son taksitinin oclenmeai ~esi 
hakkında hiç bir karar almamıştır. 

Gümrük mütarekesi 

LONDRA, 10 A.A. - Amerika hü· 
kıimeti ile mutalıılr kalınarak tanzim e
dilmit olan ıriimrük miitard<~ projesi
nin 111etni, 1-clra konferansı ihzari ko· ı 
mitealnde m6ıııwaailleri bulunan ••lciz, 
allı.adar de.lete. teblif olunmuıtur. 

=--------------~-
Alman inadı 

CeaeYre koaferanaıaı 
• 
•aya dütlrece ml? 
CENEVRE, 10 A.A. - H..,aa Aian· 

sı naaı..birindmu Silahlan bırakma kon
feransı büros.ı, lnırillx plannu müzake
re etmekte olan umumi komisyonun cel 
selerini cumaya kadar tatil etmeie ka
rar vemu,tir. Sehel>i de l"'tilİz v~ Al· 
man mume .. aıerlne mükalemelerine de
vam "tmelc fırsatını bahaetmektlr. 

Bundan iki ııdn evvel 1 av.iliz planrııın 
en .,....ı, noktaaı olan Avrupa orduları 
tipinin yekıuıuklaatınlma.ı meselesinde 
Alınan heyeti tarafından gösterilen mut· 
tik uzlumamazlık üzerine konferana 
mesaisi inkıtaa uiramak tehdidini arz<>
diyordu. Fakat, beynelmilel elkin .umu· 
miye ile konferansta A-ıka, lngıltere 
ve Fransa'nın müttcttk bir cephe t.,.kil 
etmeleri ve lıu iıtiralun bilbaaaa Lon
dra Ye Pario arenada pek arla olması bu 
inkıta& mini ohnuttur. 

Bir aralık, taluilin -ğıdan yuka
rıya doğru mu çıkmalı, yahut yukarı 
dan qağıya doğru lllUI inmeli tanm· 
da mecmualarde bir baJüıı açılmıt idi. 
Bence, tahsil ayni zamanda aşağıdan 
•e yukardan ba9lamalı. ilk zamanlar 
da bu iki istikametin meyyeleri zayif 
•e mahdut oluna, zaman ile bi.-biri
ne yaklaşır ve biri ötekini tamamlar. 
l !k ve orta tabailin u.yifliği, yÜkaek 
taJuilin - Velev ki kusurlu olsun -
inki~fına mani olmamah. Böyle bir 
teYe kalkıf'Dak tabiatin kanunlanna 
kart• gelmek demektir. 

Seyyah evveli ne görür? 

••• 
'"Efendim! Darülfünan talebeai, 

Avrupa Darülfünunlan talebesi ıribi 
yükselmiyor. Böyle Darülfünun olur 
mu ?" Namesini duynuyan acaba kim 
ae var mı? Evet, bu giinlrii Taziyet böy 
ledir. Fakat Avrupa Dariilfünunu ta
lebesi dendiği vakit, umaml•ştrrmak 
doğnı değildir. 

Balkan DarüHünı.cnlarının talebe· 
alnin aeviyeıi Darülfünı,p:ıumuzun ta~ 
lebeainin se..iyeainden yükaek değil
dir. Onlarda n bizde de ayni aebep
lerden dolayı talebenin aeYİyesi yÜk
selmemiştir. Çünkü Balkan Dariilfü· 
nunlarının nefTİyatı bizim nfl!riyatı
mrza faik değildir. Bunun gibi, onla
rın talebelt rinin ....... i lisanlara o
lan vukufları bizimkilerm ecnebi li
sanlara olan "nlkuflarnıdan fazla de
fildir. Bu kail memleket ile bunlara 
benzer memleketlerin Darülfünunlan 
nın ilmi istinatgi.hı ancak ecnebi li
aanlardır. 

İki aene e..vel, Atina Darülfünunu 
ulebeai latanbula ııeldiii vakit ecne
bi liaan meaeleaine dair tetkikatta ı... 
lundum. ve koouttuium talebenin be 
men kiffeai .,Bir az bilirim." cevabı .. 
Dl ,..,rmiftir. 

ilerlemiş olan memleketlerin Da
riilfünunlanna ve mesela Fransa Da .. 
rülfünunlanna gelince, burada tale
benin vaziyeti fU merkezdedir: 

A) Franaucçada, bütün ilmi mev· 
zular hakkında müteaddit eserler var 
dır: 

B) Fransız Darülfünunlarrndan 
mc"""1 olan tııleb.,, behemehal lngi
lizc~ ve Aln\anca li:sanla.rından biri .. 

ilk manzara çarpık çurpuk evler, 
alelicaip sokaklar, çöplükler 

Türkiye Turing ve otomobil klil· 
bün, lstanbulıı ilk ııelea ecnebilerin 
gözlerine çarpan çirkinliklere bele· 
diyenin n:ızan dikkatini celbetmİftlr. 
Şehrimize 9imendiferle gelen turistle
rin Y edikule - Sirkeci araaında ııör
diikleri binalardan çoğunu desteklerle 
durabilen kapkara ve kav haline ıel· 
mif kulübeler ve emııali evler teıkil 
etmektedir, Hay darp af& • Ankara tre• 
ni de, kötü bir tesadüf ~ olarak 
Haydarpatadan en-eli ayni tarzda 
bir mahalden geçmektedir. Deniz yo• 
lu ile gelip Gılata nbt-m• ayak ba 
aanlar da nbbmm kerih kokalarmı te 
neffüa etmete mecbur kalıyorlar. 

Türkiye Turinı ve otomobil klübün 
de diyorlar ki: 

-Otellerimizin bulunduğu istiklal 
C. ıi birkaç sene evvel cadde denile. 
bilecek bir halde idi. Şimdi iktııadi 
buhrandan mıdır. nedir halen bu cad 
de pia a!Ç• dükkinlan, duman içeri
sinde mahalle kahnleri, lonk Ye çar· 
pık her şekilde dükkan lavh~lar~e 
pek çirkinlflflllittir. Hele her gım bır 
u dahi. büyÜyen ve inaaıım gözüne 

batan sinema leYhalan ıelip geçenle 
re tefılike verebilecek bir hale geldi, 
Bu civardaki muaallat ve müteamıı: 
dilenciler aynca kayda ıayandır. Bir 
çok itlek caddelerimizin kınlmrt pen• 
cereleri mukavva veya çu•al parçala 
rile yapahlmıı, iM biiğrii çirkin dük
klnlan, muhtelif sebeplerle, çimento
larr .Okülerek topraklan m.,.dana çık 
mıt ve o halde kalmıt ya,.. kaldırım
ları zevki aelimi incitecek bir halde
dir. 

Bütün dünyada emaali -araaında mu 

Seyyah ilJc tl.,fa fit maruaralan 
l'Öru)oor 

azzam ve enfea bir eaer addedilen A
yasofya camiinıizin dökülmÜ! harici 
aı•alan ve meydana. çıkao tuflalan 
arasından frıkıraa. ve zairlnin yüııüne 
ihmal ve teaeyyiip haykıran otlarile 
çalıhklan luıkknnızda diif•anLk duy 
sulan haarl edecek bi~ mahiyettedir .. 

HABERLER 
lil'ON - - : ı 
!• DAKiW'.41 

Şimali Çin de japon 
istilasına geçiyor 

işgalden sonra Pouyi'yi Pekinde 
ecdadının tahtına geçireceklermiş 
VAŞiNGTON, 10 A. A. - Evening 

Standard, Japonya'nrn şimali Çin'deki 
taarruzunun gayesi, yeni bir Çin İmpe
ratorluğu vücude getirmek olduğunu 

yazmaktadır. 
Bu gazete, Japonların bu ay nihaye

tinden e•veJ Pekin ,.e Tiençin'i işgal et
mek olduğunu ve bu İşgalden sonra 
Pouyi•nio ecdadının tahta oturmasını 

ve kendisini Pekin'de Çin impeı-atoru i
lin etmesi muhtemel bulunduğunu be
yan etmektedir. 

Bu ,ur~Ue Manruri devletinin devlet 
ler tarafmdan.,tanı~ma ı mesdesi ile Ja
ponya'rını 9 <levlet muahedenamesi ah
kamr hilihaa Çin topraklarına taarruz 
etmesi meselesi bertaraf edilmiş olacak 
ve Japonya'nın milletler cemiyetinden 
çekilır..e3ini intaç etmi~ olan btt,hca se
bep octadan kalkacaktır. 

Bu gazete, Pouy'nin Pekin'cle otunna 
sına müaaade olurunıak ve kendisine bir 
tahsisat ve•ilmek sartile Çin dımhuri
yetçileri lehine t.t>htından feragat etmiş 
olduiunu hatırlatmaktadrr. 

Cümhuriyetçilerio bu ...,-tlara riayet 
et'™"'"' olduklan behanesile Pouyi sal
tanati iade etmeie tqebı.üs edecektir. 

1 mperatorluğun tanrnması, başlangıç• 
ta !tir talnm mütkillerle karşdatacaktır. 
Fakat ııarp devletleri, arap sacma dön
müt olan Cin islerind"11 okadar bıkm1t 
uaanmıtlaraır ki, nüfu:zlarmı kaybetme 
den !İmdİki vaziyatten sıyrılmak rçın 
böyle bör hal sureti hulunm•mnı mem
nuniyetle kartılıyacaklardır. 

Pouyi, nüfuzanun ecdadmın vakti.le 
hüküm sürmüş oldukları bütün toprakla 
ra .amil olması iddiaamda bulunacak
tır, .fakat simali Çin'deki hrıkimiyeti ce
nup eyaletlerine tesmil etrneğe ve Nan .. 
kin vf'! C.nton hükU.metlerini ortadan 
kaldınnağa kalluşmıyacaktır. 

Esasen Pouyi'nin yalnız Jİmali Çin'de 
büküm sünneai daha ziyade muhtemel
dir. Zira Japonya 480,000,000 luk bir 
imperatorluk karsısında bulunmak arzu 
sunda-olrnayıp bilakis ıimali Çin'de bir 
çOk cümh•ıriyetlerin ortaya ç.ıkmasınr 
kolaylqtıracaktır. 

Mütttnadı dahili harpler, Y an,..!se va
disinde Amerit.a, 1 ntıitcre Ye Fransa' -
nm .-lik oldukları mühim menfaatleri 
haleldar edecelctir. Fakat böyle bir va
ziyet, Şimali <'in'de müstakar bir siyasi 
rejim .ticude ~etirmek arzusunda hulu-

M 
Dört yolda liman 

DÖRTYOL - Dörtyol Türkiyenin 
ehemmiyetli bir ihracat yeridir. BilhaHa 
p<M"takal _,,siminde burada faaliyet pek 
ziyade artar. Fakat Dörtyol mallan 1 
Menindaı aevkeder. Bunun için porta
kalların maliyet fiatleri yükselir . 

Hükümet dı;rtyolda bir liman yaptrr. 
makta karar vcnnittir. Bunun için Dört
yola bir heyet gitmi,tir. Bu heyet yapı
lacak limen hakkında tetkikatta bulun
-Xtacbr. 

Çeşme anuoncuları 
IZM(R, - ç.,.m.. knaamm anaaonu 

çok methurdur. Ba havalicldö anason 
müstahsilleri inhisar idıu-esine olan borç
larmın öcl""meoi icin yeni ınahaul alı
nmcıya kadar miKaade edi~ini iat<>
mitlerdi. Viliyetçe buna dair giimriik 
..,., inhisarlar vekioleti nezdiode tqebbiia 
te bulunnlmuttur. Dün vekaletten viLi
yete gel- c.,.,apta müatabaillerin istek
lerin<n lııabul edildiği bildirilmi9tir. 

İzmir sehir tiyatrosu 
IZMIR - İatanbulrla olduğu ıribi lz

mirde de bir tehir tiyat...,.a t"'kil edil
mmi için t"!•••ilalerde bulunulmu•tu.". 
Şehir ..-IUi toplamnca ~ meaelenın 
k-.afaaılı ııöytc.nekt...ıır. 

l:anir ...... tiyatroou için 1stanbul
dan ı... ..ıu.e artistlerinin · ~elırimize 
ıetirilmeleri mulotenıelclir. lzmir telıir 
tiyatrosunun biri de operet la•mı ola. 
c:aktır 

Baly'a - Çanakkale y0lu 
BALIK.ES1R - B..Jya - Çanakkale 

yolunun intuı yakında bitecektir. Bu 
yolun Yiliyetimiz tarafında bulunan alt
oıq ~ kilometrelik k11nunm İnşaoına 
ıu ıunlerde batlanacaktır. Yolun keıif 
ı.eöeli 12,218 liradır 

Damdan girerken 
yakalandı 

BALIKESIR - Azılı bir hıraız bir . 
evin dammıı dt!lerek içeriye cirrniıtir. · 

Ev _hal~''! feryadı Ü zenne hırsız kaç
mak ıstemtftir. Fakat niheyet kolaylıkla I 
girdiği dam deliğindl.n kaçamamrı ve ; 
yakalamıu,ırr. 1 

Menemende üç tevkif 1 
MENEMEN - Burada haklannda 

tahkikat yapılan üç maliye memuru tev· 1 

kil edilmittir. Tevkif karan lzmir miid- , 
deiumumı1iğince vmlmiştir. Bu karar · 
Menemen kaymakamlığı- telııırafla bil- ı 
dirilmiştir. 

Bir enginar için adamı 
öldürdü • 

IZMIR, - Kar9ıyakada Dedebatı 
mevkinde bir bahçeye enginar çalmak 
için ııirmif olan sabıkalı Jıınızlardan 
Maniaalı Melunet bahçenin bekçisi ta· 
rafından enginar çalarken öldürül
müıtür. 

Pouyİ 

nan ve IYl<iki pyesi yeni Çin İmpera
torluğunu ikinci bir kere haline ııetirmelr: 
olan Japonya için hiç te fena değildir. 

Bu gazete, Japonya'mn birçok Çin ie· 
neralleri il., i~ adamlanna kendi noktai 
nazarını kabul ettinni1 olduğunu öğren
mİf bulunduğunu yazmaktadır. 

Setldin cenubunda muharebeler 
PEKiN, 10 A.A. - Japon kuvvetle· 

rine mensuv müfrezelerin büyük seddin 
cenubunclaki hareketlerine devam ede
rek Luan nehrini Luan Chov civarında 
aşıp ııeçtikleri söylenmektedir. 

Japonlar bir müdrl« evvel tahliye et
tikleri birçok şehirleri yine ele geçinnit· 
!erdir. Japon tayyareleri Pelıin'in 45 mil 
ıimali ıarkisinde bulunan Miyün'ü bom
bardnnan etınitlerdir. Çinliler demiryolu 
üzeo·indeki Anahan'da mukavemet göa· 
!ermektedir. Demiryolu boyunca zorlu 
çarpıtmalar olmaktadır. 

Vaziyet vahim goriilmektedir. 

Mersinde sıcaklar 
MERSİN - Mersinde "caklar haşla-· 

m tır. Yakında deniz 7.&malU da gele· 
cektir. Meninin pzel bir pliijı vardır. 

iç kaıabalanmızdan !»le plaja ııirmck 
ve denizden istifade etmek içın tehrimi
ze ııelenler oluyor. 

Bu ıene devlet demiı·yollan idaresi, 
cuma günleri Adana - Mbrsio araıında .. 
ki batlanla büyük tenzilit yapacaktır. 
Talıü bundan sonra Mersin plijr daha 
kalabalık olacaktır. 

Pili ıebirden biraz uzaktır. Belediye 
Menin plajına halkın kolaylıkla lfİdip 
gelmesi için ucuz nakil vasıtaları temin 
edecektir. 

• Musta kar 
Mu,ı_ bildi..ili,.or: - Mayıı a,... i

çindeyi,., hilA kar yai;r,.or. Geçen sene
ki \nıraklrfa inzimam eden bu devamlı 
lot ot, saman gibö hayvan yiyeceği kıt
lığını mucip olmuıtur. Mülbakatla. bera. 
~ burada timdiye kadar at, manda, 
sıgır, makep ve koyun olarak telefat 
epeycedir. Köylüler kendi yiyecelderi 
olan mevcu~ buğdayları kaynatıp bay
va~ra Y.edınnelrtedirler. Bu yüzden de 
bugday fıaıları yilkıelmit, bir ölçek buğ 
day yarım liradan bir bucuk liraya çık
ımıtn-.. Hayvanlann ölümii ,;irinden 
yağ İıtibaalitr azalmq, bu yüzden ya
ğın okkası 40 kuruttan 150 laarn .. frr
lamıttır. Eli böiründ~ kalan bil'Ç<llı: köy
lüler, kazmalarla buz tabakalanm kmp 
gönen denilen bir nevi dikenli ot bal11p 
çıkarmakta ve hayvanlannr bununla 
beslemiye çalıtmaldad..tar. 

Raşit Riza heyeti 
Balı kesirde 

BALIKESIR, (Milliyet) Ratit 
Rıza tiyatroau iki günden beri Balı
kesirde yeni maarif sinemasında tem
siller vermekte ve çok rağbet gör
mektedir. 

Tenis 
Turnuvamız 
• Mayısın 19 unda Taksim Te
nis kortlarında yapılacak olan 
tenis turnuvamıza ittirak ede
celderin istical etmeleri la-
21mdrr. Kayt müddetinin ıonu 
16 Mayıstır. Müaahıkların tur
nuvaya kayt olunmak için mü
racaat edecekleri yerler, Sirke
cide Milli Spor Zeki Rizanm 
mağazası ile Taksim Tenis 
kortlarında Kibar Mustafa Bey 
gidip kayd olabilirler. 

Zaman kısaldığı için ittirak 
edeceklerin acele etmesi la
zmıdır. 

Bursa Yahudileri 
• 

Alman Y abudileri lçia 
iane toplamak latediler 

BURSA, 10 ( Telefonla) 
Bursalı münevver yahudilerden ba 
zJan hahamhanedeki ayini müte
akıp Alman Hitlercilerinin boy/ro. 
tundan zarar gören Alman yahu
Jileri için iane dercini teklif etmif 
tir. 

Mabette bulunan .vahudilerin bir 
~ğu isimlerini kaydettirmi,lerdir. 
Burada toplanan parayı gayri kôli 
gören yahutli gençleri aralannda 
tertip ettikleri heyetler marifetile 
de hane hane dolaşarak iane topla 
mağa başlamr.,Iardır. Hadiseye el 
koyan müteyakkız zabıtamızın yap 
tığı tahkikat ve sorgular neticesin
de iane toplayanlar itirafa ba~la
mıflar ve paralan derhal sahipleri 
ne iade edeceklerini bildirm4ler
dir •. 

Toplanan paralar yelıUnunun 
yü:derc:e liraya baliğ olduğu anla
sJmutır •. · 
. C~m'i ianat kanununa muhalif 
olan bu hareket failleri hakkında 
kanuni takibat yapılacaktır. 

Buraada aergi 
BURSA, 10 ( Telefonla) 

Bur•ada dördüncü yerli mallan •er 
gisi 10 temmuzda ilk muallim 
mektebi nele açılacaktrr. Sergi için 
1imdiden levltaıla.le hazırlılılara 
ba.lanm .. tır. 

fpekit 
mağaza•• 

Ankarada 

ANKARA, 10 (Tele/onla) -
lpekif, Bankalar cadde.inde ida
rei hu.nttiyeye ait mağazalardan 
birini kiralayarak ~k zevkli ve mo 
dern tan:da tamir ettirmqtir. Hü
lıümet merkezinin en zari/ bir ma
ğazası olarak 15 mayısta açıltKYJk
hr. 

Maarif VekAletl blnaıı 
ANKARA, 10 (Tele/onla) -

Maarif vekaleti birunı Yenifeltirde 
devlet daireleri mahaUainde yo
kında in~ edUmefe &a,lanacak
hr. Planlar lıazırlannıalıtadır. Bi
na Canlraya caddai üzerinclc ve 
Em~lyet meydımına bakan lr6fe 
ye yaptırılacalthr. Bundan bafka 
Maarif vekıtleti Yenlfelılrde elek· 
trik şirketi 8nli.nJekl salımla 500 
leyli ve nihart talebe alabilecek bir 
erkek lisesi yaptırmafa karar ver· 
miftir. Bu mektebin in,tuına da bu 
•ene ba,lanacalıtır. Bu müntuebet 
le bu mltadaki arazi istimlak edi
lecek ve lise Ankaramn ikinci er
kek lüm olacakhr. 

Dar6Jfünan bitçe•I 
"ANKARA, 10 (Telefonla)

Darüllibıunun 9JZ biltçeslnd• 
8363 liralık mllaakale yapol-QIJ 
dair ol .... l~ nnnameye ar.,.. 
mıfttr •• 

Bfiyük köprftler 
'ANKARA, 10 ( Tcl.elonla) -

1 

Ordu vilayeti hıumf ldarui tara- ' 
lından yaptınlacak büyük lttJprll· 
ler için haz:UNnln lrelaletine ılalr 
olan layiha alakatl.ar erı.c:ilnıaıler· 
ele teablt edilerek heyeti ırmamiyc
ye sevkolunmaftur • • 

Para ikraz edea clllea· 
clnla batı- celealer 

BURSA, 10 ( Telel-10:) -
Burada tlUencilikle NnJet ,_. 

pan ve faizle para ikraz etlen Ha· 
tlca ltlclek r-ıüıJe bir kadın wa· 
rlp bir sıırattc clolandırdmıfllr. U· 
lucami önünde JUenen Hatlcenbt 
paran olduğunu haber alan Meh· 
met isminde bir açılrgöz 3 ay euuel 
Haticeyi kantlrraralr et/İne almlf 
ve beraber Y<lfGmıflardır. Bu mUJ 
det içinde Haticenin paralarını al· 
mağa muvallak olan Mehmet nİ· 
hayet iradını evinden kovmuftur.
Kadın zabıtaya müracaat etrm.tir. 
Mehmedin evinde yopılan arafhr· 
mada dilenci kadına ait 105 parçil 
kıymetli esya ve bin liradan fazla 
faizle verilmi, senetler bulunmuş· 
tar. 

Mehmet mahkemeye verilmis· 
tir .. 

ispanya karı,1k1ığı 
MADRIT, 10 A.A. - Umumi me••' 

konfederasyonunun bir nebze kuvv•1 

ıahibi olduğu her noktada .. rev ilan ed 
mi,tir. 

Barcelone'da grev, tamamile suya dtl 
müştür. Valence ,.ııavetinde vukua se: 
len bir müsademede ~ kişi ölmüş ve b 
çok kişi yaralanmıştır. . 

Alicanto'da demiryollarını tahrip iç' 
yaı>ılan ı,;,. t•krm te~ebbüsier meydaıtl 
çıkarılmıştır. 



Ekonomi 

Şark tütünleri meselesi 
Cenevre konferansının kararları 
devletler arasında görüşülecek 

Cenevrecle toplanan tütün konferan
&1nda tarlt tütünü yetiıtiren Türkiye 
BuJııariatan ve Yunaıüatan mühim bir 
teklifte bulunmuılardır. Bu ~<:ketl_er 
fark tütününün buauai .,..,flan ıbbanle 
alelide tütün camiau haricinde olduiu 
nu, binaenaleyh memleketlerin gümrük 
tarifelerinde ayn bir kısımda ayn bir re 
aimle konalmuı laZDD ıreldiğini öne sür 
müılerdi. Konferansta bu ..-elenin son 
radan aynca tetkiki kabul edilmi§ti. 

Aldığım12 malumata nazaran bu ,,_ 
ide yalanda deyletler araamda tetkik 
edilecektir. 

Dün Oda meclisinde görü
şülen meseleler 

Ticaret odası meclisi dün mutat ~
!imalarından birini yapb. 

Geçen içtima :zabtı okunduktan son
ra n1znammin müzalr-ine seçildi. 

E .... eıcıe oda tarafından A...-apanm 
buı teh.lrlerinde bilhaua BerlİA 1.-.dra 
ve lfur.ı..ngta mümeuillilder ibdu ... 
dilmltti. Oda ıenelerdenberi bu mümes
aıllildenlen bir falde eWe edilemecliii 
lumaatinclecHr. Bunun ~ Oda iclowe 
heyeti bu muhabir azalildann · kaldın). 
maaını iatlyordu. Meclis bu teldifi lra
bul etti. 

Beynettüccar Petin Teya veresiye aht 
veriılerde miıteri lehine komityon ita
aımn t-.üffl teabit edildjkten sonra 
nıznamenln en mühim maddeıine ıre-
silcli. 

Bazı Tic:aret Oclalumın fındık ıçın 
-.sdilderi --.. ı+s 1 '•kAmnlu'..b .. 
kikate _ _,. ol~ ırörilbMldedir. 
Bu hal ihraç mallarmuzm aleyhinde bir 
hareket olmaktadU". Oda mediaine ma
halli Odalar tauılnıdaa fındıklar için 
.. enıe.. ihnıç ,.ı.adetwnel..nııcıe.. -
ra fmdıı.ı- burada da elı:ıpet1iu edil-
mesi - itibarile bbul edllerelı: içti._ 
nihayet nrildi • 

Milanoda teşhir edilen türk 
eşyuı 

Diinlai Aktam ırazetesi ~ serai
sindeki Tllrk pavyonunun iyi tertip e
dilmediğim bilhasaa bqlıca ihraç mad
deJerimiz yerine ipelı:li, lmıYat, lllriir ırl
bi teJler tfl!hlr edilcliflru yazıyordu. 

Tetkikatımıza ıöre, Milino •ergİalne 
memlekelimb: reaınen ittirak etmemit
tir. Y alruz barı mü_.eler huausi ola
rak iıtirak etmlıler ve kendi mallarını 
tethlr etmiılerdir. 
Şayiayı çıkaranlar rekip 

lrumpanyalardır 
Türk yumurta ihracatçıları DMmlebt 

için çok f.ideli ve müfit bir t"!ebbü•te 
bulundular. 4500 aandık yumurtalarını 
Türk bayrağıQI l•tıyan lnÖrıil vapurile 
ispanyaya gönderdiler. Bu ııelerler de
vam edeoektir . 

Türk vapurlarının uzak limanlara 
Türk ınallamu ihraç yolunda açılan bu 
ilk çıfır ticari aahada taYanı dikkat fai. 
deli teair yapmfıbr. Eneli:e ecnebi va -
purlarile 360 kuru"' nakledilen bir san
dık yumurta timdi liu Türk -..purile ild 
lirad'\n naldedilmektedlr. Bu iyi teldl 
derhal tHirini göstermiş ve yumurta 
saod•ldan iki lira yiikaelmİfdr. 

Bu vaziyet bir inamı ecnebi kumpan.. 
yalanın endifeye dütürmüttür. Bu m&
yanda 1 nönü vapurunun ancak 5 mU 
yapbğı ve ımcıık 25 gfinde Banelona 
gidebileceği gibi f&yıalar ortaya çıka
nlmıthr. Yapbiımız tetkikata nazaran, 
lnönü mevcut ecnebi tileplerinden lıir 
çoğundan daha aüratlidir vr SOn haftaya 
kadar lzınir aür'at poata11nı yapıyordu. 

Dün "" huauıta lnönü vapuru •ahilıi 
olan Sadıkzade Rıza Beyle koımttuk. 
Rıza B. bu husuıta l.ir muharririmize 
demiştir ki: 

_ Jnönü vapurumuz 11 mil siir'atin
dedir. Vapur yedinci ,.ün •abah Baı-se-

1 BORSA 1 
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londa bulunacaktır. En doğru ecnebi 
postalan da bu müddette ııiderler. Bun
dan oonra da ecnehi limanlara seferlere 
devam edeceğiz." 

Diğer taraftan Ticaret Odaamca da 
böyle bir mevzu üzerinde tetkikat yapıl· 
mamaktaclır. 

Dünya zeytin yağ rekoltesi 
Dünya 932 - 933 zeytinyağı rek.,Jteai

run lrat'i teslıiti yapılmııı.r. 
Bu rekolte vaziyetine nazara~ 932. -

933 dünya zeytinyağı rekoltesı sekiz 
milyon kentaldir. ispanya ve Jtalya 5,5 
milyon kental zeytinyağı istihsal ~§
tir. Yunanistan b., sene çok bol bir 11-

tihsal yapabilmiıtir. Tunuata mahsul ge 
çen aenenin aynıdır. Cezairde rekolte a
zalnuttır. Bunun sebebi müstahsilin ik
baadi buhran dolay11ile az mahsul veren 
zeytialilrleri terk etmeaidir. 

Suriye ve Lübnanda mahsul bu sene 
bozuk olduğundan zeytinyağı rekoltesi 
de çok dütülctür. 

Hayvanat mahsulleri 
Son zamanlarda gerek memleketimiz

de gerelr bqlr:a memleketlerde bayyan 
fiatlerinin çok düımüı olmuı -'ıaula
b ill'yvıuoiye fiatleri üzerinde de esaslı 
tesir yapmıfbr. Avrupanın hemen her 
tarafında mahıul&b hayvaniye fiatle,-i 
düfmelıtedir. Tereyağı bunların bqmda 
gelmelı:terur. Bilhaısa Fransada bu clU
ıüklük: Franaız bükumetirun müdaJ.ele
sini icap ettirecek kada!" faala oı-ttıır. 

Memleketimizde de tereyağ. fiatleri 
aon ıenelerde -ce dütrnüttiir. 

Odanın bir alakası 
Memleketimizle Avrupanın bazı ıehlr 

leri araamda seferler yapan hir tayyare 
tirketi bir propaganda hroıürü neıret
mqtir. Burada muhtelif "'birlere ait 
fotografiler meyanında memlelft:tbııUi 
hariçte çok fena tanıtacak bir takım ea
ki fotofraflar vardır. Mleoııırlık, faali a· 
el-. ırı1ıi pyleri ihti ... eden bu fotograf
lar memleketimiz için muzir telil<lb .,_ 
dilınektedfr. Ticaret Odası bunu nazan 
dikkate alarak bu gibi fotograRarm neş 
rine meydan nrilmemesi için Turing 
klübe müracaat eımittir. 

Dahilde yapılan fıçılar 
ihtiyaca kafi 

Memleketimizde tahta her ima!Ab ih
tiyaa karfılayacak miktara baliğ olmuı
tur. Senede 'O bin fıçıya ihtiyaç bulun
makta ve dahlldeki imalat ta bu mikta
" bulmaktadır. Hatta daha ziyade İma· 
lata imkin da vardır. 

Böyle olduğu halde, hazı şarap ve ra
ln ihracatcılannm, hariçten fıçı getirt
melı: tesehlıüaündıe bulunmakta .,., bu hu
susta müsaade iıtihsali için Ticaret 0-
daıına müracaat etmektedirler. 

Marangozlar Cemiyeti, marangozla
nmnm fu:-ı imali.tını mükemmelen yap, 
tıklanndan ve yerli fıcılann gerek eş
kal ye ev•af ve ırerek fiatları itibarile 
Avrupa . fıçıl~na muadil bulunduğun· 
dan lıahısle Tıcareı Odasına müracaat 
~f Ye hariçten fiçi ithali için yapılan 
muraca.~tların reddedilmeairu istemiıtir. 

Kabakulak 
Çok değildir, tek tik 

ve.k'alar ~örü'üyor 
Son günlerde tehrimizin baz• aemt

lerinde kabakulak haatalığı görülmek 
tedir. Dün bir mu
harrimiz Sıhhiye 

~ müdürü Ali Rıza 
Beyi ziyaretle bu 
ve diğer sıhhi itler 
ve meaeleler hak
kında görütmiittür 
Kabakulak hastalı 
iının pek çok oldu 
ğuna dair bir ha
ber yoktur. Yalnız 
tektük hastalık 
mevcuttur. 

Ali Rıza Bey 

Oaküdardalci Zey 
nepkamil hastaha· 
nesinin tanıirab he 
nüz: bitmeınittir. 
Bütün malzemesi 
sabn alınmaktadır. 

T amiral bitjnce hastahane açılacak-
tır. 

Baktuiyolojihane Ayaaof d b I 
d

. üh" ya a e e 
ıye emrazı z reviye komisyonun 

d • k" T l" un hulun ugu eı ı a at Pata konağında 
"H1fzıaaıhha Laboratu..arı" i.ııınil 

B . . e a-
çılacaktır.. urau ıçm i.lit ve nıalze-
me alınacak, yakında açılacakbr .• 

Halkevlrdı 

Köyler için albüm 
Halken köycülük subesi bütün lstan

buı köyleri hakkında genit maliimsb ve 
istatiatikleri havi bi• ?lbum netretınek 
i~in hPzırlıklara baflamışlır. Alhumde 
bırçok dP •esimler bulunacaktır. Bu e
&ere konacak malUmat ir.İn bütün lstan
bul köyleri muallimleri,."e ve muhtarla
~°'! m_uh.telif sualleri haTi listeler gön-

d~ldmı~tir. Bu suallerde cohafi iktısa-
1 J ari bir ' İ ~ok sualler sorulmaktadır. 

r~at seyahati 
Halke,,., ko- ··ı··k YCU u •uL.-· ·· ·· ·· d k" ay batı da b .. _ ·. uqı onumuz e ı 

Üzere .,i'.. tettrltun k?yJ.,re ıamil olmak 
edecektir B" ,,ı;e ırıat aeyahab tertip 
cekler k. r'"' 1 gruplar köyleri geze-

' on eran" ar ereceklerdir. 

1 
Konferans 

ıtan.._,ı HAlkr.vi Reisliğinden· B .. 
saat 18 de Evimiz salonunda T.: k ug~n 
hi t•tk"k · . ur tanı ceıruyetı azasından M··kr· . 
Halil Bey tarafından (f.)ôm Au unıd 

1
n 

"h• • -..~ na o u 
tarı ının rncmhaları) -ev 1 L. k 
f ·ı u· zu U nır 00 .. 
erans verı ec~ktir. Herkea gelebi~r. 

. , .. 
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Mahkemelerde 

Kaçakçılar 
Bir kaç kiti daha 
mahlt6m edildi 

lzmitte Rqadiye köyündeki evinde 
576 lı:iJo kaçak tilin çıkan Kademin mu 
hakemeıi dün Adliye ihtisas mahkeme
ainde neticelenmiı, kadem 6 ay hapae 
2800 lira para cezasına mahkiim olmuı
tur. 

* Fatihte mana-. Hüseynin evinde 
5755 sigara kiğıdı çılmuı, Hüaeyinde 
derdeat edilerek Adliyeye ihtioas mah
kemeıine se.kolunmu,tur. 

Hüseyin bu defterleri kirala.clığı loot 
bir dükkanda bulduğunu ve kanat Mak
bule Hannnın bunları ""e götürerek 
sakladığını aöylemİftir. Mahlawne Mak
bule Hanınun maznun aıfabyla ııetiril
meıi ve phit celbi için bqka güne bı
rakılmıı, mahkemeye pyri meTkuf sev
kedilen Hüaeyin tevkif edilmiıtir. 

$ Fatihte seyyar manavlık eden Ye Kan 
tarcılanla çakmak la!• satarken yakala
nan Mub;ddin de d6n Acliye ibti .. s ınah 
kemesinde muhakeme erulnıi,tir. 

Mub;ddin askerden yeni terhis edildi
ğini, terhiıinden sonra tfmendilerle mern 
lelıete ııelirlıen bir iataayonda bir arka
daııyla küçük bir paket çakmak tafı 
bulduğunu ve 45 tane olan bu tılflann 
yirmi üçünü arkadap, 22 İIİnİ de kencli
ıi alıp celıine altığını ve celıinde unut
tuğunu, bir ırün iskeleye ııiderk:en cebin
de bunların eline ıreçtiğini, kiğıda aar
mak üzere çıkardıiı zaman yakalandığı
nı aöylemiıtir. Mbhakeme phit c~lbi. i
çin lwlJka güne bıralolmq, Mnhıddın 
tevkif edilmiıtir. 

iskanda suiistimal ve ihmal 
davası 

ls _ka ___ n_dıüres_"_ ind;;-v~el;;;ru ihmal ~ 
auiiıtiınal yapmak, sahte ilmühaberler 
tanzim etmekten suçlu, memur, muhtar 
ve aahalıimasalikten 38 kifinİn muhake
melerine dün Ağırcezaı mahkemeainde 
bqlanılmııhr. Bu dnanm auçluları tun 
!ardır: 

Sabık lıkin müdürü Cemil, memur 
Sabri, Emin, Ratit, Muhar, Nazmi, Oa
man, Vedat, Mehmet Süleyman, Ziya, 
Kini Selinildi Hüsnül Hoca lıkender, 
şema'; Cafer, Şevket, amail Hakkı, A
tıf, Refik, Jbrahjm, Refik Hlfzı, Yan ya
lı Mehmet, Muhtar Etem, Ziya, Avni, 
Hüaeyin, Hakkı, Hüaeyin Hüınü, Hay
rettin, Cemal, Mehmet Efendiler ve Fat
ma, Haynye, Hatice Melek, Zeliha, Şa
ziye, inayet ve diğer Hayriye Hanım
lar. 

Faksı bu maznunlarrn hepsinin mah
kemeye ııelmeclikleri anJaıılmıt, gelen
lerin hüviyetleri teahit edilmiı, gelmiyen 
!erin zorla ııetirilmesi icin muhakeme 
batlaı güne hırakılmıttır. 

Haliçteki feci kaza nasıl 
oldu? 

Halicte bir gece sandalcı Hüseynin 
sandalı ile çarpışarak Ihsan ve Salomon 
iaminde iki kiıin.in lıoğıİİmasına sebep 
olan molDrcı Hafız Mehmet Efendinin . 
muhakemesine dün Ağırceza mahkeme
sinde d......, ed~ Haftz Mehmet 
Efendinin vekili aaodalcı Hüseyin ile 
motör aahibinin de dahili dava edilmesi
ni iatemit, fakat iddia ınakamı evvel e
mirde ehli vukuf aıfatıyla •eyriwain 
itletme müdürü Bürhanettin Be:vin din· 
lenmesini !üzümlü ırörmüştür. Muhake
me keyfiyeti müzakereden sonra Burha· 
nettin Beyin dinlenmesine karar verilmit 
muhakeme batka güne bJFakılmıtlır. 

Hasl'aların paraları 

Cen-ahpaşa haatanesinde emanet me
murluğu yaparken ölen haatalann ken
diaine tevdi edilmİJ olan paralarını hali 
hayatlannda kendilerine iade edilmit 
gibi ııöstererek 900 kü•ur lirayı ihtiliı 
etmekten suçlu Ahmet Hamdi oiul Şev 
ket Beyle "'1 ihtilisı farketmemek sure
tiyle vazifesini ihmal eden idare memu- 1 
ru Nurettin oğlu Şevket Beyin mu hake- j 
melerine dün Ağırcezada devam edilmif 
tir. 

idare memuru Şeyket Bey vazifesini 
ihmal etmediğini söylemiıtir. Bunun ü
zerine diğer Şevket Beyin kasadan pa
rayı na~ıl alıp nası] hastalara tevzi edil
diği ara,tınlmıt, her iki ~evket Bey su
çu biribirlerin.e etmiflerdir. 

Müdafaa v~ı.;li ha•IP.ned~n muhalle· 
fat, vefat. Doıya ve muamelat defterle
rinin celbini iıtemit, mahkeme heyeti 
müzalrereden 'On.,. bu defterlerin celbi
ne lüzum olmadıiına !8J"ar vermif, muha 
keme müdafaa v~kilinin tetkikat yapma 
sı i~n ?4 mayısta bırakılımttır . 

Kısa h; b '!rfer 

* Son zamanlarda Sandal Bedeatenin· 
de satışlar azalmı,tır. Sahlan etya da 
satrcılar1 memnun eden fiatlar bulama
rruoktRdır. 

Buna mukabil Bedesten haricinde sa
btl~ arlmıttır. Bu da icra dairelerile 
Malıye ,ubelerinin haciz ıuretile, "fya
nm bul~n~uğu yerlerde yapılan satış
lardan ılerı elmektedir. 
. * ~iliJi Ahmet Cemiyeti Merkez heye 

tı dun l?~l&nmı~, ~lanndan yeni ida
re heyebnı seçmıtbr. Riyasete Ali Paşa 
se.;ilmittir. 

• lngiliz asılzad .. erinden Duc -.e du
chesse Leed, Beruıtan tehrimize gelmi,. 
lerd"ır. 

* Ebblıa Odııoı mzamnımıesirun 10 •e 
11 in~i maddelerinin tadil edildiğini yaz 
mııtık. Bu tadilata nazaran Oda azası· 
nın vermesi icap eden Oda aidatı karar
J~tınJmak üzere Oda riyaset.ince bütün 
azadan İr:oimlcri, adresleri, ev]erinde de 
muayenehanelerj olup olmadığı sorulmuı 
tur. 

Kasıt var mı? 
D6akü yangında bir 

ldıl de öldü 
ETVelki ırece Beyoflanda Aunalı

meaçitte bir YllDIPD çılı:bimı dünkü 
nüabamızda yazmıtbk. Yangın ııece 
ıaat 10,40 ta Asmalımeııçitte Mina· 
re aokağmda üç kaili Ta ahf;ıp bulu
nan k:omiayoncu Albert Ef. ııin 9 nu
maralı evinden çılonııbr. Bu em en 
üst kab Yani YuYanidis Ef.nin iatica
rında olup doframa d-u haline ko 
nul111Uflur. At.,., buradan çıkmıt ve 
luaa bir zamanda ıremtlemit. bititik 
11 numaralı eve atlamııbr. Bu evin 
loirinci katında çamafın:I Holler lunin 
de biri otyrmaktadır. Holler, &fYala
rını kurtarmıya çalııuken zedelemnit, 
dıtan 9karabildifl etyaaını muhafaza 
etmeye çalııırken bayılmıf, bir -.l7'9 
ile haatahaneye nakledilirken ölmüı
tilr. 

itfaiye, birll2 ıreç baher verildiiin· 
den geççe gelmit ve bütün gayretlere 
rağmen 7 numaralı nin tahta kıaım
larile Angel apartımaıımm taraçaaı 
da yandıktan aonra 'söndürülebilmit
tir. Alet çıkan 9 numaralı eYin 5000 
liraya Bozkurt ve etyasmm da 5000 
liraya Adriyatik Sigorta ıirketlerine 
sigortalı oldufu tahkik.at netic:eeinde 
anlatılnııf .-e bu evin ahibi olup luz
larile beraber yangın çıltbfı :zaman 
ıinemada bulunduğu öğrenilen Albert 
Ef. dnğramacı Yani Yuvanidia, ırörü
len lüzum üzerine yakalanmıılardır. 
Tahkikata, müddeiumumi muavini Şe
fik Bey vax'ıyet etmiıtir. Y angmda 
kaııt olup olmadığı tahkik edilmekte· 
dir. 

Belediyede 

İstikraz yapılıyor 
Muhtelif yerlerde koo· 

peratlfler açılacak 
Belediye kooperatifinin tevlİJ için 20 

bin liralık istikraz nıliaaadeai Belediyeye 
gelmittir. Kooperatif ille iı olarak ıehrin 
muhtelif yerlerinde sabt mağazaları a· 
çacaktır. Bu sabş maitazalarında dqarı
dan çok ucuz fiyatla her türlü yiyecek 
içecek maddeleri aatılııcaktır. 

Mektupçuluk 
Fstih kaymakamlığına tayin edilen 

Belediye mektupçusu Haluk Beyin ye
rine mezarlıklar müdürü Süleyman Be
yin ıretirileceği IÖylemnelrtedir. 

Hahcıoğlunda itfaiye 
Hahcıoilunda bir itfaiye müfrezesi ,l"f 

IAI ........ 

,, • itfaiye mütehassısı 
Belediyece cellıedilecelt itfaiye müte

haııııı İ~n mukavelename esaslan ha.zır
lanmaia hııflammıtır. 

Poliste 

\ 
Vilayette 

• • Ziraat sergısı 
--+----

Bu seneki aergi çok 
büy6.k olacaktır 

Ziraat Oda1ı reiıi bu ııilnlerde .,.ıı 
Muhiddin Beyi ziyaret edecektir. Bu 
esnada ııonbabarda ~ılacalı olan ziraat 
aergiıinin eaasbın komıınlııcaktır. Bu 
aenelö serıri çok hüyÜk olacaktır. 

Vali Bey 
Vali n Belediye reiai Muhiddin Bey, 

bu ayın on dokuzunda Ankara'ya ıide
cektfr. 

Galatasaray iti 
Galaı..&y Liaai qini tetkik eden 

Vilayet idare Heyeti, kendi arasından 
tali bir Iıe,et ayınnqbr. Bu heyet eus
lar üzerinde tetkikat yapacaktır. 

Maarifte 

Pansiyon ücreti 
Meclis encümeninde 
nasıl teablt edlldl 

Mekteplerde leyli taJdıe panaiyonları 
için alınacalc iicretler fU suretle teslıit 
eılilıniıtir. 

Adana 175, Ankara 275, Afy- 120 
Balıkesir 160, Buraa 180, Diyanbekir 
160, Edirne 160, Erenkö:ı: Kız Uaeai 
225, Erenköy Kız liaesi ilk kısım 200, 
lıtanbul melrtepleri 225, Erzurum 180, 
Galatasaray 300, Galatasarayın ilk kı
aımları 275, lmıir 225, Kaatamonu 140, 
Kayıeri 150, Kırklareli 100, Niğde 130, 
Ordu 130 Rize 135, Silifke 120, Konya 
150, Sıvas 140, Trabzon 150, Aksaray 
120, Kütahya 120, Marusa 200, Y ozırat 
120, Antalya 150, Gaziantep 180. Bile
cik 120, Çankın 130, Denizli 120, Erzin,. 
can 150, laparta 150, lınnit 130, Kan 
150, Sinop UO, Sürt 120, Şarloluınılıl
oar 150, Teldrdağ 100, Tokat 130, Zon· 
pldak 150, Samsun 175, Çonun 130, 
Mufla 130 lira. 

Muammer Raşit B. 
Tedavi edilmelı iizere .~7,';"4ya gi

decek olan Darülfünun i Mu-
mer Raşit B. cumarteai günii ıehrimiz
den harelı:et edecelıtir .kıymetli Darülfü
nun eminine seri afiyet dileriz. 

Muallimler birliği kongresi 
Muallimler Birlifi senelik kongreoi 

bugün Birlik merkezinde uat 13 ele ak
tedilecektir. 

Talebe birliği toplanıyor . ' 
M. T. Tal irliği bugün saat 13 

de Halkevinde feyka)ade bir koıwre ak
tedecelıtir. Bu kongrede Birlik id""" be 
yeti vaziyeti gÖFÜJÜlecektir. 

Eroin nasıl düşürür? 
22 yaşında iyi aileden bir genç 
aşından g~çenleri anlatıyor 

Poli , henüz ite lwlJhyan ve zalırta ta- 1 
biri ile kapkaççılık yapan Rüıtü iamin
de birim yakalamıttır. 

22 yaıında olan Rüştü, lstanbul So
ğukçeşme'de oturan iyi bi• ailenin oğ
ludur, J.tan1ıuı Lisesinde de okunmut
tur. Fakat e·oin ceker. 5 !!:Ün e..vel Be
yoğlunda Madam F ürüz'arun el çantası
nı kaparak kaçmış, ~ rün evvel de "'u
aUime Münire Hanımın çantaııru, Ban· j 
kalar cad<'esinde kapmak istemiş•~ de 
muvaffak olamamııtır. 

Ayni gün oradan geçmekte olan Ma
dam Vasiliki'nin cantasını kapmııtır. 

Dün d,. Beyazıt'ta Emine Hanımın 
çantaamı kapmak isterken yakalanmış· 
br. 
Rüştü, bütün tuçlannı söylemi,lir. 
Dün kendi~ini gören bir mulıarririmi

ze Rüstü Efendi demiftir ki: 
- Benim bu hale ırelmemin sebebi 

eroindİT. 
Şimdi eroin bulamıyorum. B~n. hir· 

denbire fenalık ""'liyor, hu i,leri ini O: 
!arak yapıyorum. Ben kendime ınalilı: 

d"ğilim. Beni haıtaneye kaldırınız. Ev· 
velce EYkaf mathaaımda malıirust ı
dim. Ticarethanelerde de çalıştnn. 

Bu sefer kadın bir erkeği 
kaçırdı 

Beyoilunda ırene bir qk ma-a.aı ol
muş ve Mm Katina Diinya isminde 38 
ya,ında Yunanlı bi• kadın. sevg11isi ln
ıriliz tebaaundan Artbur Colly isminde 
20 yapnda bir !{enci kandırarak beraber 
ce Atina'ya kaçvııılardır. 

Önce do•tlukla başlıyan münasebetler, 
bir müddet son•P ilerilemiştir. 

Mm Katina A...-ıhur Colly'ye nlemeyi 
teklif etmiş, Art~ur Collv'de hunu ka
bul etmiştir. Sevdazedeler evleomeğe 

karar vermi,ler i•e de Arthur Colly'nın 
pederi buna ~uvafakat etmemiıtir. Bu
nun üze.-ine .snP"ililer kacmaktan başka 
çare olmadığını anıamı,ıa";. ve 29 nisan~ 
da Atina'ya sibniılerdir. 

M. James Artbtır ılün bize dedi ki: 
- Evet o~um bir Yunanlı kadınla 

kaçtı, bu kadınm a~eba neıini beğendi? 
Kadtn Zt:lll'in değildir. Biz de zengin 
değiliz ... Oğlumun cebinde 300 lira11 var 
dı. Yunanistanda is bulacağini zannet
miyorum. Pa'!'a~z k,.Jınca tekra.,. buraya 
ırelir. Arthure ait hende hiç bir fey kal
madı. Evdeki resimlerini de, ::.ırthm. 

Gene· eroin 
Akaarayda kabYecİ Salim.in 

araıtırdmı' ve bir miktar eroin 
muştur. 

kahvesi 
bulun-

Sabıkalı esrarkeş 
Beyazıt~ arap Mt.ıstafanın diildcanı 

esrar içildijinden kapabltn11tı. • Arap 
Mustafa bu sefer mühürlü olan düldci
nın arka tarafını delerek iceride alb ki
şi:ve esrar içirirken yakal~ıtrr. 

Oc sene ııonra yakalandı 
Bundan Üç sene evvel Altmıplb na

mile meşhur Osküplü Mustafa, Galata 
rıhtımında Seyriıefain müfettiılerinden 
Kemal Beye, öldiinnek lı:asdile aililıla 
hücum etmltti. Kendisi, mütekaitlerclen 
Müınin .Efendin.in gözünü çıkarmakla 
da suçlu ve firari idi. 

Polia memurları, dün Altmısalb Mua 
tafayı Sultanahmet'te görerek · yakala
mıılar ve Adliyeye vermiılerdir. 

Yakalanan dolandırıcı 
Öteye beriye mektup yazmak ve lıa

zen kendiaine polis memuru aüıü vere
rek dolaodıncılık yapaıı Salilıaddin y• 
kalanntJttır. 

Vapurdan yangın çıkh 
Dolmabahce önünde demirli bul..,_. 

Cümhuriyet v:.paru- k.......,..ıık ..... 
mmdan yangın çıılmutbr. Buranm talata 
kısımlan Y&nmlf ve alet aönclüriilmüt
tür. 
Gümrükteki hınızbğı ham

mallar mı yapmış? 
Geçenlerde Galata giimrük anılıerla

nndan birinde bir kilo kokain ve ilıi y&
mek kafıiı çalmclıiı yazdinııb. Hırau.
lığın iki ay evvel ifinden çıkarılan iki 
hamal tarafından yapıldığı ıınlatıbmı ve 
yakalaıımqlardır. Gümrük Batmüdiriy&
ti hırsızlığa vasıta olanlarla yakalana 
iki hamalın diğer bazı arkada§ları bak. 
lllnda tahkikat y._ı.taclır. Tahkikat 
birkaç ırüne k&dar bitirilecektir. 

Kalpanzanbk tahkikatı 
lstanbul zabıtaaı paramızı takJjt ed.., 

kalpuanlann izi üzerinde yapmakta cıl
~uğ~ tahki~atı dün biraz daha derinl"f
tırmı, ve yıne muhtelif lıimıelerin mll
taleaları alınmışı.... 

Üruit edildiğine göre tetkik ve tahkik ı 
safhası pek yakında bitecektir • 
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Harem, aelamlalt 
Hila kaynatamadık ! 

Kadın ve ,erkek biribirimize hı. 
la cinai ayrılığın verdiği yabancı 
hislerle bakıyoruz. 

Geçen gün matbaada beni zi
yaret etmek nezaketinde bulunan 
ordumuzun iki zarif ve genç za
biti Şark Vilayetlerimizden birin
de verilen bir müsamerenin tafıi
libnı verdiler. 

Müsamereyi tertip eden genç ve 
müneYVer bir gurup davetlileri iki 
kıama ayırmıtlar bir akf&ID ha
mmlarla beraber evli erkekleri, er
tesi gece de yalnız bekarları da
vet etmitler. 

Bu ayrılık vaziyetini pek zarifa
ne bulmıyan bekarlar itizar ede
rek daveti kabul etmedikleri gibi 
bazı evliler de davet tarzının bu 
aykırılığı kartısında müsamere
ye gitmekten aarh nazar etmitler. 

iç Anadoludan aelen balo ve 
müamere iulvadiıleri arasında 
böyle aarip vakalara sık ıık teıa
düf ediyoruz. 

Aftadola k•uhalarmda yeni 
fikri, yeni ictimai bayat teklini 
benimaeyen muallimler, zabitler 
ve genç memurlar amıfıdır. Bu 11-

ruf hemen her fırsatla medeni ha
yabn yeni cemiyet ,eklini yapt
mak için çallfıyorlar. Bu yolda 
tesadüf ettikleri miifkülatı takdir 
etmez deji.Iİ.L Y almz bu gayret
lerin iptidada böyle "idarei ma .. 
labat" teklinde yapılmasını doğ
ru bulmıyoruz. 

Bu hareket münevver sınıflar a
rasında fıotnutauzlıık havuı uyan• 
dıncağı gibi yerli halka da gene 
ealô barem ve selimlık adetini teJ. 
kin ebnİf olm. 

Türk Cemiyeti siyasi ve ictimat 
hayatında derin bir istihale geçir
mİflİr. inkılabın bütün safhaları 
radikal, kestirme hareketlerle ta
azzuv etmittir. Buna göre cemiyet 
hayatımızın da alacağı istikamet, 
atlayacağı geçit açık, vazih kes-" 
tirme olmalıdır. 

Tttrİr: kadını bugünün hayatın
da yerini almıfhr. Adliyede ha
kimlik, mahkemede avukatlık, 
devlet daireainde memurluk, m11t
baada muharrirlik, ticareehanede 
kasadarlık, komiayonda azalık, 
mektepte hocalık eden Türk ka
dınını erkeğin kartı&ında cinsi 
zafı ile kabul etmek ona hakaret 
olduğu gibi bekar erkekleri bir 
kadın cemiyetinin içinde tehlike 
gibi görmek de onların cinsi guru
runu krracak ağır bir harekettir. 

Öyle zannediyorum ki bu galat 
görüf ve ~filine düfÜDÜf münev· 
ver zümreler arasında arlık yer 
bulmıyacaktır. Çünkü mütefekkir 
sınıfı tetkil eden her uyanık Tür
kün inkılap terbiyesini ayrılmaz 
bir kül olarak kabul ettiğine •üp
hem yoktur. 

BUThan CAHII 

Hakem mahkemeleri 
Türk - Belçika mahkf!m"·'l 

bütün işlerini bitirdi 
Mabteljt Tiirk - Fransız mahk""1eıİ 

12 da..aya lıalmııJ, bunlardan 5 i talik 
.,. 7 •i redded.ilmipir. 

Reddedilen davalardan 6 tanesind~ iı
tanı1en tazminat miklan 727575 liradır, 
Biri Osmanlı Baııkuı tarafından Suriye 
hiilWmeti aleyhlne açılmııtır. Bun.la IS 
irin albn lira tazminat iateniyordu. Bu 
claTa halı:londa adftni saLôhiyet lıararı 

•mımı.tir. 
Franlll.Z moıhkemeoinde yalıında yeni 

bir dava,:• lwlJlanacaktır. Bu dava Pcr
rier Banluıaı tarafından hüküm~tim'.z a
leyhine açılmıttır. Bu hanka halen BOf'r 
Maretal Baokaama tahavvül etmi,tir. 
Hüıcu-tin ev..elce bu bankadan yaptı
ğı iatilaaz hesaplarından hakiye 9 mil
yon 200 küsur bin altın Fransız franıı 
iatenmektedir. 

Fakat bu dava vaktile ikame edilme
diği için reddi muhlcu,eldir. 

Muhtelit Türk - Belcika mabken1"ıı.İ 
lııiittin davııarı gl;nnüt -ve mahkeme ta
tili faaliyet etmiştir. Bir büro işleri ta•
fiye etmektedir. Türk hakemi Cemil B. 

dün T okathyanda bir •eda ziyafeti ver
mİftİr. Bitaraf reis M. Aser dün ak~ııın 
-.ıleketine hareket etmiftir. Mahke
mede dün son olarak 26 da-.aya bakıl

mq, 5 tanesi""" daV&c1lar feraıı:al et
miştir. Dlferieri hakkında ademi sal~hi
yet karan verilmiıtir. 

Franaız muharriri 
Anltaraya gitti 

Şehrimizde birkac; konferan. vennit 
olan Fransız muharrirlerinden M 
Pierre - Quint dün akpm Ankara'y• 
gitmiıtir. 



Asrın umdesi" M 1 L L 1 YET " tir. 

11 MAYIS 1933 
ldarehen• : Ankara cadde•i, 100 No. 

T elvaf adrui : laL Milliyet 
T •1•fon Numaralan: 

Baımuharrir ye Müdür : 24311 
Yazı itleri Müdürlüiii ı 24319 
idare •• Matb- ı 24310 -ABONE OCRETLERl : 

T8t'kİJ'• içi• Harlçlçia 
L. K. L. K. 

3 •1hiı 4- s-
e H 7 so 14-

tz n 14 - 28-

Gelen c.•rak seri •wllmes- Müddeti 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilkay aılceri ruat ınerkui.adea Terl

Jen habere ıröre buırün ha•a bulatlu 
olacak ve rüzsir sarp iıtikarnetinden e
se<:ektir. 

10-5-933 tarihinde ha•a t.a&yiki 757 mi
limetre en fasla aıcaJdık 21 en as 13 de
rec~ idi.. 

IF1:..-E~~ 
Yalancının ea be lig 

tarifi 
Dün bir arkadatla görütürken 

üçüncü bir phsm yalancı oldu
ğundan bahsettik. Arkadatım ben 
den daha yanık imif. Ben: 

- Allah bir dediğinden batka
ıına inanmam, deyince cevap ver
di : 

-- Alimallah akaırdığma inan
mam! dedi. Ben fena bulmadım. 
Bilmem ıiz ne dersiniz? 

Tunarhanede yer açıldı! .• 
Hayatta kim deli kim akıllı kea

tirilmit değildir. Akliye mütehaa
aıslarma sorarsanız kendilerinden 

başka akıllı yoktur. Böyle olunca 
deliler ekseriyet teşkil ederler. 
Bereket versin vaziyet böyle de
ğil. •• 

Mazhar Osman B. üstadımız ö
tedenberi deliliğin artbğmı ve i
lerlediğini söyler. il erli yen ,eyler 
arasında delilik yalnız değildir. 
Akıl tababeti de ona muvazi ola

rak ilerlemektedir. V aktile gülla
bicılik şeklinde başlaDUf olan bu 
sanatın bugün alimleri var. Tanı
dıgım bir akıl doktoru vardır. Ne 
zaman delilerden bahsetsem: 

- Allah eksik etmesin!... der. 
Ya onlar olmasa deli hekimlerinin 
hali ne olur? 

"ımarhanedeki yatak adedinin 
300 kadar artbğını gazetelerde o

kuyunca aklıma bu ıöz geldi. 

Bağ meselesi 
Çorapbağı, kaaıkbağı, dizbağı 

değil üzümbağından bahsedece
ğim. Gazetelerde bir kaç ayda bir 
okuruz : 

" lıtanbuldaki bağların ıslahı 
için filan falan tedbirler alınmış
tır." 

Bizim de bir bağımız vardır. 
V aktile bunu tesis ederken topra
ğımızı tahlil ettiler: "Bağ olur" 
dediler. Ye bize Edirneden, Hal
kalıdan, Göztepeden çubuklar ver 
diler ••. Diktik. Her sene budattılı:, 
ilaçladık, üstüne titredik.. Bir dö
nüm bağdan 10 okka üzüm almak 
nasip olmadı. Sarfettiğimiz para 
ile üzüm alsak bütün mevıim bi
ze yeterdi. Müracaat ettik. Avru
pada, burada illi tahsil görmüt 

ziraatçiler geldiler. Baktılar ••• 
Tetkik ettiler ••• Tavsiyelerde bu
lundular. Erteıi sene tatbik ettik. 
Yine olmadı. Alaydan yetitme 
bahçevanlara ıorduk. Onlar da 
berikilerin aksine fikirler beyan 
ettiler. Bu İf okadar w:adı ve 

K•a..&.& ............... ; 
Züğirtmen 

Düıüncell, donuk bir hali vardı. 
Süklüm püklüm odaya girdi. Onu 

biç birimiz tanımıyorduk. Y alıu:z ev 
..ı.ibi kendisine iltifat ettiı 

- Nerelerdesin canım.. Görün
mez oldun? 

Boynunu büktü: 
- Hiç. .• Nerede olacafmı .. Evden 

bir yere çıkmıyorum. 
- Hasta falan değilsin ya. •• 
- Hayır! •• 
- itlerin nur! aidiyor? 
Güldü: 
- Dört nala 1 ••• 
Biz, yine kendi aramızda konuı

mağa daldık. Silik bir gölge gibi boı 
bulduiu kanapenin bir kenarına 
sinen bu mahcup genci, unutmu§ gi
bi idik. 

Eaaııen o da bu unutulmuıluktan 
memnun görünüyordu. 

Fakat, ev aahibi çocuğu kendi ha
line bırakmadı. 

Kolundan tutup ayağa kaldırdık-
tan sonra; sordu: , 

- Beylerle tanıflllJYorıun,J değil 
mi? 

Yüzü kıp kırmızı oldu: 
- Hayır! Henüz mÜ§erref olma

dık .. 
Sonra bize dönerek: 
- Takdim ederim, dedi, tanmnıq 

''züğiirtmen" lerimizden Şakir Bey .... 
Ben aordum: 
- ''Züğürtınen" den bir teY anlı· 

yamadık. Ne demek o? 
- Basbayağı züğiirtmen iıte .. Bun 

da anlıyaınıyacak ne var •• 
Sonra, gülerek tafailat verdi: 
- Buhranın doğurduğu yeni tabir 

!erden biri!. .• isim babası benim! ... 
Diitündüm: 
Spora idmanlı adama sportmen di

yoruz da, züğürtlüğe idmanlı adama 
niçin züğürbnen demeyelim! 

Birisi atıldı: 
- Sanki biz züğürtmen değil mi

yiz? 
- Hayır! Hiç birimiz bu isimle a

nılmağa layık sayılmayız. 

- Neden? 
-. Bir kere bu çocuk züğürtlüğü 

meslek ittihaz etmiı, teklif edilen işle 
rin hiç birini kabul ebnedi. Meıleğine 
tanı manasile bağlı ... Züğürtlüğe mu
kaddes bir ıey nazarile bakıyor. 

içimizde tuhaflardan biri vardı; 
dayanamadı: 

- Öyle ise ben, yarmdan tezi yok, 
Küçük Beyle bir maç yapmağa haz1-
nm ! 

Cebinden nikel bir yirmilik çıka
np fırlattı: 

- Hodri meydan! •... Göz ııöre gö
re 4ampiyonluğu batkaaına kaptıra
mam azizim. ..• 

M. SALA.HADDiN 

Konser 
12 Mayıs 1933 cuma günü saat 

10 da Glorya sinemasında Ma
dam Papelyanın küçük talebeleri 
bir konser vereceklerdir. 

1 Is ve İşci 1 .___ __ 
Milliyet bu aütwula iı 11e iıçi iati
yenlere taua ... ut ediyor. lı 11t1 ifçi 
istiyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

lı isteyenler 
Her türlü it yaparım. Güçlü kuv

vetliyim. Yeni yazılan okur yazarım. 
Boğaztokluğuna olsun ıimdilik razı
yun. lıtiyenlerin Milliyet iş bürosu 
vaaıtaıile Mehmet Abdullah Efendiye 
müracaati. 

4 4 4 

Mühürcülük, arzuhalcilik, tabela 
yazıcılığı, avukat katipliği yapacak 
güçlü kuvvetli birisi iş arayor. Şerait 
ehvendir. Hüsnü hal erbabından oldu
ğunu kolayca isbat eder. İsteyenlerin 
!Milliyet it büroıu vaaıtasile Eyüp Sul
tan Mehmet adresile müracaat. 

masrafı mucip oldu ki dizlerimi
zin bağı kesildi. 

Şimdi benim merakım üzüm ye
mek değil, latanbulda üzümden, 
bağdan anlayan kimse var mı? 
Bunu bulmaktır ••• 

FELEK 

Milliyetin edebi Romanı: 100 

MAKEDONYA 
Aık, Kin, Polittha, oe Kan .. 

ruzı makine başında bekliyorum •• im. 
za, Bllfkatip: Tahıin .• 

Metroviçe dünyanın bir ucu demek
ti. Bunun içindir ki Ferik Şemıi Paııa 
Hazretleri telgrafı dinleyince hayret
le durakalmııtr. Arnavutların kan 
kavgalan, istikli.I çetelerinin bitmiyen 
faaliyetleri, Avusturya diplomatlan
nın, hafi ajan)ann elaltmdan kııkırt
tıklan ıuikaatvller, fllyaJd Şeııui Pa
§&Yı çok ateı üatGnde bir halde yaf&
tıyorlardı. Fakat bir ukeri kuvvetin 
zabitlerile beraber dala çılmut bulun
masına pafa bir türlü inanamıyordu. 
Metroviçede konaoloslar öldürülüyor
du. Ve ölenleri, öldürenleri göre göre 
arbk bu hadiseleri pek tabü addebne· 
ğe ba9lamı1b. Fakat bir Kolağası da
ğa çıkım - doğrusu ya bir türlü akıl
erdiremiyordu bu iıe - Genç zabitin 
suratına bakarak bir §eyler söylemek, 

Müellifi: Nizamettiıı Nazif 

belki de bu hayreti ifade ebnek U.ter
ken kapı vuruldu: 

-Glrl 
Bir bllfka ıe.nç zabit telltla odaya 

girdi. 
- Ne var? 
- Mühim bir ıifre açtım patanı· 
- Sen de mi? Oku bakalım •. 
Gene hazırol vaziyeti alındı ve bir 

zabıt katibi fivesile fU aatırı. okun
du: 

- Ferik Şemai Pllf& Hazretlerine •• 
ilk telgrafta bildirlldifi gibi Anadol11-
dan sevkedilecek taburlarla aonradan 
yerleri doldurulmak üzere zatri.lileri
nin Metroviçede mevcut taburları alıp 
derhal huıuai bir trenle Manaatıra ha
reketiniz İrade olwımaktadır. Aıkeri 
elbise giymek tartile emin addettiği
niz kimselerden husuıi müfrezeler 
tertip olunmaaı ve bunlara Metroviçe 

MiLLiYET PERŞEMBE 11 MAYIS 1933 
·-

Hl kiye 

Ona sorun! 1 
F """"ili 1 Diş; hıfzıssıhhası , , ı R A D y Q ı 
ın 57 nci liste ııı ---- ·-----· Ağız kokusu 

Fransızçadan 

İhtiyar zengin bugün çok asabi 
idi. Kötkündeki geniş koltu~n
da ıblayıp pufladığı sırada, hız
metçi kız içeriye girdi: 

- Efendim, dedi, doktor yeme
ğe kalacak mı? kalacaksa sofraya 
bir takım daha koyalım. 

İhtiyar gümbürdedi: 
- Ne bileyim ben? dedi, dok

torun sofradaki yeri ile de ben mi 
mefgul olacağım? 

AN!CARA, lC A. A.- T. D. T. Cemi-
7etindea;: 

Kartılıklan a1'anacak arapça •e faraça 
kelineJerin 57 numaralı liateıi ıudul': 

1 - TEFSiR 7 -TERETTÜP 

ı.- TEDENNi 8-TERHIS 

3-TEDRICl 9-TERTlP 

~-TERBiYE 10-TESBIT 

5 - T ercümeibal il -TEZEKKÜR 

6-TERF!H ı2-TEZKERE 

13- TEZELLÜL 

Li•telerde çıkan kelimele't'den manala· 
rı biT'den fazla olanların her manası İçin 
ayrı karııhklar ileri sÜT'Ülebilir. 

Karıılık e-önderen zatların gönderdik
leri kar4ılıklardaa duylllmuı •• ititilmit 
olmayanları hanıi kaynaklardan a1dık-
1armı röıtermeleri rica olunur. 

Bir çok sebepleri vardır. Sıhhati 

tam. Dişleri ve ditetleri hasta olmıyan 
bir kimsenin ağzı kokmaz. Kokar İse 
ancak dişlerin arasında kalan yemek
lerin tahammüründen, taaffününden 
dir ki çareai kolaydır: 

Sabah, ak§am diıleri fırçalamak, 
kokuyu alıcı, .. mikrobu kırıcı - garga 

' ralar ile haftada üç dört kere ağzı çal 
kalamak kafidir. 

Ağız kokusu nelerden doğar: 

BuS(Ünkü program 
ISTANBUL , 

18 den 18,45 kadar Saz (Nebi1 oilu lsm - il 
Hakkı Bey) 

18,45 den 19,30 kadar Orkestra, 
19,30 den 20 kadar Fransızca derı (llerlemit 

olanlara). 
20 den 20.30 karta.,. Saz (Ülkü Hanım) 
20,30 den 21,30 kadar Tanburi Refik Bey ve 

arkadaıt.larL 
!?1,30 den 22,30 Gramofon, Ajanı, Borsa ha

berleri \'e aaa t ayan. 
VARŞOVA 1411 m . 
13,15: PJ.ik. 13,40: Filharmonilc konser. 

16,30: Plik. 17,45: Vatan atkı ,,Konferanı.'. 
19: Kahve konseri. 20: Mütalea. 21: tik ba
hara mahsus konser. 22.35: ,.Griaeldis" skeç. 
23,20: Dana musikisi. 24: Kahve muaikiai. 

BUDAPEŞTE 550 m. Maurice Lammel bu sakin say
fiyesine bu sene bir parça dinle.-ı
mek, asude bir hayat içinde, asa-

bına, ruhuna, vücuduna .muhtaç 1 } ki 
olduğu istirahati, sükuı;ıe~· vere- Gelen karşı ı ar 
bilmek ümitlerile gelmıştı. Halbu. 
ki işte en hoşuna gitmeyen şeyler 
basına geliyordıi. O hastalıktan, 
a~eliyattan, doktordan il~çta~ 
hulasa sihhatsizliği ve tehlikeyı 
htırlatan her şeyden kaçmak isti
yordu. Bugün de kızının fena hal
de sancısı tutmuftu. 

Diş çürüğü: Ağızda bakımsız ka
lan bir ditin zamanla yemek ve mik
rop yuvaaı olmasından.. Ditlerin te
mizlettirilmemesi yilzünden biriken 
"'Tartre" lardan .. 

Başka? Dil kanserinden, dil aark
masından, mide kanserinden, hançe
re kanserinden, burun firengiıinden. 
Burun ve belum nezlesinden ... 

18.35: Pli.k. 19,S: Siaan mua:kiai ,.tagan· 
nili". 21.0S: Harpa konseri. 21.30: Tiyatro 
temsili . 23,35: Haberler. - Siıan musiki si. 

:\1ÜNIH 532 m. 
19,S: Mandolin orkeatl"al1 konseri. 22,40: 

Oda muıikiıi. ,,Piyano trioau" 
ViYANA 517 m. 

Maurice Lammel karısı doğur
duğu zaman bile ba,ında bulun
mak istememit ve bulunmamıştı. 
Öyle olduğu halde işte bugün ra
hatsızlığı buradan uzaklaşmasına, 
sevmediği bu şeylere tahammül et
mek mecburiyetinde kalmasına 
sebep olmuştu. 

Odasında damadından ve Hu
bert'ten başka kimse yoktu. Hu
bert, Maurice'in kardeşinin çocu-

ğudur. . . 
Maurice'in büyük kardeşı yır. 

mi sene evvel veremden ölmüştü. 
Küçük yaşında elinde kalmış olan 
Hubert'i evinde büyütmüttü· Onu 
evladı gibi severdi. 

Doktor içeride lohuse yanında 
idi. hepsinin perişan yüzleri endi
,eli, mütemadiyen kapıya bakan 
gözleri karanlıktı. Nihayet doktor 
beyaz gömleğini gİymİf, kolları 
dirseklerine kadar sıvalı, yorgun 
yüzü ter ~inde, ellerini alkolle o
ğuşturarak salonun kapısında gö
ründü: 

- Ne haber doktor? 
Doktor ümitsiz dudaklarını bük

tü. Omuzlarını kıstı: 
- Çok fena ! Dedi. 
Ve ailenin söz söylemek sala

hiyetine en fazla sahip olması iti
barile Maurice Lammel'e döndü: 

- Efendim, dedi, vaziyet çok 
tehlikeli! Maalesef iki&ini birden 
kurtarmak imkanı yok. Ancak bir 
mucize olmalı. Çocuğu kurtarmak 
anayı öldürmek, anayı kurtarmak 
çocuğu gözden çıkarmak demek
tir. 

- ! !. .. 
- Vaziyet tehlikeli olduğu nia-

bette de naziktir. Kabul ediyo
rum ki, siz de çok müşkül vaziyet
tesiniz. Fakat.. Birisinden birini 
tercih etmek lazım.. Hatta tered
düdünüz uzun surerae, bu teeh
hür ikisini birden kaybebneğe mal 
olabilir. Çabuk düşünün çabuk ka 
rar verin. Hangisini kurtalalım? 

Maurice Lammel bu çok mühim 
ve hayati mesele bakında karar· 
vermek hak ve salahiyeti kendin
de göremedi. Gerçi İçeride yatan 
kendi kızı idi. Fakat onun ıahibi 
metruu da damadı idi. Binaena
leyh bu hususta damadının fikri 
alınmak gerekti. Doktora damadı
nı göstererek: 

- Ona sorun! Dedi. 
Doktor bu sefer damada dön

dü: 
- Tekrar ediyorum, acele bir 

karar lazım. Yoksa ikisini birden 
kaybederiz. 

Damat mermer gibi hareketsiz 
ve heykel gibi dimdik duruyordu. 
Dütündü, dütündü, üzerinde te
reddüten, iıtiraptan, miltklil va
ziyette kalmıt insanların tatkın 

maloandığmdan alınacak paranm pe
ıinen teavİyeai ve behemehal Niyazi 
ile arkadaılannm tepelenmesi zabfA· 
hanenin kat'i iradeleri ciimleainden
dir. Bu huauıta lazımgelen emirler 
Üçüncü Ordu Miifürlüğüne tebliğ o
lunmuıtur. Hareketinizin süratle bil· 
dirilmeai - imza: Bllfkatip: Tahain. 

Pllfa; 
- Peklll Tahsin Efendi .• - di· 

ye mınldandı - Pekli&. • Madem ki 
derhal hareket etmemiz 111.zım .• 

Ve ayağa kalkarak tamamladı aöz
lerini; 

- Hareket edelim. Haydi çocuklar 
hazırlanınız! 

Zabitler dıtıırr çıktılar. Kotarak bir 
baıka odaya girdikleri zaman göz gÖ· 
se .-eldiler. Etnfı kollıyank bir müd
det sustular. Sonra biri ya,,atça; 

- Derhal Manaıtıra laaber yere-
lim. • - diye fısıldadı -

- Onlar haber almıılardır. 
- Olsun. • Biz ııene vermeliyiz. 
Ve kumandanlık damgasını taşıyan 

bir kağıt üzerine bir kaç aatrr rakam 
dizdiler. İki dakika aonra bir çavuıun 
bkırdatbğı maneple bu rakamlan Ma
nastıra ulaıtmyordu. 

Liste: (54) 
Mahıus «Husu.5iyetten»: Ba§kasrnda 

ohnayan. Mahzen: Yenltı, karanlık o
da. Medar: De..tek, dayak. Medeniyet: 
Yenilik. Muhabir: Sözarayıcı. Muhale
fet: Ayrılık. Muhatap: Dinley=. Mu
hatara: Korkunç. Muhtariyet: Kendi 
kendine idare. Muhtira: Mudavele: 
El.den ele. Müddet: Çağ.. Müzebzep: 
Karma karışık. 

28 inci ilkmektep 
4 4 4 

Liste : (48) 
Şakavet: Soygunculuk, yol kesicilik. 

Şehadet: Tanıklık, görürlük. Şehir: 

Şek: kesdiremeınek. Şekil: Benzer, Bi
çim. Şenaat: Kötülük, fenalık. Şevk: 

Gönül<le·n istek. Şevket: Büyüklük. Şi
kayet: De.ııt yanma, sızlanma. Şık, şıkk: 
Bölük. Şükran: İyilik bilme. Şümul: 
Kaplama, İçin.e alma. Şuh: oynak, 'i"k
r>k 

Beyoğlıİ 1 inci ilkmektep 
Sekiz imza 

Liste: (47) 
Saadet: Kutluluk, mutluluk. Serhoş: 

Başı dumanlı. Satır: Dizi. Satvet: Yük 
sek güç. Sel ahet: Bayağılık. Sefalet: 
Düşgünlük. Selam: Selamet: Kuctuluş. 
Selaset: Tatlı okunukluk. Semt: Yön, 
yan, Senet: Serbest: Başıboş. 

Beyoğlu ı inci ilkmektep 
Sekiz imza 

Liste (46) 
Mahdut: Bitimi be.l.li, çeovrilmit, 

Mahfil: T<>ıPl.antı yeri. Mahrem: Gizli, 
İçlidişli. Mahrum: EHboş. Mahsul: Ve 
rim.. Mahzur: &,gel. Mecal: Güç, da
ya.rmıa.. Meccanen: Caba, bedava, beleş. 
.Meclis: Kurult-ay,.koııuşak. Mecmua: 
yazı yığını. Mihnet: Üzüntü, taaa. 
.Mihver: ok. 

Beyoğlu 1 inci ilkmektep 
Sekiz imza 

Liste: (45) 
Kariha: düşünme gücü. Karine: ı,pu

ou.. Kasaba: Kent, Büyük köy, lıe.Lık. 

Hası: Zor, Ir.wma. ku.nı.ntu. Kasavet: 
Sıkmıtı. Kaza: olacak. Kefalet: Üste 
alı:ıısk. boynuna almak. Kerre: Kez. 
Kesafet: Sıklık, kalınlık, çokluk. Ke
§if: Açığa çıloarmak, bulmak. Keşme
keş: Itişme. Kibar: büyüklüğü yuin
ıde, soyu bellilik. Kibir: Büyüklük sw
mak. Kısım: Bölük. Kısmet: Ayumak. 

Beyoğlu 1 inci illımelı::tq> 
Sekıi.z imza 

Liste: (50) 
Afv: Bağışlamak. Aht: Kavi söz v..-

me~ Alı:ar: Gelir. Akrl: bilgi. Akim: 
egın kalına. Alaka: İlitiklik. Alamet: 
Nişan (tanınacak pa.rça). Alil: Kör. 
Amelt: İpekle. Asır: Yüzyıl. Aşk: A
teşli sevgi. Avam: (0..ta) Halk tabaka 
aı. Ay,p/: Utanmak, utangıç. Aynen: 
T'l'kısı. 

Malatya adli ilrtisaa mehk.emeai 
yazmcıaı 

Filorina.!ı Ziya 

hallerinden ziyade, bir 
vardı. Kinle, hiddetle, 
hırs ile dolu gözlerini 
kardeşinin çocuğuna, 
amca zadesine çevirdi: 

- Ona sorun dedi. 

batkalık 
intikam 
ihtiyarın 
karısının 

Bir karı itmam ameliyesi ... 
~anast~ ~rbk bir ihtilal kaynağı 

haline gırmııti. Büyük volkanlardan 
evvel toprak çatlarmıt. Bazı yerler 
den duman çıkar, söner, kaybolunnuı. 
Su sızıntılan görülürmüt. • Manasbr 
da İ§te tıpkı böyle kah dumanını belli 
ederek, kah sızmblar vererek yıllarca 
için için kaynadıktan aonra bir volkan 
gibi gümbürdeyivenniıti. Dudakların 
söyliyemediğl ıeyleri gözler pek İyi 
anlatabiliyordu. Her yürek çok yak· 
I~ fazla beldenilmit büyük günle
rın heyeeanile çarpıyordu. Vali Hıf
zı Pata ne yapacağını faŞırDUftı. Bir 
ıeyler döndfiğfinü hissediyor, fakat ne 
olduğunu anlıyamıyordu. Bulgar çe
teleri bir taraftan, Niyazi bir taraftan 
bedbaht aaray dalkavuğunu adeta ti
marhanelik bir hale aokmutlardı. Fil
vaki ııeceyarı11 aaraydan gelen bir tel
graf, Şeııı.i Paıanm Niyaziyi tedibe 
memur edildiğini ve bu iıi aon ıilratle 
baf&l"Acağıru müjdelemltti ama. • Va
li aabahleyin uyanır uyanmaz ı
beyninden vtırulmuta dönmiiftü. Haz
retin kafaaı nasıl altüıt olmazdı ki, 
g(ineı ıehre ilk ıtıklarını saçtığı za
man her aokak baıına yapııtmlmıı 

Bunlardan baıka: 
Ciğer gangreninden, şeker, iskor

pit, dişetleri hastalığından meydana 
gelir. 

Çaresi: Bütün bu sebeplerden ve 
hastalıklardan yol olarak iğrenç bir 
hal alan ağız kokusunu gidermek i
çin ne yapmalı? 

Yol aldığı öz hastalığın tedavisine 
çalışmalı. Bu arada da ağızı temiz 
bulundurmalıdır. Mesela: 

Şeker hastalığından ise teker haa
tahğının, kanserden geliyorşa kanser 
terin, mideden, ciğerden, ditlerden, 
dişetlerinden, geliyor iae midenin, ci
ğerlerin, diı1erin, diıetlerin tedavisi ... 
ne koyulmak, bu arada ise bir diıtabi
binin çizdiği yol üzerinden ağızın ııh 
hat muhafazasına dikkat lazımdır. 

Ağız kokusu duyan bir kimse ev
vel emirde bir dit hekimine koımalı
dır. Diştabibi kendi sahası içinde bir 
öz bulamadığı takdirde ise mütehas
sıs doktorlara muayene olmak lazım
drr. 

Diştabibi 
Bedri HAKKI 

İstanbul yediru;i icra memurluğun 
dan: 1 

Dairemizin 932-1740 numarıiiı <İo6Ya. 
sile Hasan çavuştan alacağını takip et 
mekte olan Edimekapu kahriyc aıtik A 
lipaşa mahallesinde mısır tarlasında bi 
ta numarnlı hanede sakine Ayşe hanım 

binti Ha....n efendi takip mühürünü 
:ı.oyi ve yenisini tatbiki itti.haz cttiğ.in
den eskisinin hükmü olmadığı ilan oJu 
nur. (3175) 

20: Hafif muıiki .,Strauaa, Benatzky, 
Gluck". 21J,40: De•ama .,Lehar, Ketelbej, 
Payr" 21,35 .. Sicilianiacbe Veaper" isimli 
Verdinin musikili temaili. 24: Plik ile dans 
muai.kiıi. 

PRAG 487 m. 
21,25: Müaahabe. 22,05: Romantik muai

lr.i. 23,05 Son haberler. 23.20: Ors • piyano 
konseri, 

ROMA 441 m. 
21: Haberler. - Pli.le:. 21,45: Muhtelif t•r· 

kılar. 23,05: Hafif muaiki. 
BÜKREŞ 394 m. 
13: Pli.k. 14,\5: Pli.k. 18: Karıtık kon

ser. 19.JO: De•anu. 20: Plll. 21: Keman kon 
aeri ,,Pacan.ini, Saint - Sains, •. 21,45: Piyano 
mtısikiıi. 22,20: Keman kon•eri ,,Mo:;cart, 
Grai.nıer, Brahms.. 

Beşiktaş 2 inci hukuktan~ 
Arnavutköyün.de Kireçhane 90kağın

da 7 No. lu Erefili tereke&im ait hane 

aleni açık arttmna 11Uretile satılığa çı 
karılmıştır. 

Mezkfir ham kağir olup kıymeti mu 
hainminesi (1400) liradır. Halen ipoııek 
ve haczi yoktıur. Müzayedeye iştirak i
çin kıymeti mubamminenıin. yüzde yedi 
buçuğu depo edilmek tazundtt. Satıştaıı 
mütevellit rüsümu tellilliye müşteriye 
aittir &atışın 14' Hazican 933 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 te Be
şitkaş sulh ikinci bulaık mahkıemesin
; • icra edikccktir. Fazla tafsil!t al . 
mak isteyenlerin 930-31 No. lu dosyaya 
müracaat etmelori ilin oluour. (3174) 

SATILIK HANE 
Cağalıoğlunda ld.ğir, hes- katı ııpar

tmıan tarzında bütün konfıonı cami 14 

oda.!ı hane ııatılı lı:tır. Divanyolıu!1da 

doktor Emin pa§a eob.ğnda 20 mıma

~aya müracaat. (3089) 

ark Demiryolları İ ledi
ci Kumpanyası Türk 
Anonim Şirketinden: 

lstanbul'da 27 mart 1933 tarihinde alelade hissedaran Heye 
ti Umumiyeııinin 17 inci içtima ında hiaae başına 10, - (on) 
İsviçre Frangı'nın tevziine kar ar verilmiştir. 

İşbu Heyeti Umumiye tara fmdan müttahaz karar mucibin 
ce mezkur tevziat, 15 mayıs 1933 tarihinden itibaren hisse se
netlerinin 51 numaralı kuponunun tevdii mukabilinde İsviçre' 
de on laviçre frangı olarak ve diğer memleketlerde de günün 
ve mahalli tediyenin kambiyo rayicine göre 1 O, - İsviçre F ra~ı 
gmın bedeli üzerinden icra kılı nacaktır. 

Türkiye' de: 
lstanbul'da Sirkecide Kum panyanm merkezinde. 
Fransa' da: 
Paris'te: 16 Bulvar dezitaly en' de Bank Nasyonal pur lö Ko 

mers e Lendüstri ile şube ve ac enteleri, 
Avusturya' da: 
Viyana' da Viner Bank - F e rayn 
Belçika' da: ' 
Brüksel'de 3 Montagne dü Pare, Sosyete Jeneral dö Belcik 
F elemenk'te: 
Aınsterdam'da Mösyö TEl XElRA dö MA TTOS. 
İsviçre' de: 
Bal' de: Bank Komersiyal dö Bal 
Zurih'te: Kredi Süis. 

kocaman harflerle yazıh bir beyan
nameyi balk çılsm bir sevinçle oku
muıtu. 

Kızıl Sultan devrinde bir beyanna
me. . Hem de ıu beyanname. • 

"Ey Manaabr Valiıi ! 
"BugÜnkü hükümet meıru değildir. 

Çünkü devletin kanunlan bu meınle
ketin meırutiyet u~ul.ü ile idaresini 
temin ettili halde ısbbdat mevcuttur. 
Osmanlı Terakki Ye İttihat Cemiyeti 
"1294" te ilin edilen Kanunu Eaaıinin 
tatbikini istiyor. Bu kanun tatbik edil
mezse, ceaıiyet bu kanunu tatbik et
tirecektir. Milleti hilrriyete kavuıtur
mak için her türlü cebir ve §İddeti 
kullanmak vatandatların insanlık 11-

fatlanndan gelen bir haktır. 
••oaınanlı İttihat Ye Terakki Cemi

yeti caaualann, çetelerin, saray Pllf&• 
Iannm derhal lıtanbula dönmelerini 
ve Manaıbr, Selinik, Oıküp tarafla
nnda mefaedet dokumağa çalıtanlarm 
b11 sevdadan vazııeçmelerini emreder. 

"Ey Manaatır Va ini 1 Bu milletten 
para ylyip İltikametaialik göıterenle
rin, rüıvet alanlann akıbetleri pek ya
man olacakbrl. Milletten çalınan bin
lerce, yüzblnlerce liralarm hesaplarını 
göreceğinis ııün yaklaımıfbr. Memle-

Iıtanbul, 4 Mayıı 1933 

Meclisi idare 

ketin mahkemeleri Yarken Yıldız aa
raymda mahkemeleri görülen arka
datlarımızın intikamını alacağız! Ar
tılı Yıldız, Tatkııla, Zaptiye kapısı 
kalmıyacak. • Hepsini yıkacağız! Bu
ııline kadar sözle çalıtıyorduk; fakat 
arbk anladık ki elde silah ortaya atıl
mak lbmıdır ve. • atıldık! Hürriyeti 
iıtiyenler, hürriyeti alıncıya kadar, 
son damla kanlannı akıtmcıya kadar 
uğra§acaklar ve mutlaka istediklerini 
yapacaklardır. 

"Mana ıtır Valisi! 
"Vezirler, ikbal sarh<>!lan ve casu1'

lar bu milletin batından çekilmelidir
ler.'' 

Derhal beyannamelerin toplattırıl
maaını emretmİflİ. Li.kin bu emrin 
neticesi çıkmamıftr. Halk bir çok yer
lerde beyannameleri toplamak iıtiyen
leri dövmüı, ve bir çok beyannameler 
de kendiliklerinden kayboluvermişler
di. Tabii bunlar havaya uçmuı değil
lerdi. Her halde alanlar okumıyan
lara okubnu§lar, kahvelerde, camiler
de, he•kes bütün gün bu gürültüyle 
çalkanmııtı. Vali ne kadar kuvvetsiz 
olduğunu o anda anlamıştı. Nereye 

(Devamı var) 



Çiçek bayramı 
Bu nezih eğlence tek

rar canlanıyor 
26 may11 tarihine müaadif Cuma 

günü Kadıköyünde Fenerbabçe . st~
dında senelerdenberi ihmal edılmıt 
olan Çiçek bayramını yeniden canlan 
dırmak halk· klüpler, mektepler ve 
huıuıi :nüeıı~seler arasında bu nezih 
eğlenceye alaka uyandırmak ma~aa
dı ile Kadıköy Fukaraperver cemıye
tile Fenerl>ahçe Spor klübü tarafın· 
dan bir (Çiçek bayramı) tertip edil
mi,tir. 

Bu bayramın programı tU tekilde 
tesbit edilmiıtir: 

I - Saat 13 te küçük kız çocuk
ları arasında gürbüzlük müsabakası. 

2 - 13,30 da erkek çocuklar ara
sında gürbüzlük müaabakau, 10 yqı 
na kadar. 

3 - 14 te hanımlar ara11nda 100 
metro sürat müsabakası. 

4 - 14,45 te hanımlar ara11nda 
kaıık içinde yumurta müaabakaaı. 

5 - Saat 14,20 de erkekler ara
sında katık içinde yumurta müsabaka ... 

6 - 14,30 da çiçek arabalan mÜ· 
sabakası. 

7 - 15,30 da erkekler ara11nda 
çuval müsabakası .. 

8 - 15,45 te hanımlar arasında 
çuval müaabaka11. 

9 - 16 da küçük kız çocukları a
rasında çenber yanıı. 

10 - 16,15 te küçük erekek ço
cukları arasında çenber yanıı. 

11 - 16,30 da küçük erkek ço
cukları arasında üç tekerlekli bisiklet 
yarıtı.. 

12 - 16,45 te Erkek çocuklar ara 
sında bisiklet yarııı (800) metro 

13 - 17 de erkekler araunda cim 
kana. 

14 - 17,30 da futbol. 
15 - 18,15 te halat müoabakası 

ve mükifat tevzii. 
Verilecek mükafw.tlar: 
1 - Bebek. 
2 - Top. 
3 - Tenis ayakkabm. 
4 - Deniz mayosu. 
5 - Deniz mayosu. 

6 - Birinciye ve ikinciye birer kupa. 
7 - Gümüş kalem. 
8 - Bir çiçeklik. 
9 - Bir oyuncak. 
10 - Bir oyuncak 

11 - Yün Seter. 
12 - Bir heykel. 

r 

13 - Bir kapalı kutu. 
14 - Bir Gazi heykeli. 
15 - Bir kupa. 

MiLLiYET PERŞEMBE l1 MAYIS 1933 

F enerbahçe .. Vefa, 
Galatasaray _ Beykoz 

Y arm lik maçlanrun en mühim kar 1 da mevki alabilecek bir oyuncudur. 
şılatmalarmdan biri olan F enerl>ah· Takımın diğer hatlannda bir tebed-
çe • Vefa maçı Kadıköy Fener atadın dülat olmaması kuvvetle muhtemel-
da yapılacak. Taksim sahasında da dir. 
Galatasaray • Beykozla mühim bir Vefaya gelince; kaleci, müdafi, ve 
imtihan daha geçirecek. muavin hatlarını tebdil etmiyecekle-

Sofyaya gidecek iken bir anlata· ri, muhacim hattında sağ iç oymyan 
mamazlık dolayısile akim kalan Mil- Hasan Fehminin lik maçları için gay· 
li takım idmanlarmda ıon kadrosunu, ri nizami bir oyuncu olması iddia edi-
Milli takım salonunda gördüğümüz liyormuş. Bu takdirde Vefa muhacim 
Vefanın • Fenerbahçe ile yapacağı hattının sağ içine Muhteşemi alacağı, 
maçını neticesi, tampiyona üzerinde sağ açığa da ba§ka bir oyuncu ikame 
çok mühim bir rol oynayacağı her.. ederek, Fenerin karıuuna çıkacağı an 
keaçe mahlmdur. latılır. Temas ettiğimiz bazı Vefah-

Milli takımı dokaan da.kikahk müd lar, Fener maçı için çok çalııtıkları· 
detin yetmit bet dakikasında O • 2 nı, hatta bu maçı kazanmak için çok 
mağlUp bir vaziyete sokan ve çok can uğraıacaklarmı, belki de kazanacak-
h tekniğin ve güzel bir taktik ile mu- !arını söyliyorlar. Vefa eğer bu maçı 
vaffakiyetli bir oyununu gördüğümüz kazanırsa, likteki vaziyeti biraz daha 
Vefalılann, yarın F enerbahçe karşı- iyiletmit olacak. 
aında ayni muvaffakiyeti göıterecek- Bugün üçüncü dereceyi muhafaza 
leri ümit edilir mi? Geçen Cuma Sü- eden lstanbul Sporun mevkiini almıı 
leymaniyenin Beıiktatla beraberere olacaklardır. 
kalmaıı, Feneri bir l'uyao farkla ta- Biz öyle zannediyoruz ki, yarınki 
kip eden, Siyah beyazhlann Fener- maç, F enerbabçe, Betik tat maçı ka-
den iki puvan eksik derece almalan dar heyecanlı, hatti., belki de ondan 
Fenerbahçenin, fampiyono~yolundaki daha mühim olacaktır .. Şampiyonaya 
yorgunluklarını biraz olsun tahfif et- çok yanaımış olan Fenerlilerin, mu-
mit oldu. hakkak surette kazanmak için oynıya 

Yann da Vefanın Betiktata iki pu caklardır. 
van kazandırmaaı ihtimali var mıdır, Hakem Fethi Tahıin Beyin epey 
diye bir sual sorulacak olursa, bunun zamandanberi hakemlik yaptığıru gör 
cevabı naaıl verilir? medik. Bakalım ne dereceye kadar 

F enerbahçeliler, Beıiktqı bir pu
van daha eeçmeleri Üzerine ,.mpiyon 
luk ümitlerinin bir misli artmaıı Üze
rine, bilhaaıa bu maç için çok fazla 
çahştıklannı haber aldık. 

Kuyvetli bir müdafaaya malik Ve
fa takımı kart111nda. Fener mu hacim
lerinin kıvrak seyyal oyunlarını tat
bik edebilmeleri kabil olabilecek mi? 

F enerl>ahçe takımının nasıl bir ta 
kımla oynıyacağmı bilmiyoruz. Sene 
başmdanberi bir orta haf bulamıyan 
Fenerliler, askerliğini ikmal eden Ra 
ıimi arbk aralarına aldılar, likin u
zun bir zamanın antrenemanıızlığı i
le fonnnu epeyce kaybeden bu gen
cin böyle mühim bir maçta oynatılmı 
yarak daha bir müddet idman yapma 
eile, yine kıymetli aol açık Fikretin 
ortada oynaması ihtimali olduğunu 
zannediyoruz. Müdafaada Funı.zanm 
ayağı ıakat olduf:undan oynamıyacak 
bu gencin boıluğu da atide çok kıy
metli bir müdafi olan B takımı kapta 
nı F azıhn oynıyacağmı haber aldık. 
Milli takım idmanında ikinci devrede 
yine Vefa takımına karşı Milli takım 
da oynıyan Faz ıh gördük ve anladık 
ki, bu genç daima birinci takun-

İyi idare edecektir. 
Takoimde Galatasaray, Beykoz 

maçı da görülmeğe değer bir kartılaı 
ma olacaktır. Mevoim batında fena o
lan Galatasaray son zamanlarda bir 
az kendisini toparlar gibi oldu ve ls
tanbul Sporu mağlup etti. Acaba bu 
galibiyet geliıi güzel bir netice mi i· 
di? .. Geçen Cuma Beykozu mağlup 
eden, l,tanbul Sporu kazanan, Gala
tasara.y taknnı yann da Beykozu ka
zanabilecek mi? bir mağlubiyet Bey
koza çok pahalıya mal olabilir. Llk 
maçları batlamadan evvel verilen ka 
rara göre kümenin yedincisi bi~a mü
sabaka doğru ikinci kümeye gıdecek, 
altıncı da, ikinci küme birinciıi ile ter
fi müsabakası yapacaktı, eğer bu ka
rar tatbik edilecek olur ve yann Bey· 
koz Galataıaraya mağliip olurıa, kö. 
medeki vaziyeti fena olacakt belki de 
ikinci kümeye dü§ecektir. Bu dÜ§Ünce 
ile diyoruz ki Galatasaray, Beykoz 
maçı, birincilik üzerinde tesiri olma
makla beraber, sonunculuk için yapı· 
lacak bu maçm hararetli olacağı mu
hakkaktır. 

Ayni günde ayni klüplerin B takım 
lan da oynıyacaklar, ikinci kümeden 
Hilal Kasımpaıa Taksimde Anadolu 
Beylerbeği de Kadıköyünde oynıya· 
-,aklardır. 

Şarki Bahri Sefit tenlı 
turnuvasının neticeleri 

Yunanistanda oynanan Şarki Bah 
ri Sefit teniı turnuvası maçlar bitmit
tir. Evvelce de yazdığımız gibi bu 
maçlara Türkiye de ittirak etmiıtir. 
Bizim nammııza en iyi tenisçilerimiz· 
den Şirin Atinaya gitmiı Kar dö fina-

1 
le kadar yükselerek sonra finalist olan 1 
Krasny ile çarpışmıt ve mağlup olmuı 
tur. 

Bu turnuvanın teknik netayici ıu· 
dur: 

Tek erkek: final Y orni • Kraşny 
(6/1 • 6/4 • 6/3 
Tek kadınlar: dömifinal: Melle. Ada
mofi. Melle. Grosfield 6/3 • 6/2, Mel. 
leR08anmbert • Manajito 

6/3. 8/6 
Çift erkekler: dömi final: (Your• 

nu • Gentien) Nilıolaidesadi&) 6/1 
6/3. 6/3. 

4/6. 6/3. 4/6. 6/3. 6/1 
Çift kadın. final: 
(Melle Adamoff • Rosambert) 
Melle Crosfilld • Mme Cambell) 
6/3 6/2. 
Çift muhtelif. Dömi final: 

(Mone serpiert • Centien) (Melle 
Rosambert. Voclielıa) 6/3 6/8 7/7 

(Melle Adamoff - Yorunu) (Mel
le llfandiuta • Guintauole) 

3/6. 6/1 • 6/1. 
.::ı7 

fstanbula gelmek 
lstiyen takımlar 

Ônümüzdeki mevıim içinde latanbula 
gelmek ve muhtelif temaslar yapmak Ü• 
zere ecnebi federasyonlara mensup ku
lüpler tarafından telırimizin muhtelif 
teıekkülerine bir çok teldifler gelmek
tedir. 

Bu teklifler arasında Yunan takımla
rından bazılarının müracaati bulunduğu 
ııibi Yugoılavyanın Gradiyanaki ve Be
ogradski talamlan Bul~arlann F. K. 13 
ve Leviıki ekipleri, Romenlerin maruf 
T ri kol o~ taknnıda bulu.nmaktadır. 

Bu t~.iflo;rin i~inde tetkike layik de -
recede musaıt olanlan da vardır. Bu iti
barla önümüzd<;ki ay iônde belki de 
mayısın oon haftaımda 1 stanbulda ecne
bi futbolcuların ziyaretini bekleyebiliriz. --Jngllizler iki yeni yat 

tipi icat ettiler 
İngilizler bütün kuvvetlerile mem 

leketlerinde yatçılığı canlandınnağa 
çah§IYorlar. Bu işe ön ayak olmut 
vaziyetinde bulunan tetekkül de (Ro 
yal motör Yaeht Club) dur. 

Anketimiz 
Milli takım için açtığımız takım 

müoabakamız takımın Bulgaristana 
gitmekten aarfı nazar etmesi üzerine 
akim kaldı. 

Bu ite, karilerimizden fazla biz Ü· 

züldük. Maamafi bunu telafi edebil
mek için bu cevaplan saklıyacak ve 
bu mevsimde yapılacak milli maç için 
muteber sayacağız. 

Rivayetlere nazaran takımın Bul
gariıtana gene gideceği söyleniyor. 
Bu rivayet tahakkuk ettiği takdirde, 
mesele yoktur. Aksi olursa yukarıda 
da söylediğimiz gibi yapılacak olan 
diğer milli maçta kur'amızı çekece· 
ğiz. 

Elimizde olmıyan bu teehhürden 
dolayı karilerimizden özür dileriz. 
son gelen cevaplar tonlardır: 

,. ,. "" 
Balmumcu • Dumlupınar yatı mek 

tehi muallimlerinden Şükrü Bey. 
Tahmin ettiği takım: 

Hüsnü (F) 
Yqar(F) Hüanü(B) 

Cevat(F) Nihat(G) Feyvi(B) 

Niyazi(F) Hakkı(B) Zeki(F) 
Şeref(B) Eıref (B) 

Betiktaş Muradiye mahallesi Nüs
hetiye cadesi 49 No. da Ahmet Bey. 

Sadri(B) 
Züftü(lz) Hüsnü(B) 

Cevat(F) Nihat(G) Feyzi(B) 
Niyazi(F) Hakkı(B) Zeki(F) 

Şeref(B) Eşref (B) 
Yugoolavza, Osküp Koıova cadde

si 113 numaralı dükkanda berber 
Mehmet Şerif Bey. 

Tahmin ettiği takım: 
Hüsamettin ( F) 

Hü•nü(B) Züftü(lz) 
Cevat(F) Nihat(G) Fikret(F) 

Niyazi(F) Hakkı(B) Vahap(lz) 
Zeki(F) Eıref(B) 

Ankara Gazi Erkek lisesi 1 inci sı· 
ruf talebeoinden 28 Yusuf Bey. 

Tahmin ettiği takım: 
Avni(G) 

Züftü(lz) Hüınü(B) 
Cevat(F) Nihat(F) Feyzi (B) 

Niyazi(F) Salilh(lot) Zeki(F) 
Fikret(F) Eşref(B) 

Beyazit Takvimhane caddesi 7 
Mukadder Hüsnü Hanım. 

Tahmin ettiği takım: 
J Avni(G) 

Burhan(G) Züftü(lz) 
Sami(V) Niha.t(G) Mitha.t(G) 

Leble i(G) Hakkı(B) Vahap(lz) 
Fikret(F) Rebii(G) 

lıtanhul Ticaret ve Zahire Borsa
sından Nef'i Bey. 

Tahmin ettiği takım: 
I Hüaamettin(F) 
Züftü(lz) Hüsnü(B) 

Süleyman(V) Nihat(G) Feyzi(B) 
Niyazi(F) Hakkı(B) Zeki(F) 

Şeref(B) Fikret(F) 
Fuat Hüsnü Bey. Gedik Pata Ame 

rikan mektebi 5 inci sınıfta 
Tahmin ettiği takım: 

Avni(G) 
Hüsnü(B) Züftü(lz) 

Sami(V) Nihat(G) Mithat(G) 
Leblebi(G) Hakkı(B) Fikret(F) 

Salab(lz) Rebü(G) 
-0--

Meıhur lalavya geliyor 
Çeklerin methur lılavya11 bu sene 

de tehrimize geliyor.... Avusturya, 
Çekoslovakya milli takımları maçın

da Avuıturyalılan mağlup eden Çek 
takunınqa altı oyuncusu bulunan lı
lasyalıların yapacaklan maçlar her 
nedenıe, buraya gelen her ecnebi ta
knnından daha fazla bir zevkle seyre 
dilir. Türk futbolunun §Üphe yok ki, 
hocalığım bu tanıdığmıız Slavyalılar 
yapmıılardır. Ortada Avrupada son 
zamanlarda çok töhret salan Çek fut 
bolunu yakından gönnek fırsatını bul 
duğumuz için cidden yine futbolumuz 
namına memnun oluruz. Sli.vya Hazi 
randa ıehrimize gelecek, ağlabi ihti
mal Üç oyun yapacaktır. Maçların 
hangi takımımızla yapılacağı maliim 
olmamakla beraber F enerl>ahçe ile 
yapılacak maçlar, kat'i diğeri ise !im 
dilik meçhuldür. 

· k t a sisteminin 
!izlerin ke.•lettikleri yenı 0 

r tecrübeleri yapılırken 1 
Bu klüp de iki yeni tekne tipi daha 

i:cat etmiştir. Bu tiplerin iami de (Ca .. 
det) ve (Comınodore) dur. 

Alıhisarda Gazi illımelıtebinde verilen I 
bir müsamerede r.ok muvallakiyct : 

gösteren iki lıarde°§: Nurhan ve ismet 

'- KUçUk lktlbaslar 

Herriot'nun hikayelE~ri 
Amerika Cümhur Reisile görüş 

tükten sonra, Fransaya avdet e
derken, M. Herriot,nun bazı hika
yelerini dinledik. 

Edouard Herrio piposunu çeke
rek dedi ki: 

- Bir gün iıqe meselesi ıçın 
lngiltereye gidiyordum. Bizim İn
giliz limanlarında kömür yüklü 
vapurlarımız vardı. Kontenjan 
miktarını geçtiğimiz için İngiliz
ler salıvermiyorlardı 

Trende bana anlattılar: "Bu 
meselede İngiliz hükUınetinin ha
tası yoktur. Bütün kabahat kömür 
itine bakan ihtiyar ve son derece 
inatçı bir İngiliz komiserinindir •• 
Onu kandır. Her yef yoluna girer." 

Mahalli maksuda vardık. İhti
yar komisar oradaydı. Yanımda
kiler: "Haydi yanat !" dediler. Bir 
de kartımda kimi göreyim? Eski 
dostum Stevanson. lngilterede ak 
rabam derecesinde belki biricik 
dostum. Beni görünce hemen kol
larını açıp bana doğru koftu: 

- Seni katiyen bırakmam. 
Haydi, National Liberal klub'e gi 
dip yemek yiyeceğiz, dedi. 

- Y oook, dur bakaJım, evvela 
kömürümü ver, ondan sonra .• 

Kendisine meseleyi anlattım. 
Vapurların hareketine müsaade 
etmesini ısrarla cira ettim. 

- Bunu bir kömür komiserin
den mi, yoksa bir dosttan mı isti
yorsunuz? dedi. 

- Elbette bir dosttan •• 
- O halde geliniz, telgrafhane 

ye gidelim. Gittik. O formülü bul 
du. Telgraf metnini bana yazdır
dı. Ben de fÖyle yazdım: 

"Fransaya gidecek kömür va
purlarını derhal bırakınız." 

O da bu telgrafa adresi yazdı, 
altına imzasını koydu. 

-Telgraf parasını kim verdi? 
- Tabii Stevenson. Fakat ona 

mukabil ben de National Liberal 
Club'e yemek yemeğe gittim. ,. ,. ,. 

- Amiral Beatty'yi tanır mısı
nız? diye sorduk .. 

Kendisi ile tanıştığrm gün, Ami 
ral Beatty Jutland muharebesin
den sonra krevazörlerini getiriyor 
du. File demir attı. Unutulmaz bir 
manzara! Delik detik kuleler, kan 
burlatmıf kaburgalar.. Fakat za
bitlerin kıyafetleri tertemizdi. San 
ki bir manevradan avdet ediyorlar 
dı. 

M. Herriot piposunu bir daha 
çekti: 

- Bir tip bu Beatty. Günü geç 
mif, hatırımda değil, bir Alman 
torpitosunun mu, tahtelbahirinin 
mi ne, bir hayli mürettebatım esir 
etmi,, getiriyordu. Köpeftede düş
man kumandanını kabul edecekti. 
Gelen Alman kumandanına elini 
uzattı. Fakat Alman kumandam 
cevap yerine uzatılan ele tükürdü. 
O zaman bu hareket Beatty'nin Ü· 

zerinde tiddetli bir aksülamel yap 
tı. Alman kumandanını omuzun
dan tuttuğu gibi köpe~den deni
ze yuvarladı. Fakat hasmının su
da çırpındığını görünce, üzerinde 
ikinci bir aksülamel hasıl oldu. 
Derhal üzerindeki formasını çıkar 
dı v~ Alman kumandanını kurtar· 
mak için köpeşteden denize atıl-
d .. 

ı. 

LeMATIN 

Sabık kayser 
dönecek mi? 

Hitler Alınan B~vekili olduktan son· 
ra sabık kayıer e•ki bir duvar boyacm
nın himayesine iltica etmek mecbruriye 
tinde kaldığından dolayı kim bilir izze
ti nefsi nasıl yaralanmı,tır? Bir zaman
lar dünl(arun mukaddeoatını elinde tu
tan bir adam İçin ne hazin §ey! 

Acal,a Wilhelm Von Hohenzollern 
Hitlerin sayesinde Almanyaya girebile
cek mi? 

Pek mümkündür. Falı:at bu..ıinkü ha
linde acaip bir vıuiyette bulu;;uyor: Bir 
defa medeni ve siyasi bütün baklan ken 
diıinden nezedildiği için, tekrar tac ve 
tahtım alamaz. 

Sonra Alman da değildir. 
Vatansızdır, "vatan ha..Jei" dir. 
Alman kanununa ~öre, baska meml~ 

ketlerde o•u<an her Alman on senede bir 
memleketine dönesnezıe bile, biç o~z
aa en yakın Alınan konsolosuna mura· 
caat ederek, kaydını yaptırmak mecbu
riyetindedir. Bu~u yapmazsa Alman ta
biiyetini kaybedir. 

Halbuki on be~ senedenberi Holanda
da otu..ran ikinci Wilhelm bu formalite
yi ifa etmemiştir. Almanya toprağına a
yak basmamı~tır. Müteveffa Streaeman, 
eğer isterse Almanyaya dönmesi için 
müsaade verileceğini bildirdiği halde 
gene hunu yapmadı. Bu müoaadeden aa
bık veliaht ile kardeıleri istifade ettiler. 
Doorn'daki. satoıuna ıığıruruş olan ve 
bir yere çıkmıyan ikinci Wilhelm, ken
di mıntaka-.ndaki konsolosa da uğrama
mıştır .. Bu vaziyette sabdt kayaer,eğer 
kanun herke1J için müsavi iıe, bugün Al
man vatandaşı değildir. 

Maamafih Almanyada kendisi için 
Hamburg' da mükellef bir şato hazırlan· 

Darülfünun 
Islahatı 

(Ba~ı l inci sahifede) 

de ettiğimiz eserler bir müzede ~en• 
gin bir köşe teşkil edecek kadardır. 
Hafriyatı daha sistematik yapmak için 
esaslı tertibat alacağız. Maha.llinde 
bir İşçi kampı kurulma11 kararlqmış· 
tır. 

Alitar hafriyatına gelince bu hafri
yab idare eden enstitünün varidatı 
azaldığından bu sene taharriyat dura 
caktır. 

Aldığım habere göre gelecek sen" 
hafriyata devam edebileceklerdir. 

Ankaraya giden müderrisler 
döndüler 

Darülfünunda yapılacak ıslahat et
rafında Maarif vekaleti ile temasa 
gelmek Üzere Ankaraya giden fakül
te reisleri dün ıehrimize dönınütler
dir. Bütün fakülte müderrisler meclis
leri öğleden aonra toplanarak ıslaha· 
ta dair noktayi nazarlarını tesbit ede· 
ceklerdir. Bir müddet sonra fakülte 
reisleri tekrar Ankaraya gidecekler• 
dir. 

Fakültelerin bu husustaki fikirleri 
pazar gününe kadar vekalete bildiri· 
mit olacaktır. Edebiyat fakültesi re
isi Ali Muzaffer Bey hu sabah gele. 
cektir. 

Kaldırılacak 
Vilayetler 

(Başı 1 inci sahifede) 

tefrik ve tevzüne ye huıuıi idare llf
kilatile diğer muamelelerinin taıfiy .. 
ıine •e umumi mecliılerile daimi en
cümenlerine ait itlerin tanzimine Da• 
biliye vekili me:cun olacaktır. 

Mülki takıimattaki tebeddül dola. 
yısile hususi idarelere ait lağvedilen 
vilayetler namına mukayyet bulunan 
gayri menkullerin bulunduklan kaza
nın ilhak edildiği vili.yet namına ta
pu kayıtlan, taoarruf veıikalan, harç 
11z taıhih olunacaktır. Bütçe encüme
ni li.yihanın heyeti umumiye tarafın• 
dan kabulü takdirinde barem kanu
nuna bağlı cetvelde bazı memuriyet
lerin çıkanlmaaı ve muayyen memu .. 
riyetleri ihtiva eden diğer bir cetve
lin ikame edilmesini heyeti umumiye
ye teklif etmektedir. Bu teklife göre 
bar.ınıe ilave edilecek yeni cetvel şu
dur: : 

Maliye kadrosunda onuncu derece· 
den üç mal müdürlüğü, tapu ve ka.
daıtro kadrosunda 14 üncü derece
den 6 vilayet ve ka:ca tapu memurlu
ğu, Dahiliye kadrosunda yedinci de
receden 6 birinci smıf kaymakam, 
14 üncü dereceden altı birinci sınıf 
kaza tahrirat katibi, 19 uncu derece
den 6 birinci sınıf kazalar tahrirat ka
tibi refiki, 14 üncü dereceden 6 birin 
ci smıf kaza nüfus memuru, 19 uncu 
derecden 6 nüfus serkatibi . 

Noter mi, 
Belediye mi? 

(Başı l inci •ahifede) 

la ıürat ve sühuleti mucip olacaktır. 
Çünkü bugünkü noter dairelerinin 

bulunduğu yerler zahirde h•lkın ikamet
gahlarına uvk gibi görünürse de haki
kat böyle değildir. Cürkü en ziyade mü 
tekasif iş mıntakalan buralan olduğu 
gibi faaliyet ve hareket halinde olan hal· 
kın "'' 80 i ve belki daha fıızla11 da her 
gün l:ıirer ve•ile .,,e sebeple dairelerimi
zin bulunduğu l:ıu it ve ticaret kaynağı 
yerlere uğrarlar. Bu noktadan noterlere 
müracaat külfetli bir i! sayılmaz. 

Esasen filiyatta ötedenbe!-i gördüifü· 
müz şudur: Hal km coğu ikametgô.hmrn 
bulunduğu yerlerde itlerine ve müraca
atlerin makıadına vakıf bi• ihtiyar heve· 
ti ve sabit bulmakta müskülat çektiği 
gibi, bir~ok yangınlar ve muhaceretler 
yüzünden emlakini.., bulunduğu yerdeki 
inuhtarlara kendini tanıtmağa ve itleri 
hakkında ve•aik göotermeğe imkan bu
larruyor. 

Halbuki notere iki .ahitle delaili ha· 
milen müracat edenler iıini intac edebi
lir. O kadar ki hi• cepheden bi~ az da 
şahsi hir mü"""'"'' olan Noter daireleri 
icabında hatta tatil rrünleri hile rrece ya. 
nlarına ka(far ırüracaatleri luıbul eder 
ve ali.kadarları memnun etmeie çah1ır. 

Ücret m~elesine srelince: 
Muhtarlarm aldJılan ta•clik harçları 

yapdacak ~r kanunla i~tenir-..e harçtan 
iıtisn:ıı edilir, yahut müterakki bir tarife 
ile halk i<in en mü5ait bir sekle sokula
bilir." 

Ayni ıeyi Belediye rei, muavini Hi
mit Beye de danıştık. Hamit Bey şu fi
kirdedir· 

- Mubta .. Jann mütenevvi vazifeleri 
vardır. Bunların hemen hepsi ahvali şalı 
ıiye üzerinde tahkikat yapılmasını icap 
eder şeylerdir. 

Bilmem noterlerin vaziyeti bunu yap· 
mağa müsait midir? Ben Belediyelerin 
nikah ve nüfus itleri !!'İhİ bu nevi i,leri 
de .!aha esaslı surette yapabileceğine 
kaniim. 

Daimi eDGiimen azasından Avni Bey 
de demittir ki: 

- Nikah iıleri Belediyeye Reçti. Nü· 
fuı itleri Belediyeye geçti. Noterlere 
olsa olsa ~lım satma ait ilmühaberlerin 
tasdik iti kalıyor. Hall,uki Belediyeler 
bu iti de kendi vesaitile daha iyi tahkik 
edecek mevkidedir. 
Şüpheye düfiildüğü zaman polisin ya 

dtmtnı istemek .1., miiıı>kündür. B
Noterlerden ziyade tasdik itlerinin S.. 
lediyelere devri muvafıktır." 

mıtllr. Eğer dönmesi icap ederse acaip 
bir hadise olacaktrr. Yani ıabık kaya• 
Alman tabiiyetine girmek mecburiyetiıto 
de kalacaktır. 

Rlc et Rac 
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K. Karabekir Paşanın ikinci mektubu Darülaceze müd6rlüğünden: 
Darülacezeye ihale tarihinden itibaren bir sene içinde a

lınacak on sekiz bin kilo yerli mahsulü pirincin kapalı zarf u 
sulile münakasası 7 Haziran 933 çarşamba gÜnÜ saat on : 
dörtte icra edilecek o saatte teklif zarfları açılacaktır. Temi 
nat akçeleri İş Bankasına hıra kılmalıdır. llk teminat akçesi 
yüzde yedi buçuktur. Taliplerin teklif varakalarını ve temi
nat mektup veya makbuzlarını ayn ayn tevdi için o gÜn Da
rülacezeye müracaatları. (212 7) 

SADIKZADE Biraderler 
Vapurları 

Haftalık ı·zMı·R sürat 

Bu mektupta o zamanlar cereyan eden 
bazı muhaberelerden bahsediliyor 

muntazam postası 

Lüks kamaraları havi 

SAKARYA 
Vapuru C t • 

13 mayıs umar esı 
saat 16 da Galata rıhtımından .doğru 
(İzmir) e hareketle pazat" günü lz
mir'e muvasalat ve pazarte i günü 
İzmir'dnı hareketle salı günü İ&

tanbula avdet edecektir. 

<Bat< 8 inci oahifede) 

Vesika-5 
Harbiye Na:ııaretine 

Erzurum 1 Aiuatoa 335 
C. 30-7-35 Merkez dairesi 2733 

tifreye: 
Muıtafa Kemal Pı. ile Rauf B.in mu 

karrerab hükümete muhalif efal ve ha 
rekatlarmdan dolayı derdestlerile Dar 
saadete izamlan hakkmda mahalli 
memuriyetine emir verildiği cihetle 

" kolorduca da ciddi muavenette hulu
nulmaaı emir buyruluyor. Hükiimetin 
mukarrerat ve siyaseti ne oldufunu 
bilemiyorsam da Erzurumda bulunan 
Muatafa Kemal Paıa ve Rauf Beyin 
efal ve harekitında vatan ve milletin 
makıat ve menafiine ve kavaninİ mev 
cudeye muhalif telakki edilecek biç 
bir hal ve hareketi olmadığmı cörü
yorum. Mütarünileybler mülk ve mil
letin saadeti ve selameti ile alakadar 
her fert vatanperver gibi Y•faDl•kta
dırlar. 

Pontoa hükümeti teıkili biilyasile 
Trabzon ve Samıun havalisine muha
cir 11fatile akın akın müaellah Rum 
çeteleri çıktığı ve Ermenilerin Büyiik 
Ermeniıtan hayalini besledikleri ve 
hudutlarımıza kadar her türlü fecaat 
Ye §-enaati yapmakta ve Sivaaa diye 
feryatta devam eyledikleri ve itilaf 
Jnenaubininin de bunda hafi ve celi 
her türlü muavenet ve müzaherette 
bulundukları herkesçe malÜnı ve bu 
hal lotanbul gazetelerinin bile neıri
yab ile aabit olduğu halde hükümetin 
mevcudiyetimiz aleyhine- hazırlanan 
bu mülhİJ tehlikeden bihaber Taziyet 
te kalarak millete hiç bir nefhai ümit 
,,e tatmin vermemeai ve bili.kia en mü 
nevver •e kıymettar zevat ve kuman 
danlann birer suret ve bahane ile 
millet arasından tecrit ve hapai 'Ye 
tevkif edilmesi ve bir taraftan da es
laha ve aairenin almmaaı bilhaua leh 
likeyi pek yakın aören ve muhafazai 
namus ve hayat endişesile çırpınan bu 
mıntaka halkmda pek haklı olarak 
Ermeni ve Rumlann lzmir gibi nagi
hani olarak buralan da itııal edeceği 
ve bütün müsliimanlan ayaldan altın
da çiğneyeceği kanaatini bia.ıl ettir
mittir. Ve hundan dolayı milletin kendi 
kuvvetine istinat ederek bu ihtisaaatı 
nı hükiımeti ceillelerini emıaa ve bu· 
nun için her fedakarlığı yapmaia ve 
her ümitten mahrum bir halde namuı 
au2ca Ermeni ve Rumlarm süngü ...-e 
baltalan altında ölmekten ise namua.
karane müdafaaya karar vermiı ol
duklarını evvelce arzetmiftim. 

Geçenlerde vukua gelen sürııü ko
lu ve kamalann sevkine miıni olan 
ahvalde böyle bir azim ve karann ne 

• ticesi olduğuna ıüphe yoktur. 
Oçüncü fırka kumandanı kayma

kam Halit Beyin bile mahfuzen sev
kinin efkin umumiye üzerinde pek 
fena tesirler yapacağını ve belki de 

,,. fırkaaırun mümanaat ıöıtermeaini ve 
isyanını İntaç edeceiini arzetmiıtim. 
Mustafa Kemal Pata ııibi memleke
tte namusile ve hidemab ııiizidei aa
keriye ve vatanperveranesile tanm
mıı ve bütün askerlerin de pek ziya
de hürmeti mahauaa.aıru kaz••nuı Ye· 
bahuıus henüz yirmi ııün eYVel mem 
leketin rusfma kumanda etmit olaıa 
ve halü harekltmda menafii vataniye 
ve milliyeye mqayir bir teYi mahsus 
-ye methut olınıyan bir zatm tevkifine 
bir sebebi kanuni olmıyacaiını ve 
biılida arzettiiim ahval dolayıaile 
halk ve ordu nazannda da iyi bir ha
reket olarak telakki edilemiyeceii ci
hetle miifarünileyhin tevkifine Ye kol 
orduca da bunun için muavenette bu
lunulmaaına hal ve vaziyetin katiyen 
müsait olmadığını arzeylerim. Bahu
sus ki memleketi heliık ve inkıraz teb 
likeainden kurtaracak yqine çarenin 
tevekkül değil, ancak milletin hak ve 
nıhunu ileme karp izhar ve teyit ka
naatinde alan viliyatı tarkiyede Ye 
henüz Ermeni süngü ve baltalannın i
limı namus tikenaneajni unutmuf bir 
tek insan ve bir tek hanüman bulun
mıyan bu muhitte böyle bir letebbü
sün icrası delil hatti ihaau hile büyiik 
fenalıklar intaç eder. Eaaaen &'Ünden 
ırUne daha bariz n pek visi bir ıekil 
almakta olan enditei milliyeyi tatmin 
edecek tedabiri samime ye vakıfane-

• nin ittihazı Ye buna bilbaııaa zab 
aimileri gibi dindar ve ~k namuskir 
tanınmıt bir rüclü kıymettann amali 
nüfuz ve irtat buyurmau pek ulvi ve 
tarihi olur. Herhalde bura ahvalinin 
latanbulda maküs telakki edildiğini 
zannediyorum. HükUmetin en ıadık 
ve hürmetki bir cüz'ü olduğuna ka-

' tiyen şüphe caiz olmıyan i.cizleri A .. 
nadoluya Deraaadetten bu kadar yan 
lıt ve batalı nazarlarla halrılmamaamı 

,.... ~e çünkü bu nazar netayİcinin pek 
elim ve nedamet iv• olacaiı kanaati 
ni bilmünasebe tekrar arzebneyt bir 
yecibei hamiyet ve bir farizei namus 
add.ıder ve bugün acizleri dahi ıek ve 
m~huliyet içerisinde bulunduğumdan 
aiyaıeti umumiyemizden Ye hüküme
tin takip ettiği makasıt ve mukarre
rattan haberdar edilmekliğimi iıtir
ham eylerim. 

K. 15 kumandanı 
KAZIM KARABEKIR 

Vesika~ 6 
Erzurum kongresini Muatafa Kemal 

Pa,a ve Rauf Beyin topladığı zannile 
kongrenin dağıtılması ve Mustafa Ke-

• 

mal Paıa ve Rauf Beyin tevkifinde ıs
rarla hükümeti mahalliyelere emir 
veren hük\unete yazdıjmı tifre. 

Makamı Celili SaJGTetp<!nahiye 
(Harbiye Nezaretine) 

Erzunım 5 Ağustoa 1335 

Erzurum kongresi hakkındaki aon 
maruzatonla ahvali vaziyeti icizane 
tenvire müaaraat ve bununla büyük 
bir vazife ifa ebnit olduğumu zanne
diyorum. Bu münasebetle de tekrar 
arzediyorunı ki; 

Viliyatı §&rkiye Erzurum kongresi· 
ni tarld eyaliıtın milleti toplamıttır .• 
Elyevm 70 kadar azasile Erzunımda 
hali içtimada bulunan kongre Musta
fa Kemal P&f& ve Rauf Bey henüz la
tanbulda iken ve hatti. buraca isimle
ri iıitilmemİJ iken büyiik ve hünin leh 
likelerin vukua geleceğini muhakkak 
addeden 'ııırki eyalitm halkmın ka· 
rar ve tetebbüalerile vukua ıelmittir. 
Bu toplanıfta aiyaai •eya şalui hiç bir 
tesirin mevcut olmadıiı katiyetle an
latılmıtbr. lntibahını ıureti katiyede 
felaketten alan milletin nıhundan ko
pan bir heyecan ve kuvveti ecanip bir 
iki tah•a atfebnek auretile milletin 
ruh ve mevcudiyetini setrüinki.r tari
kini istilzam ile kendi milletini iğfal 
ve bu ıuretle menafiini tevai ve temi
ne çalıııyor • Vatan ve milletimiz için 
tel~fiıi gayri mümkün zararlan badi 
olan bu tarzı telakkinin bizzat bükü· 
metimiz tarafından dahi bilinmiye
rek kabul ve ısran ile imali ecanibin 
teshil edildiğini görmek umumu me· 
yua ve dağdar etmektedir. Şark viliı· 
yatında enditei hayattan doğmuf olan 
bu cereyanı millinin inkitaftna ve hali 
hizırına Muıtafa Kemal Pap ve Ra
uf Beyin zerre kadar teıirleri olma
dığı ve ahiren kongreye herkea tara-
fından verilen büyiik bir hür 
met Ye tazimle lıabul e-
dilen bu iki zatın mevkii siya-
simizi daha ziyade müdrik olmaların 
dan bilikia hükiimetmizin mevkiini dü 
şünerek mevcut kuvvayı nıilliyeyi da
ha sakin ve mildebbirane bir fekle ir
ca ile hüınü idare ettikleri alenen gö
rülmektedir. Binaenİı.leyh kongrenin 
heyeti umumiyea; ye ııerek Mustafa 
Kemal Pa§& ve Rauf Bey hakkında 
Dahiliye nezaretind- vilayetlere yazı 
lan tamimler efkirı umumiyecle hüs
nü teair yapmamı,tır~ Endiıei namua 
ve hayattan mütevellit cereyanı milli 
hali ııelayenda olup teskini ve efkarın 
tabnini için yegine çare ancak mec
lisi millinin hemen ve bilfiil toplanma 
smm temni olduğunu ve bati davranıl 
dıiı takdirde vekayü milliyenin ken
di kendine bu gayeye varacağını na· 
zan fahimanelerine arz eylemeği li
zımei vazife addediyonım. Çünkü bu 
rada meıhut ve mahsus olan efkarı u
mumiye millet vekillerinin kanaat ve 
taadikına ilrtiran ebn.İyecek ve her 
hangi bil', siyaset ve mukarrerabn ••· 
yanı kabul ve payidar olamıyacağı ve 
bu azim ve tarihi meauliyetin mahdut 

birkaç zatm duıü hamiyetine tabmilden 
ae efkir ve arzuyu millete istinat et .. 
tirilmeai merkezindedir. Ve halli eğer 
ıeraiti hazıra içinde meclisi millinin 
Deraaadette kuvvayi ecnebiye kal'fll
aında toplanmaaı mahzurlu görülmek 
yüzünden bu llzımei meınıta ıimdl
ye kadar tehir buyunılmuı ise Anado 
!unun Babıalice tasvip ve nezdi ülya
JI cenabı tebriyaride irade buyurula
cak bir mahallinde toplanmaaı aözle
rinin bile söylenmekte olduiuna oırf 
aaikai vatanperveri ve 'V'azifei mevki .. 
iyyem dolayıalle arzeyliyonım. 

Üçüncü kolordu müfettİf vekili 
KAZIM KARABEKIR 

Davayi millimiz için tek cephenin 
kurtulmaaına ve ya.-masına ve milli 
muzafferiyetin e•aülharekeıi olacak 
olan ıarkta nasıl bir ruhla çalıtıldıiı· 
na misal olmak üzere ilk zamanlara 
ait bu veıikalardan batka bir de gene 
ayni noktai nazan ve aamimi ruhlan
m.121n rabıta ve heyecanını cöateren 
Sakarya muharebesi zamanına ait bir 
vesikayı daha ilin ediyorum. 

Vesika- 7 
Şark cephesi kumandanı K.Uım Kara 

bekir P<lfG Haaetlnine 

Ankara 6-8-337 
Son muharebatı müteakıpGarp cephe 

si Joıım:ı küllisininSakarya hatb geriıine 
kadar çekilmesi üzerine efkin umu
m.iyede hıuule gelen heyecan bilhassa 
mecliste büyük akisler tevlit ebni§ ve 
bir haftadan beri geceli &'Ündüzlü de
vam eden hafi celselerde efkarı tat
min için askeri vaziyeti hizı~~ız h~k 
kında hükümetçe liznn geldıgı veçhı
le izahat verilmif iae de meclisin ek
seriyeti azime ile viki olan talebi ne
ticesinde Büyiik Millet Meclisinin e
mir ve kumandaya ait aalihiyetini mec 
lis namına filen istimal ebnek Üzere 
reaınl tebliğde zikrolunan kuyut da
hilinde Büyük Millet Mecliıi reiainin 
baıkumandanlıiı deruhte eylemesi za 
rureti ve lamel Pata Hazretlerinin 
münh.aaıran orduıile iıtiga1ini temin 
için eaaaen iatifayı lüzumlu görmesi 
üzerine Müdafaai Milliye vekaleti er
kinı harbiyei umumiye riyaaetinde 
bir resmi tebliide arzolunan tadil!'! 
yapılmıt ve efkin umumiyedeki he. 
yecan ancak bu suretle teıkin edile
bilmittir Kıymettar tahıiyet devletle
ri her zaman olduğu cibi bugünkü va 

1 
1 

ziyette dahi ııayei milliyenin eıı metin 
iatınatgihlanndandır. Bilvesile tez
kir eder, hürmetle gözlerinizden öpe 
riz efendim. 

Mustafa Kemal Fevz;i Refet 

Veaika-8 
Cevabnn: 

Mustafa Kemal, Fev%i, Refet PQfa 
lar ha.%.eratına 

f •t. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. iliıılan 

Merkez Kumandanlığı 
müessesatı İçİIJ 29,000 kilo ya 
taklık kuru ot 13-5-933 cu
martesi günü saat 14,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. İs 
teklilerin muayyen vakitte 
Komisyona uğramaları. (635) 
(2129) ______ _ 

Beşiktaş 2 inci hukuktan: 

Büyiik Milli gayemizde birlik ve 
azmimizin vadettiği zaferle temin ve 
tetviçte muvaffakıyeti aimilerini di
lerim. Şark cepbeainin bu mukaddes 
gayeye aaraılmaz bir aşk ve imanla 
mevcut olan sadaketini teyit eder, ar
zı aamimiyet ve tazimat eylerİJjı efen
dim. 

KAZIM KARABEKIR 
Ortaköyde PaJanga sokağında atik 

13 cedit 23 No.lu Ncvber hanım terek..O , 
n r ait apartman aleni açık arttırma su -

4 adet mektuptaki ıual ve mütale-
rctik satılığa çıkarılmıştır. Mezkur 

alara gelince, bunlara da birer birer, 
apartman kargir olup kıymeti muhaın-

cevap göndereceğim. · d M k. m.nes. (11000) lira ır. ez uc apart-
latiklal harbinin esrarına viık, ıf ol. 

mo:ı bodrum ve zemin katlım dahil ol
mayanlann iti kolayca kavraması 

-d· ınak üzere beJ katlı olup bodrum katın mümkün değildir. Bunun için ha ııe-
h da dört, oda, beş kömür <k,posu bir ça-

lerin tahlilinde yanlıı görü,lerle ak-
ı b maşırlık bir koridor, bir he!a, bir sah-i.unda fU ve bu iltifatlarda ace e uyu. 

rı~ç. zemi·n katta bir matbah ve biri 
rulmasın. Bunlarm cevabından sonra 

b kapucuya ait olmak üzere üç oda bir 
hiısıl olacak kanaate göre ib;ı;al uyu. 

s;aloo.1 iki matbah, iki hela bir koridor, 
ruraunuz efendim. 

KAZIM KARABEKIR birinci katta iki salon, altı oda bir mat 

••••••••••••••••• hah, bir hela bir koridor ve kiler okinci 
ı katta bir salon altı oda, bir ınatbah bir 

...... hela. bir kile.r ve koridor bir tança ü-OPERATÖR 

Dr. Şinasi Hakkı 
Hastalarını Pazar ve Perşembe gün
leri saat 14 ten 18 e kadar Kadı

köy'ünde Moda caddesinde 208 nu
~rolu muayendtanesinde kabul eıde:r. 

(2541) 2379 .._ .. 

MUZA YEDE iLE SATIŞ 

çüncü katta bir salon beş oda bir mat-
ı bah bir bela , bir koridor, bir banyo i-
' ki taraçayı ve derunoında havuz ve ar 

gaçlan buluna<t başçeyi muble'W olup 
:ıirinci derecede emniyet sandığma ve 
ikinci derecede Mustafa Beye ipotekli 
dir. Müzayedeye ittink için kıymetıi 
muhamminenin yüz.de yedi buçuğu d.c
po e<lilm'!k lıizımdu. Satıştan mütevel
lit rüsümu de.JJa.liye müşteriY"' aitti.-. 
Satıtın 15 Haziran 933 -mrihine müe.
dif fl'U1embe günü -.ı 15 tıc Bqik
taş ikinci 8111.lı hukuk mabkenıcıııit:ı<k ic 
ra edilecektir. Fazla tafsilat almak iete
yenl.c.rin 932-42 No. 1u dosyaya müra
caat e<tmeleri ilan olunu.-. (3173) ---

Yeni model Allegro 

2377 
İstanbul ikinci iflas memurluğun

dan : 

Mliflis Paıuıyoı Kaııakya efendi ala 

caklılannıı. lromgw-ılato teklif e1miştir. 

Bu cihetin mlizııkerm için alaaıklıla

rın 13-5-933 cım81Wİ günü saat 14 tıc 

ikinci iflls dair.,.inde hazır bulunma-

!arı ilan olunur. (3152) 

3 üacü kolordu 
ilan lan 

BARTlN POST ASI 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı için [ AL 

33.ooo kito bulgur kapalı K M vapuru 
zarfla münakasaya konmuş· 14 mayıs pazar günü Sirkeci rıhtı-
tur. İhalesi 17 Mayıs 933 mın<lan hareketle (Ereğli, Zongul-

çarşamba gÜnÜ saat 11,30 da dak, Bartın, Amasra, Kurucaşile, 
dır. isteklilerin nümune ve Cide, İne<bolu, Evrenye, İlişe ve A-

sartnamesini görmek üzere banaya azimet ve avdet edecektir. 
~ k • Fazla tafeilat için Sirkeci Mey-
her gÜn ve müna asaya gır- menet Ham altında acentalığ• mü-

mek için o gün ve vaktinden racaat. Telefon : 22134. (3177/28) 

evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. ı=========== 
Al. Komisyonuna gelmeleri. TAVİLZADE VAPURLARI 

(120) (1854) 2408 Ayvalık ek•pr•• po•ta•ı • • • 
K. O. ve 1. F. kıt'a ve 

müesseseleri ihtiyacı için 
50000 kilo pirinç kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. 1 1 

halesi 17 l\iayıs 933 çarşam
ba gÜnÜ saıı.t 11 dedir. İstek- lj 

lilerin nümune ve şartnamesi 
ni görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya iştirak için belli 
giin ve saatinden evvel Fm 
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. komis

.. ~=!i~=~ r~ ıembe 16 da Sir-
keci' den hareketle Gelibolu, 
Çanakkale ve Körfez tarikile 
Ayvalığa azimet •e avdet ede 
cektir. Dikkat: Cuma gUnli Edre
mit yolculannı trene yetiıtirir 

ve Ayvalık yofcularmı aynı ııün 
akşamı Ay•alığa çıkarır. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. Adres: 
Yemiş'te Tavilzade Muıtafa 

biraderler. Telefon: 22210 yona gelmeleri. ( 119) 
0855) .. .. ! .. _____ .. [3126) ~ 

Suvari 2. ci fırka kıt'alan 
ihtiyacı için pazarlıkla 2200 
kilo zeytin yağı satın alına 
caktır. İhalesi 13 Mayıs 933 
cumartesi gÜnÜ saat 15,30 da 1 

dır. lateklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak ıçın o gÜn ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (152) (2133) 

........................ _ 

1 NAiM VAPUR iDARESi 
lZMIR SUR' AT POST ASI 

A D A N A 
vapuru her hafta 

PERŞEMBE 
giinleri Galata nbtımından saat tam 

14 hareketle doğru 

1 Z M 1 R'e 
ve pazar &'Ünleri lzmir'den saat 14,30 

iLAN 
Mukaddema Boga · içinde t~ye cad 

desinde (60) numaralı Bostanda millrim 

iken bale11 ikametgahı meçhul bulunan 

Pirezirinli Haı;an bin İdria Ef.ye. 

ela hareketle htanbul'a avdet eder. 
Tafsilat için Galata, Gümrük kartı

•mda Site Franıez Han No. 12 yuı- ı 
hanesine müracaat. Tel. 41041 . 

l .--::~'3:0:34~):::::::.2:6:6:0.;:~'~i 
SEYR1SEFA1N 

İstanbul ikinci icra memurluğundaıı: 

Vasili ki H. ve mahdumu Pandeli ke
rimeleri Manna ve Alelısandıra H. lar.ı 

olan borcunuzdan dolayi tahtı hacze a 

lman İstinycde Kürkçü başı ma.lıalleel

nin atik ve cedit çayır ııokağında atik 

56,58 cedit 60,62 mımaralarla mmakkam 

bostandaki hisseyi şayiamzın 124933 

<ta.<ihine mlisadif pazartıcsi günü aıı.ııt 

14 ten 16 ya kadar dairede birinci açık 

antturmsı icra kılınacağı malilmunlııl 

olmak ve ikametgfiltmızm meçhuliyetıl 

hascbile ol!ıeptaki illin va.ralaısınm tdı 
liği makamına kalın olmak üzere keyfi

yet ilanen telıliğ olunur. (3099) 

Mork• .-ıaı c.ı.ıa Ka ........ B. l3C. 

,.._ A. sı..- Mııı.ıı...ı ... _. H. 1,3740. 

IZllİR- MERSiN POSTASI. 

ÇANAKKALE 
12 llayı• Cuma 10 da 

İdare rıhbmından kalkar. 

Levazım anbarınde müstamel 
ve köhne olarak mevcut prt
namesinde ecna• yazılı {60) ka
lem eıya mahallen bilmiizayede 
sablacakbr. lıteklilerin 13 - 5-
933 tarihinde Levazım M6d6-
riyetine milrac:aatları. Teminat 
yüzde 15 tir. (2001) -

Mobi.Jya, gümü§ ve kritıtofl eıyaler 
ve kıymeti biblolac: May•m 12 inci cu 
ma gücü sabah ..at 10 da Beyoi:lunda 

PangaJ.ti hamam iatasyonu Zafer (eski 
Diğer Bekçi) sokağında Manud ~

tımanm 3 numaralı daircsinde - • 
ve yübek bir aileye ait zarif eşyalar, 
gümüş ve kriatıofıl. takımlar ve kı~ 
biblo!• müzayede SU<etile ııatılauktır. 
Ma,,;J ceviz ağacından miırıul vitrinli 

yemek oda takımı divan ve maroken 
sandalyalarile, pomye kaııape ve kol k 
Jar, Viyana usulu ve 2 dolaplı 7 parça

dan mürekkqı pyot ooia y tıalı: .,.. 
takımı, el itlemcM file misterler, bronz 
ve kristal avizeler, nefis yağh boya ve 
su boya tablolar, 115 parça Franeız gü 
müşü çatal bıçak takımı, de.f.a gümü§ J.i 
kör takımı, 112 parça lıriat.oıU marka 
tabak takımı, defa kristoıfl çay takımı, 
yemişlik ve sair Jı:ır.istof.J eşyalar, ağaı; 

oyma gayet nadi:r bi:r maıııa yazıhane, 

kristal bakara 811 ve tatlı takımlan, 

Bohem ve Karldıaıt lıriatalından mimul 
vazıolar VIC bonbonya:b, brorıi küı;ük 
..atlar, ağaç oyma yaJ.dıalı kanape vıe 

krutaUı ııwıa, fildi~ iJianeli miizıeyefl . 
bir vitrin .., denıı:rioıle !ıulu41an fil~ 
ve bronz nadide biblolar, imzalı ve 
bronz heykelle.-, -1eflıİ ~. ı:.ronz 
mangal Mlemınwlca aobalar, Singcr di· 
kiş makinaıu, pz.Jon.g, gayet yeni bıa.l.de 
apartunanın ~ vesaiır lü2'.1ID 

Ju qyalar. « St..-» m..laıJ.ı . çııpa5 
telli ne<fi& A.lmal1 pjya:ooau Tebriz ha· 
lılıır ve Seccadeler.Pey aürenlMden 100 
de 25 teminat alınır. ? (3166) 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 

Müzayede ile fevkalade satış 
Sa1™>nya antika mobilyalar ve biblo 

müzatedeoıi 

1933 Mayı.sın 12 cı cuma günü sabah 
uat 10 da Beyoğlu'n.da 1stilcJU cadde

sinde Ş.ik aincmaoır üzerinde 221 l1IJIDöl 

ralı Amar apartnnanman 4 cü dıüıre9İD 

de bulunan ve Madmı S. HAİ.M'e ait: 

bilciimlıe nelia biblol• w antika eşya· 

lar mliza~ sutttilıe aatılacalrtw. Ne

fis markitri e<oki komotla.r, gül ağacın· 

dan mamul ve bnım if1eme!i Lui XVI 
viıtrin, esiri stil masal..-, hakiki biblola

n, eski Berlin işi fiııaın lroleksiyoıııı, 

Sevr mamulitmdaıı gümüş i§lemiş çay 

takımı, Bohemya kristalleri, Acem fa

yaruılarr, Sevr heykel.itti, gilmÜf sünıhi 

ve vazolar, celri lca.diıfe paravan, ~ 

lı ağaçlar, Sanayi biblolar, yal1ıboya 

tablolar, gr;würleır veaair lllzumlu eşya 

lar. ulbaclı Sobıı> markalı gayot mıdi· 

de Alman piyancaı. • (3110) 

2717 

Dr. A. KUTIEL 
Ko.raköy Börekçi fınnı sırııaında 34. 

(2648) 2371 

Kazam Köy veya 
mahallesi 

KaYakdere 

Sokaiı No. Cimi Hisae miktan Muhammen 
kıy.meli 

40 00 

Kimden metrik 
olduğu· 

Mllbadil Yani Hacı Beykoz 

" 

Haı. ... 

P.,.bahçe Fenerb 14 Araa 
Mahmet Şev- Leylekli 8/38 Hane 

1/5 biaaeıinin 
1/6 biıseıi 
125 z6ra tamımı 
Tamamı 

125 00 
30 00 

Haralamboı 
Mübadil Hiristodan 
Mübadil Nikola zev--ket Pata 90 ceai Flenkodan 

Yukarda yazılı mübadil eınllki mülkiyeti P•fİD bedelle aablmak illere 26-4-933 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle mllzayedeye konulmuftur. Taliplerin yevmi ihale olan 16-5-933 aalı günü aaat 13te 
Beykoz malmlidlirlüğiine müracaatları. [1866) 2413 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncll Vakıf Han fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Ttlrkiye ft Bankası tarafından teıldl olanmuıtur. idare mecll•i ve miid~ler 
heyeti ve memurlan kimllen Tüklerden mürekkep yegane Tfirk Siıorta Şırke• 
tidir. Ttirkiyenin her tarafında (200) il geçe"D acentalanmn hepsi Türktür. Ttir
ldyeııin en milhim mtle•aeaelerinln vebankalarmın sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiıortalarını en iyi ıeraltle yapar. Haaar vukuunda zararları ııür' at ve kolayhkb öder. 

Telgraf: iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 



(l ASPİRİN 
o'1 Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için veni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni amballj sizi kıymeti ol· 
mayan -batk• mamulıl.t almaktan 
korur. 

ASPiRiN 20 ve 2 tablalllk aonbefAJlar lçl~d• 
her ~··• bulunur. (7652) . 

ATA REFİK._, 
Babçalı:apı • Meyda11Ctk 55 ( Sabık Şaaılı miie•eaatıada ) 

lstaabul Piyaaaaıaın en btlytlk, en ucuz, 
ea moda müeue.e•I 

MaYSlmlik, ruldı: çefitlerinıiz ta--• ıı•lmİftlr. 
En -- flatlarla, ea zensha çefitlerlmlzd-

12803]- istifade ediniz.- 2s90 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundanı 

4000 Ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarf : 20 Mayıs 933 
cuınarteai saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze 
kömürü kapalı zarf uıulile mübayaa edileceğinden prt
tıameaini gönnek İstiyenlerin her gÜn ve İtaya talip olanla
rın da hizasında muharrer gün ve saatte Kaaonpaşada De
nİz levazon aatmalma komiayonuna müracaatlan. (1837) 

1411 

1 
l.taabal Belecllye•l llAnları 1 -----

900 lira kıymetinde olan Beıiktaşta Valde çeşmesinde 
kain 123/125 No. hanenin enkazı aatdmak üzere kapalı zarf 
la müzayedeye konulmuştur. Almak iatiyenlerin şartname al 
mak üzere her gÜn levazım müdürlüğüne müracaatlan. Mü
zayedeye cirmek için de 67,S 1 irabk teminat makbuz veya 
mektubu ile teklif mektuplar mı 1-6-933 perşembe gijnü 
saat on beşe kadar Daimi encümene vermelidirler. (2138) 

Hurda ~i~tı olarak 50 lira kıymetinde olan 141 N. ce
naze: ~tomobıh ~arWda ~t ılacaktır. Almak istiyenlerin 
ş~raıtı anla.mak uzere her gun, pazarlığa girmek için de 7 ,5 
liralık temınat makbuz veya mektubu ile 14-5-933 pazar gü 

nü saat on beşe kadar Levazon müdürlüğüne müracaatları. 
(2136) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Haydarpaşa · Pendik banliyö trenlerinin tarifeleri 15 
Mayıs 933 tarihinden ~tibaren değiştirilecektir. 

Yeni tarifelerin gışelerim izde satılmakta olduğu muhle· 
rem halka ilan olunur. (2124) 

Darülaceze nıidürlüğünden: 
Darülacezeye ihale tarih !nden itibaren bir sene içinde a 

lınacak 7000 kilo yerli mamul atından beyaz renkli sabunun 
mi.inakaııası kapalı zarf usulile 7 Haziran 933 çarşamba gÜnÜ 

s>ıat on dört buçukta icra olu nacak ve teklif zarfları 0 saatte 
açılacaktır. T~minat akçesi lş Bankasına _bırakdınalıdır. tık 
teminat akçe.sı yüzde yedi bu cuktur. Talıplerin teklif vara· 
kıı.l rınr ve teminat mektup v ~ya m~buzlarmı ayn ay ·t 

l . . . n ı a 
etme en ıçın o gün Oarülace zeye müracaatları. (2128) 

• 

MfLLIYET PERŞEMBE 11 MAYIS 1933 7 

Devlet Demlryolları ve Llm-ları iftetme Umam 116dlrl616adeaı 
Aakara • Ha1darpqa, Eakiıehlr - Adana - Mer1in, Ealdıehir • Balıkesir •• Aclua • Ulakıfla kııımlanada itleaaekte ofa• rolca 

trnlwfnia tarifeleri ıs mayıa ı93S tarlhiııdea itlbarea değittirilecektir. Yeni twif.tara rara yolcu trenlerinin blyük iıtuyoalarclaa kalk-
ma •anaa natlari qaitya yuılmıtbr. Dalaa futa mal6ıaat edinmek iatiyealerbt iaturonlan1D1n mllracaatları ilin olunv. (2125) 

Aakara K. 
Eıkiıehir V. 
Eakitebir K. 
Haydarpqa V. 

Her 
gün 

19 00 
1 44 
ı S9 

10 2S 

Her 
ırü• 

ı2 30 
20 ss 
21 35 
8 30 

Puarteai 
Perıemba 

8 3S Haydarpqa 
17 13 Eskişehir 

Eıkiıehir 

Ankara 

Her 
rü• 

K. 18 00 
v. 2 46 
K. 3 ()() 
v. 9 so 

Har 
gün 

19 111 
7 18 
8 10 

16 35 

Pazartui 
Cuıaa 

11 ss 
20 so 

Ankara K. 8 3S ı2 30 Malatya K. 13 00 Perıenıbe Cuıııa 

Haydarpap. K. 
Eıkiphir K. 
Eskişehir K. 
AfJOD v. 
Afyon K. 

Konya 
Konya 
Adana 

Mersin 

Aduıa 
Fen:ipqa 
Fenipqa 
Malat1a 

Eıldteblr 
Bab~elir 

Adanı 

Mnıia 

Niad• 

v. 
K. 
v. 
v. 
K. 
v. 
K. 
v. 
K. 
v. 
K. 
K. 
v. 

• 

9 35 
17 43 Pazartesi 
17 37 Perıemba 
21 19 
21 27 

3 19 
3 32 

11 45 Salı 

12 52 c.ma 
12 18 
16 01 

s 20 Cumartesi 16 25 

11 45 

10 10 Cuma Cumartesi 
2ı 25 Pazar Salı 
22 10 Çarpmb. 
2 3S 
' 00 

10 00 Cumartul 
~.o 25 Pazar 
21 20 Pazarteai 
22 17 Çarpmha 
22 00 Perpııııbe 

4 14 Pazar Puarteai 
s 30 Salı 

14 40 PeffRlbe t"A .. 

Paı:artMi Perteıaba 

11 29 Pazar Paa.rte1i Perııw•ı 
20 2S 

• Herp 
Menin K. 18 30 
Adana K. 22 00 
FevzİpafA K. s 30 
Malatya v. 14 40 

Fen:ipap 
FeYzipap 
Adana 
Adana 

Mersin 

Konya 
Konya 
Afyon 
Afyon 
Eskişehir 
Eskişehir 
Haydarpqa 

1 
Eakifehir 
Ankara 

1 Babkesir 
Eıki,ebir 

Niğde 

Mersin 

Ada•a 

v. 
K. 
v. 
K. 
K. 
v. 
K. 
v. 
K. 
v. 
K. 
v. 
K. 
v. 

K. 
v. 

K. 
v. 
v. 

22 25 Pazar 
ıı 57 23 52 Puarteai 
ıs 2ll Perşeaıbe 
IS 40 Paıar 

6 ()() Cama 
7 20 Cumartesi 

14 37 6 20 Paırarteıi 

00 47 19 18 Salı 

ı Ol 19 43 . Çarpmba 

7 32 Cuaıa 2 58 Cmııartul. 
7 40 Pazarte1i 3 22 Pazar 

11 21 7 45 Sala] 
11 36 
19 35 

8 30 Çaqamba 
18 30 Peqemba 

11 55 8 10 
20 so 16 3S 

11 00 Cuma Paıır Çarpmba 
00 42 Cunıartui Panrtesi. Parpabe 

9 40 
19 00 
18 28 

Cuma Pazartni Salt 

MalalJa 
Fenipqa 
Adana 
Mersia 

Her ıta 
K. 11 00 
K. 23 52 
K. 6 SS 
v. 22 17 

Istanbul Ziraat Bankasından: 

Sah -

Sıra Semti Maha.lleıi Sokağa Cimi Hiııeai Emfik Hiuere göre nıa· 
No. No. lıammea K. 
401 Ku111kap1 Muhıi.ne hatun Çifte gelinler Kigir hane 118 37 750 Tiirlı: lira11 
402 Emin ön il Şeyb Mehmet Gayllai lzıair Kagir dtikkln Ye llstü lwta 1/8 5 1250 .. 
403 Beyoğlu Yeai'8hir Kiliae Klgir fınn ve bahçeıi 2/3 42 3335 .. 
404 Bostana Bostancı lçerankör Kigir 4 dlikkin .,,. odalar Tamamları 18,1811 10000 .. 

18/l,1813 
405 Ferlklly Birinci lı:-.ım Çoban Ahpp hane Tamaml so 3SO .. 
406 Bllyükada Cami Doframaca Aru aıetrelİ 90 .. 8 200 .. 
141 Sultanaellm Kitip Maalab.addia Çulı:arboıtan Bostan Ye kulübe 1112, 1124 23,21,66/ı 200 .. 
407 Bay oğlu Kurtuluı Tuzcu Ahtap hana 1/3 39 434 .. 
408 Kaıımpap Hactabmet Karakolbaae Ahpp 2 baaa 3/4 23121 3000 .. 
409 lat. Tahtakale Rlittampata Can bat hana Kigir dllldda 114 38 1200 .. 
410 Edlroelıap Çakırağa Y anaki kalfa Kigir hane Tamamı 10 600 .. 

lhaı. bedellerlla 'ıo yadl buçuk pey akçeleri nıkten Yeye rayrimübadil boaosile ödenmek Qzere yukarıda enafı yazılı gayri nıealiuller· 
den 404 sıra numaralısı ,artaamesine tevfikan kapalı zarfla diğerleri açık artbrma ıuretile sab~a çılı:anlmlfbl'. Kat'ı ihaleleri 22/5/933 
pazartelİ günü aaat on be,tedir. Şartname Baalı:anıız kapısına aıılmı,tır. Senei baliye vargiıile belediye rüsumu mttıteriye aittir. (2036) 

tktıi .... t ,,.,ı.:iUeti t.1llıDbu.I mıntrkası 
ticaret müdürJüğı>Qden . 

&ehin üzerine ödünç para verenler 
hakkındaki ni~e t>:vfilıan maaş 

cüzdaru üzecine ödünç para w:nne k su 
rctfü: i.ı:nyi sanat emıck ü.ere kendı

sine 19- 2 inci Tcşnın 1931 tarihli bU' 
kitı ruhsatname verihniş olan İstanbuJ 
da veznectJ.erd..e 100 numaralr !icaret~ 

gıilıda t&tanbull.u ve 1294 tıevelliıtllİ İb
rahim Halil Bey bu kerrc müracaat.la 
bU<1.dan böyle :z:ikrolunan ticaTetgahda 
rehin üzerınc ödünç para vermek sana 
tini icradan vazgeçtiğini beyan i e tc 
minatinin iadesini ta.Lep ettiğinden yu 
karıda yazılı muameleden dolayı ken 
disi.le her ne suretle olursa obıwı alaka 
ve ilişiktori bulunanların h.ıklarrnı at'a 
mak üz-ere bit-er hafta fa..ila ile yapıla 
ak ol.an 3 ilandan itibaren 3 ay zarfın 
da evraki musbiteleTilc mumailc~ohe ve 
yahut dairemize müra<ıatları ve bu müd 

detin hit.aınından !IOnrrt mevcut temi.rıat 
akça:sinin iadesi ciheti..., gidile<ıeğin

den ondan eonra bu baptaki müracaat 
ve talq>lerin JX<Sl!IU olmayaı:.agı rna
lüm olmak üzere nizamnamenin 05) 
inci rnadcıe.s.ine tevfikan keyfiyet ilan 
olunu.r. ( 2840) 

-URODONAL----
1 Hamızı bevtli ( Acide uriqtle) halleder· 

AHTAPOT! 
Bu korkunı;ı canavar, 

fik&rını · bırakmaz 
ve mOteharrlk kıskaçları lllOmO 

tesri için faıı fi yete geçer. 
Hamızı-bevlf (eclde urique) 

uzviyet Ozerfnde bir ahtapot 
libl icrayı tesir eder. 

Paris hastahaneleri müteahtı;tlcrl Şatelen mücsse<ıalt 

Bililmum eczahanelcrde satılır. 

URODONAL 
Böbre!ll ve ya mideyi 
tahrif eden hiç, bir 
madeni tuzu ihtiva 

etmez. 
Muzat tedbiri yoktur 

Rımaliıma 
fartl semen 

Huni 
allmı mafsalire 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . 

Is tan bul Fabrikaları Trakya Şeker 
Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 

ve 
A pullu 

Türk Anonim 
Şirketinden 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak •• uz ere 
şekeri 
sahlır. 

atideki fiatla 

Kr · stal Toz, Kilosu 36,1s 
T c.şrad~n vu~~ bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

~onderıhr. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir .• Müşteri isterse sigorta ettirilir . 
. Adres: lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: Istanbul Şeker Telefon:24470. 79 
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Karabekir Pş. başlanğıçta 
mesuliyetten korkmuştur 
Teşkilatla alakadar olmak için ha. 

ladan gelen bir emre muhtaçtı 
Beşinci cevap 1 Zaman zaman kendis.in~ olan mü-

T arihe malolan bir hakikat, rac~a~ları~d~n b~l!ı kı sıkılıyor, 
Kazım Karabekir Paşa Hazretleri- çekınıyor. <?.u~~n bırın~e fırk~ ku-

' n mektubunda müphem manası mandam Ruştu Bey, mudafaaı hu
fki tarafa çekilebilen bi; halde kukun re~.b~ri ola~ mütekait kay~ 
ı lmı•. "Ben daha lstanbulda i- makam küı;uk Kazım Beyle eskı 
<a T ' b' N · B · Yak · k ken Gazi Hazretlerini Şitlideki ev- me us . ecatı eyı, utıye ış-
lerinde gördüm. Kendisini Şarka lasındakı odasına çağ~dı .. K'.olor· 
davet ettim" diyen Karabekir Pa- ~~ kuı;ııandanının şu sozlermı teb· 
pnm ifadesinden şöyle bir mana lıg ettı: 
da çıkabiliyor: - Cemiyet azası kolordu merke 

" Şark havalisinde kolordu ku- zine gelmesinler. Sonra lngiliz he
marıcıa.nıyım. Oradaki vaziyetim yeti askeriyesi bunları görür de be· 
kuvvetlidir. Teşkilat yaptım. Kuv- ni de alaluıdar sayar. Mes'ul eder. 
vayı milliyenin nüvesini hazırla- Sizinle, Rüştü Beyle görüşsünler. 
dım. Bu hazır kuvvetten istifade Bu tebliğden müdafaai hukuk 
için Mustafa Kemal Paşayı davet merkezi müteessir olmuttu. Bunun 
ettım." üzerinden bir hafta kadar geçti. 

Halbuki hakikat böyle değildir. Kazım Karabekir Paşanın yaveri 
Karabekir Pata, Gaziyi Şişlideki görütmek üzere gene Necati Beyle 
evinde ziyaret ettiği gün Şarkta Kazım Beyi çağırtmıf. Kolordu ku
kumandan değildi. O günlerde ken mandanının kendilerile görütmek 
disini Tekirdağmdaki mevkiinden istediğini bildirmitti. Heyet, Raif 
ayırmışlar, Erzurumda On betinci Efendi ile katip Cevat B.i gönder 
kolorduya tayin etmişler, hatta bu di.Klizım Karabekir Pt. Üçüncü Or 
nakil muamelesinden memnun ol- du müfettiti Mustafa Kemal Pata· 
mamış. nın Amasyadan çekmit olduğu bir 

Mektuplarının karanlıktan kur- telgrafnameyi heyete gösterdi. 
tarılması lazım bir noktası daha Mustafa Kemal Pafa, bu telgraf. 
var. namesinde vatanın kurtuluşu mil-

Erzurumdaki Vil&yab Şarkiye !etin tuttuğu yolda ilerlemekle 
Müdafaai Hukuk Cemiyetini ken- mümkün olduğunu anlatıyor, or· 
dileri kurmuş değildirler.Bu cemi- dunun müdafaai hukuk tetkilatına 
yetin asıl merkezi latanbulda idi. müzaheret etmesini emrediyor ve 
Erzurumda şubesi vardı. Ki.zmı bu emrinin en küçük kıt'a kuman· 
Karabekir Paşa, oraya gittiği za· danlarına tebliğini de il&ve ediyor 
man bu cemiyet, faal bulunuyor· du. 
du. Erzurum kongresini yapmak 
tark havalisinde kuvvayı milliye
nin nüvesini hazırlamak iddiasına 
karsı bu noktaların da blltnmeai 
lazımdır. 

Bütün bu ilave ve izahlarla biz 
Karabekir Pa,anın memleket kur
tulu~unda faydalı, müeaair olmağa 
çalııımadığını iddia etmiyoruz. Bi· 
liıkis muhterem Paşanın fıtri ka
biliyetinin, medeni cesaretinin, 
mevcudiyetinde yaşayan ihtilll ve 
inkılap zihniyetinin müsaadesi nis
betinde çahtmak istediğini her 
vesile ile tekrar ettik. Burada an
laşılması icap eden en mühim nok
ta, kendilerinin hiç bir vakit, mil
li ihtilal hareketinin batında bu
lunmağı göze almamı, olmaaıdır. 
Hele ilk günlerde aklından böyle 
bir şey geçirmemi• olmasıdır. 

Birçok hadiseler, hatıralar var 
l i bu hükmümüzü teyit ediyor . 
Bir hatıra: Erzurum Müdafaai Hu 
kul· CEm·yeti azasından bir zat an
latt:Müdafaai Hukuk Cemiyeti fa 
a liyettedir. Kazım Karabekir Pa
'fll kolordu kumandanıdır. Cemiye
tin i,lerini yürütmek İçin kunıan· 
dan paşanın yardımına ihtiyacı
mız vardır. Fakat Karabekir Pata 
davayı bir türlü tesahüp etmiyor. 

Bu da göstermez mi ki Kazım 
Karabekir Pata, te9kilab yapmak 
töyle dunun, hazır bulduğu bu 
tetkilatla batlangıçta temastan bi· 
le çekinmif, meı'uliyetten kork· 
mu,, fakat amirinden, ordu müfet· 
titi Mustafa Kemal Patadan emir 
aldıktan sonra harekete geçmit· 
tir. Mustafa Kemal Patadan emri 
aldığı vakit te İngiliz heyeti aske
riyesi orada idi.Mes'uliyet korkusu 
o vakit te vardı.İtin doirusu Ka
zımK.arabekir Pt.mlllt tetkilatla yu 
kından alakadar olmak için bala
dan gelmiş bir emre mühtaç bulu
nuyordu. Muhtemel ınötkül bir va 
ziyetle "emir aldım da onun için 
yaptım" diyebilecekti. 

Bu tafsilat o zaman Erzunımda. 
ki teşkilat vaziyetini, Karabekir 
Pas" "· z~etlerı - ' n zihniyet ve ha 
letİ ruhiyeıini biraz daha aydınlat 
mıyor mu? 

MILUCI 

tzMIR, 10 (Milliyet) - Gazete
mizde Kazım Karabekir Patanın mek 
tubu ile "Millici" tarafından meptu· 
ba verilen cevaplar ,ehrimiıı: ga:ııete· 
!eri tarafından iktibae edilmefe bllf 
lanmışhr. Gazeteler yarınki nüaha
lannm iki aahlfelerini bu cevaplara 
tah•is etmitlerdir. 

SİNEMALARI 
• Dl Bu gece 

Beyaz Şeytan 
ilaveten: Dilnya haberleri 

lHTlRA lLANI 
c Zatülhııırake tüfekler için <tıetik ter

tibe.ti" hakkında ietüıaaJ. olu<ıan 2-6-930 
tıariJı ve 916 numa.nı.l.I, ve «Kendi k<:ndi 
oe iuıli edilir alAti lıe.rbiye, hilh.
tüfekleıı: ;çin sademe tA:<ık:in edeıı:ıi alet> 
hakkında iBtıihsal, olaınan 20-11-929 1a

rih ve 856 numan.lı, ve cZatüliıanıkıe 
endaht eslihası iç.in vıe hilhas"" tüfek
leır iç.in gu bücnıab hakkında iBti.heııi1 
olıuınan 2~-930 ta.rih vıe 915 llOJIDM>1u, 
ve ckaııdi l<endinıo imli odllK t6fıeb 
Jıakkıı>da iatihııal o.1aıJlall 2-6-930 tmdh 
ve 914 numıır.ı.Iı ihttra bc:rııtlarmın bu 
defa mevkii fiile kocımak ü:mı ahere 
.ıevrü:ferağ veya icar edileceğinden ta 

ıq, o!an.ların Galata'da Çinili Rıhtım 
}Jarunda Robert Ferriye miıraoaatları 
,i.Jan olunur. (2856) 

2543 

Bugün ba s•c• Kulüp 
24 kııımhk fevkallde zengin aahn· 
elerlerle dolu aşk ve sergtizqt 

Garp Kahramanları 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Bakırköy barut f ahrikaları 
muhafız efradının 1 Haziran 
933 tarihinden T eırinisani 
933 nihayetine kadar temini 
iaıeleri için (1650) kilo sığır 
eti münakasa ile alınacağın
dan vermek isteyenler şartna
meyi görmek üzre her gÜn ve 
münakasaya girmek için de 
29 Mayıs 933 pazartesi günü 
saat 14 te mezkUr fabrikada 
Satmalma Komiııyonyna mü
racaat etmeleri. (250) 

(2040) 2623 

Bir milyon daha! 
Belediyenin her sene 

bu kadar 
paraya ihtiyacı var 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Anka

ra belediyesi yeni bütçeojnin 978,041 
lira olarak tesbit ve tevzin edildiğini 
evvelce yazmıthk. Belediye, bu para 
i]e ancak en lüzumlu ve esaslı vazife ... 
!erini görebilmekte, fakat, daha §Ü
mulle itlere girişebilm<>k imkanını bu
lamamaktadrr. Belediyemiz son gün
lerde, eline bolca bir para geçti~i tak
dirde neler yapabileceğini tesbıt eder 
bir proje taslakçığı hazırlaını§tır. Bu 
projeciğin çok fazla hayali ol~ama
sı için tasavvurlarmı gen«: ~e_n~f tut .. 
madığı halde, bunun tatbıki ıçın bu
gÜnlrÜ varida-dan baıka bir milyon 
küsur liraya ihtiyacı olduğunu gör
müıtür. Bu küçücük tasavvur proje
sinde masraf bütçesi iki milyon küıur 
lirayı bulmuıtur. Bu yekundan bug_ün. 
kü varidat yekiinu olan 978,041 !ıra
yı tenzil edince sarkacak bir milyon 
küsur liranın membaı henüz bulunma 
mııtır. Bir milyonu dahi tutamıyan kil 
çücük bir varidat bütçes~e ~e~ ço~ 
itler gören Ankara beledıyesmın elı
ne böyle bir milyon daha geç•e yap
ı:nasını tasavvur ettiği işler meyanın. 
da itfa.iyeye yeni makine ve l~vaz.?11 
alınması sıhhiye revirinin tevsıı, mus
takbel kanalizasyon projesinin tanzi
mi temizlik vesait ve kadrosunun tev 
sil' mezbahada daha aari tadili.t ic
ra~ı yollar su meseles~ dıt mahalle .. ' . . 
lerde esaslı tenvirat ve saıre mevcut-
tur. Bunlardan ba9ka daha esaslı ve 
genit düşünceler meyanında sayılabi. 
len; kanalizasyon yapılm~aı, . ç<><;~ 
bahçeleri tesisi gibi itler ıse tundılik 
ikinci ve daha uzak tasavvurlardan
dır. Belediyenin mevkii tatbika getir
mek için sıraya ve kafasına koyduğu 
bu işlerin de luaa zamanda meydana 
ııelecefinden biz ümit varız. 

Memba suları 
Beledlyıenin sıkı bir 
kontroluna alınıyor 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Evvel

ce haber verdiltlmiz veçhile Ankara. 
da memba eulannın kontrolü için be
lediye li.:ı:nn gelen tetkilatı yapmrı ve 
ife baılamıtbr. Bundan aonra içeceği
miz auların küçük !İfe kapaklbn alt· 
zına belediye damgası vurulacak ve 
tiıelerin Üzerine de; '"kapaklan gözü
nüz önünde açhrınız" ibaresi yazılı 
etiketler yapıthnlacaktır. Civa r mem· 
balardan gelen bidonlar ile lstanbul· 
dan gelen damacanalann ağızlarında 
da hem Belediye kurşunlan buluna
cak hem de ıişelere yapı§tmlmıı; 

' "Kontrol kurşunlarma dikkat ediniz" 
yazılı etiketler bulunacaktır. 

Ankara membalarından gelenler 
mahallerinde bidonlara doldurulur
ken, lstanbuldan gelen •ular da teh· 
re ithal edilirken ve depolarda küçük 
fİ~lere aktanlırken menıuru mahıu .. 
sunun sıkı nezaretine ti.bi olarak ve 

l•tanbulun ku'"iunlan gene bu memur 
lar tarafından tetkik olunacaktır. 

Bu kontroller bize hile.iz ve saf su 
içmeyi temin edecektir. Ekmekten çok 
bahalı olan au fiyatlarmm tenzili içia 
de belediyenin tetkikatı netieeaini .,. • 
bırsızlılda beklemekteyiz. 

Şehir planları 
Utak, Kay•eri pliD· 

ları da yapıldı 
ANKARA. 9 (Milliyet) - Ankar& 

imar müdürlüp heyeti fe1lnİ7eeinden 
mimar Bürhan Bey, mahallinde yaptı· 
ğı tetlobt üzerine Diyarıbeklr •ve Er
gani ,ehirlerinin miiııtakbel pliinlarıDI 
yaplDlftı. Mumaileyh ahiren Kütahye, 
Utak ve Kay.eriye de giderek bu te• 
hlrlenn müıtakbel plblıuım da iıızara 
başlamqhr. 

---oo---

Gezglnci aatıcılar 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Anka

ra belediyeai mevaddı gıdaiye satan 
aeyyar ıabcılarm muntazam ııhhi mu .. 
ayneye tibi tutulmalannı temin etınlt 
tir. Ayni zamanda bunlar ana cadde
lerde duramıyacaklar ve hatta gese• 
mjyeceklerdir. Bu kabil gezginci aa• 
bcılarm duracaklan yerler teabit edil 
mit ve mahalle aralarmda gezmeleri 
de oerbeıt bırakılmııbr. 

Veaaltl nakliye 
muamelab 

ANKARA, 10 (Milliyet) - Anka· 
ra belediyui v-iti ~ numara 
levhalannı değiftlrmektedir. Her ara 
ba kendi numara11 gene muhafeıı:a ede 
cek ve levhalarm tekli gene ayni ola· 
cak~. Fakat, husuıilerin numaralan 
beyaz üzerine nefti, takıilerinki de 
nefti üzerine beyaz renk ile yazıla
caktrr. Resimler ... ki vaziyeti muhafa
za edecektir. Bu levhaların emaye 
yapılması dü§iinülmektedir. 

• : .· -- ~ ,,~ - 7 J,~ , , ı • . 

K. Karabekir Paşanın ikinci mektubu 
Bu mektupta o zamanlar cereyan eden 
bazı muhaberelerden bahsediliyor 

Efendim: 
Şimdiye kadar neşrolunan eserler

de istiklal harbindeki hizmetlerim
den bahsolunmamasından veya hak
oız tenkitlerden müteessir değildim; 
çünkü ben uhdeme düşen vazifemi 
yapmıttım. Fakat Ankaralının Defte. 
ri tefrikasında büyük yazile (Tek cep 
heye sadal<at böyle mi otur) •erlevha
., altında (anlatılıyor ki cep be ku
mandanını da bu fikre çevirmişler) 
ibaı-esile beni de bu çerçeve içine 11-

kıştrrıyorlar. istiklal harbimizin ba· 
tından nihayetine kadar, her türlü fe
ragatle tek cepheyi tutmak ve kuvvet 
lendirmek için bütün mevcudiyetimle 
çalıştığını halde böyle ağır bir ittiba
ma kartı susmamağı büyük bir hak 
ve vazife bilmi§ ve hakikati birkaç 
misal ile göstermittim. Mili\ harekat
la baştan nihayete kadar nasıl istinat
gih olduğumu gösteren vesikalardan 
bazılarını da timdi takdim ediyoruın. 
Ancak 8-5-33 te bütün gazetelere teb
liğ olunan beyanata karşı, bugün vu
kuuna inanılmıyan geçmiş ha!.ikatler 
gözlerimin önünde caalanırken, mek .. 
tubum hakkmda Reisicümhuh Hazret 
)erinin mütalealarmı soran insanın 
Sakarya muharebeleri sırasın.da oku· 
duğum yazılan da kulaklarımda çın
ladı: 

(Bizim genç ihtilalcilerimiz iptida 
vatanperverlik~ sonra milliyetperver
lik örneklerini Rumelinin katil ihtiIB.1-
cilerinden aldılar. Renkli mitingler ve 
feryatlı nümayitler bize, Bulgar ren~· 
berlerile Yunan garsonlarının bergu
:::ar bıraktığı emsalsiz çirkinliklerdir. 
Meşrutiyet lstanbula iki Rumeli ce
maatinin, Bulgar ve Rum ihtilalcileri
nin gıptaaile beraber geldi.) 

Yunan ordu•u vatanın bağrına çök· 
müt Anadolu içerilerinde Türkü boğ
mağa gidiyor. Türkün genç ihtiliilci
leri tek dağbatı mezar oluncaya kadar 
çarpıtarak Türkün istiklal ve hürriyeti 
ni kurtarmağa ufraşırken, her yerde 
millet mitinglerle, feryatlarla zafer 
ve adalet diye haykırırken ıarkm en 
hücra kötelerine kadar sokulan ve 
Falih Rıfkı imzasını t.a§ıyan bu maka
leyi havi "Dergi.b" gazeteıinin 20-6-
1337 tarihli nüshası ibretle okunına
ğa değer. Gerçi bugün bu zat Cümhu· 
riyet merkezinde bir gazetenin başmu 
harriridir. Ve yüksek işlerde dahi do
Iaımaktadır. Fakat l•tiklal harbi ha· 
kikatlerinin meydana çıkması için a
çılan münakaıadaki rolünün ne dere
ceye kadar muvafık olduğunu efki.n 
umumiyenin takdirine arzediyorum. 

Vesika - 1 
On beşinci kolordu kumandanı KQ. 

zım Karabekir Paıa Hazretlerine; 
11 Haziran 335 tanlıte 1 numaralı 

Kti.zım Karabelı.ir Paıanın eaki 
resimlerinden 

ıifre. 

Madde 4 - Vermit oldultum ka
rarın milletin hukuk ve i•tiklalini ta
yin uğurunda millet ile çalqmaktan 
ibaret olduğunu zatı biraderilerine 
evvel ve ahar arzetmi§tim. Bu gaye 
milletin sinesine iltica ederek vazifei 
namus ve vicdaru ifaya fedakirane 
devam etmeği amirdir. Emsalim.iz veç 
hile lngilizlere esir olmak üzere ls
tanbula gitmekte mazurum. Vazifei 
vataniyeme devam edebilmekliğim 
bittabi zatı alini:ı: gibi ayru fikir ve ka
naatte bulunan kardetlerimin de da· 
ima ve herhalde desti vlfak ve muave .. 
netlerine menuttur. Bu gün benim 
vermeğe mecbur olduğum bu fili ka
rarm yarın bütün erbabı namus ve ha 
miyetten olan arkadaılarmuz tarafın
dan da verilmesi lüzumu tahakkuk e
deceğine tüphe yoktur. Binaenaleyh 
bugün meydanı aleniyete vaz'a mec .. 
bur tılduğum bu karammz arkadaıla
rmım muhasaalai kanaatine müatenit
tir .. Bu husuaa dair luymetli mütaleai 
biraderilerine intizardayım. Hilldimeti 
merke:r<iye biliğfal latanbula celbede
bilmek pli.mm takip eyledifinden ben 
de mümkün oldultu kadar zaınan ka· 
zanmak ve karargahımı dahil memle· 

FES HANE 
KUMAŞLARI 

En son usullerle ve en son 
sistem makinelerle terbiye 
edildikleri için bu kumaş_ 
lardan yapılan kostümler 
lngiliz kumaşlanndan ya
pılanlardan farksızdır. 

Utü tutar, buruşmaz, çek
mez, giyenlerin üstünde 
mum gibi durur, pantolon
ları k atigen diz yapmaz. 

kete sokmak için ayni usulde muka 
bele ve muhabere etmekteyim. 

Üçüncü ordu müfettişi fahri y a 
veri Hazreti Şehriyari Mirliva 

MUSTAFA KEMAL 

Vesika-2 
Cevabım: 
Üçüncü ordu mü/ettiği Mustafa Ke

mal Paşa Hazretlerine; 
Erzurum 16-6-335 

2. Haziran ve 15 numara - Geç ge
len emri devletlerine cevapta gecik
tim. Fikri siimjlerine tamamile iştirak 
ediyorum. İstanbul harice bü
tün kıymetli vücutlerini ataeağına 
birer birer kendi elile abyor. Evvela 
mezunen dersaadete celp emri verileı. 
kaymakam Halit Beyin İngilizlere tes· 
Iim olunacağını haber alarak latanbul 
dan sordum. Nezaret Trabzonda tah
b nezarette bulundurulmasını ve tah' 
kikat icrasını yazıyor. Bayburtta ika
meti daha muvafık olan Halit Beyin 
pek değerli bir vatan evladı olduğu 
ve Ermenilerin tezviratı uiuruna ifna 
etmek revayi hak olamıyacağm1 yaz
dun. Zah siimileri lüzum görüldüğü 
zaman mıntakai aciziye teşrif buyu
rurlarsa arzı minnettari eylerim. 

15 inci K. kumandanı 
Mirlioa 

KAZIM KARABEKIR 

Vesika- 3 
16 H..,iran 1335 tarihile Mueta fa 

Kemal Pata Hazretlerinin bana yaz
dıkları tifre: 

(Anadolunun ... kin taraflarmda 
teıklllhn Şark vjllyetleri ıibi kolay 
olmadıltmı, Erzurumda telımil villyat 
....,ıriye murahhaolarmdan milrekkep 
bir heyet bulundurmak baıuawıdak/ 
fikir ve tetebbüaünüzü takdir eyle· 
rim .• ) 

Veaika-4 
30 Temmu• 3311 Harbı,.. ne:ı:aretin-

clea gelen emirı 
ENIW'Vll1cla K. 1tJ kumandanlıiıına 
Blıı:zat açılacalı:br. 
Muıtafa Kemal Pata ile Rauf Be

yin mukarrerab lıdilr.ümetıe muhalif 
ef'al vıı harekltlanndaıı dolayı he
men derdeatlerile Dereaaclete iaamla· 
n Babılllee bittenalp mahalli memu· 
rlyetine evamiri lbime YVildiğinden 
kolorduca da ciddi muavenette bulu
nulmaaı Ye netic~nden malilmat ita· 
• rica olunur. 

Harbqe Ncbırı 
NAZIM 

Tarafmıdan verilen cevap : (Bu ce
vabı bftttin kolordulara ft valilere de 
tamim ettim.) 

{ DcYamı 6 ın.cı t!lllıhifede) 

Yerli Mallar Pa rı 
Ankara'da ı 

Çocaksarayı cadde.iade 
J8tanbal'da ı Be-,otlanda ı 
Sultaabamamıada lıtiklal caddesinde 

Samaan'da 
Bankalar caddesinde 

(3134)-


