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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt f4eb'usu MAHl\1UT 

Umumi Ne.riyat ve Yazı işleri Müdürü 

ETEM iZZET 

• um ktu u ne re 1 z .. 
Ahmet Riza B. in yanında bulunanlar 
harbiye nazırlığı meselesini anlatıyor 
f arabekir Pş.nın KAZIM KARABEKİR Pş. NIN BiR 
ddiaları iDDİASI DAHA ÇÜRÜK ÇIKTI 

Milli .. d I 1 . ·ı "a..11• • ınuca e e aene erıne aı 
"ll •cı" . . d 

reQiı ınızasile gazetemız e ne' 
tned ~e~te olan yazılar beklenil
si!e ; b~r ınünaka'a açılmasına ve 
tın Jkil etti. "Millici", Celii.let
Yet: dıf Beyin Erzurumdaki faali
z~; en bahsederken, arada Kii.
ziiQ. nı:abekir Patanın da ismini J 

bir ~l:ı:ıı;ti. Karahekir Pata, bunu 
· tin ,..••. '~ telakki eder~~· .Ce}ale!
ıı~ l'lf Bey meseleainı ıkıncı pla
di ~t~ı 'le uzun zamandan beri ken 

••ııııı . . b. 
iddia ~nandığı anlat~l~n ~~ıp ır 
)"e .. Yı ıleri sürdü: Mılh muı;adele 
da

11
°11aYak olduğunu söyledı. On

ııı · '<>ııra da arkası ura, gazete
diı~e Yolladığı mektuplarla bu id-

~ltıı tevsik etmeğe çalıftı. 
rı 'U!-ahekir Patanın ··vesika" la
ne11~ 0kuyan kaıilerimiz, bunların 
Yard7eı:.eye kadar. id~.iaımı. isbata 
18lıtk~ ettiğim gormu,lerdır. Ka
il\ ır Patanın mektuplarında 
ta. e,"l;ıı ile alakru;ı olan tek bir nok
le;j~i Haz.retlerini Şişlideki ev
ib~de. ziyaret etmİf olmalar?1dan 
İıha Itır ki nihayet bu da bır şey 
ğlıtı 1 

etmez. Oım~lı imp~r~torl~
li <lt llıı enkazı üzerıne yem bır mıl
la.ıı Q-~et kurmağı kar~rlat.tırmış ~
y UYük Reis her gun bır çok zı
l~Çileri kab~I etmekteydi. Bun
rij 'ıa.sında bir ceneral ile de gö-

Ahmet Riza 
nasıl teşkil 

merhum kabinesini 
etmek istiyordu? 

(Kazım Karabekir Paşanın ga 
zetemizde çıkan mektuplarındaki 
bir iddian hakkında, dün eski ls
tanbul Mebusu Ali Riza Beyden 
~ mektubu aldık. Aynen nesredi-
yoruz). · 

"Efendim; 
Bugünkü. Milliyet gazetesinde Kara

bekir Kazım Pı.nın mektubunu okudum. 
Milli mücadele safahatına taallfık e
den tarihi bir hadisenin mavak'a 
mutabık hir ıekilde ifade edilmediği
ni !!'Ördüm. Tarihi vak'alann Kazmı 
Karabekir Pata tarafından tahrif ve 
tağyirine, pek yakın bir ıahidi bulun· 
doğumdan, gönlüm razı olmadı ve o
lamazdı. Efkirı umumiyeyi tenvir 
için bu noktayı ıu mektubumla izaha 
mecbur oluyorum. Karabekir Paşa 
mektuplarında: "23 mart 335 MmtR
fa Kemal Pqarun Ahmet Rıza Beyle: 
ııörüıerek müşarünileyhin riyasetinde 
lstanbulda bir kabine tetkilini ve ken 
dilerinin Harbiye nazırlığına geçme
sini ve benim de kabinede bir m~vk; 
almaklığımı arzu ettiklerini öğrendim 
ve 1 smct P aıa vautaaile de bu yolda 
hir teklif aldım.'' diyorlar. . 1 

Sabık ayan reisi merhum Ahmet Rı
z" Beyle, Darphane müdürü Alı Ce
mal Bey deliletile harbi umumi eana
ornda doatluk tesia etmiftim. Bu müna 
sebetle kendilerile zaman zaman te- 1 
mas ediyor, 1Mondroa mütarekesinin 
memlekete getirdiği felaketi izale ea
babmı düıünüyor ve mesele etrafın
da görütüyorduk. 

Gazi Muıtafa Kemal Hazretle-rinin 
Yıldınm orduları grupu kumandanlı
ğından istifasından sonra latanbulu 
!etriflerinde kendilerile de temasa bat 
lamııtım. Bittabi merhum Ahmet Rıza 
Bey bu temaaımdan haberdardı. 
334 kanunusaniainde Ahmet Rıza B. 
bir gün beni nezdine çağırarak Tevı;k 
Paıanın ihtiyarlığı münasebetile dev
let itlerinin liyikıyle görülemem.,sin
den, veliahtliği zamanından beri do•t· 
luğunu muhafaza ettiği Vahidetıinin 
kendisini o günlerde ıadarete getir .. 
mesinin ml1htemel olduğunu aöylen1i} 
ve Mustafa Kemal Pata Hazretlerile 
gôrütmek arzuıunu izhar ve bunun te
minini benden ehemmiyetle rica et· 
mişti. 

Bu arzu Üzerine Gazi. Hazret(erirıin 
(Devamı 5 inci sahifede) 

FENER 2; VEFA t 
Dünkü maçtansonraFeneren önde 

şampiyonluğa doğru yürüyor 

Adli teşkilat 
Yeni layihada ne gibi 

eaaslar var? 
Yeni adli !etkilit kanunu mecliain 

bu devresinde müzakere ve kabul edil 
diği takdirde. kısmen bu aene kıamen 
de ııelecek iene tatbikma ba§lanacak 
tır. Kanunun bu sene tatbilı: edilecek 

• kısmı münferit hakimlik usulüdür. Ey 
lul<len itibaren bütün Türkiyede ilk 
mahkemeler tek hakimli olacak, bir 
çok vilayetlerde mahkeme adedi art
tınlacak, miipfcrit mahkemeler kad
rosuna da yeni.den 300 hakim ilave e
dilecektir. rstinaf mahkemeleri teıki
latıİun 1934 açneai haziranından itiba 
ren tatbik eaifeceği anlatılmaktadır. 
Bu sene 5500 "kuruş maaıh hakimler
den ba~m ~ ka.;unu mucibince terfi 
zamanı gelmit: olanlar 7000 kuruta 
terfi ettirilecektir. Gerek münferit hi 
kimlik !etkiliti ve gerek hakim maaş
lanna yapiliıcak zam için adliye bütçe 
sine bu ıene 400 bin lira zam yapılına ı 

sı muht~~ldiı-. 

Ali Rttiıa B. geldi 
Tetkillat yapan milte
haaıııl~rla görüıecek 

Ali Rana Bey 

Gümrük ve inhisarlar Vekili Rana 

Celal Bey dün nhtımda istikbale II"leuler ara•ında 

iktısat Vekili geldi 
Celil 8. bugün Ticaret odasına gele 
cek, akşama Ankaraya dönecek 

lktıaat vekili Celil Bey refakatin 
de bulunan Hariciye müsteşan Numan 
Riiat ve Harici ticaret ofisi müdürü 
Cemal Beylerle birlikte dün Seyriae
fain idareainin Ankara vapuru ile A
tinadan §ehrimize gelmiştir. Vapur bi 
raz gecikmiı ve saat 16 da Galata 
rıhtımına yanaşmı§tır. Celil Bey rıh
tımda vali Muhittin Bey, kolordu ku
mandanı Şükrü Naili Paşa, Polis u
mumi müdür vekili Muammer, C. H. 
fırkası idare heyeti reisi Cevdet Ke
ı im Nemlizade Mitat Beylerle Yunan 
Jeneral konsolosu M. Kapaolia, Muht&-

lit Mübadele komisyonunda Yunan 
başmurahbası M. Fokaa ve iktıaat me
hafi1ine mensup bir çok zevat tarafın· 
dan karıılanmıı ve bir müfre;;;-'polia 
tarafından aelimlarunııtır. Celal Bey 
yolcu salonundan çıkarken sokakta 
biriken halk tarafından alkıılanmııtır. 
C.eliıl Bey bugÜn Ticaret odasına gi
derek oda erkinı ile Türk - Yunan 
ticaret mukavelesi etrafında söriite
~ek ve ııktam Numan Rifat Beyle bir
likte Ankaraya gidecektir. 

(Devamı S inci aahlfede) 
~ olabilir. Bundan milli mü

Yıı ~!'.Ye önayak olduğunu i~dia
hj~ar ileri gitı, ek, en hafıf ta
ol.~., hodbinlikten başka. bir şey 
nı~: Eğer bu, yalnız bır Pata
·~~'Odbinliği derecesini geçme
haj.L' zaten efkarı umumiyenin 

ı Bey dün ıı,;_adan f"hrimİze gelmif-

Sıhhat ve ileti teşkili~ 
tın a bazı yenilikler •• 

• l'lııda verdiği hükmü bir defa 
liteı" teyit etmekten başka bir ne
tıı, ~olamazdı .. Fakat Kazım Pa
bi1 d·· İddiasile tarihimize aykırı 
~ 0 ·• m vermek istiyor ki buna 
g,,;ı \'ermemek, bugünkü neslin 

ı.if° .ek n .. ale borçlu o.Iduğ~ bi.r -:'a 
de edır. O zaman hadıael~nn ı~ın-
1( , bulunanların ifadelenne gore, 

ıtııın Karabekir Paşa E..-zurum
dl\ İken bile milli hııreketi beıı:m
il!lekter. çekinmiştir. Kaldı ki !11il h ~ücadele Şark cepheai, Garp cep 
kesı,. Cenup cephesi değil, mü~t~
k:ı hır millet yaratmak m;~eleaıdır 
d 0 zanıanki ke,meket ıçınde bu 
, erecl! muazzam bir it ancak Gazi 
a~atında bir adamın havsalasına 
•ıııabilir. Bunu düşünen, programı 
nı tanzim eden, adım adım takip 
h~ tatbik eden Gazidir. Tarihin 

dıç bir hadiaeai Türk milli müca
elesi kadar bihakkın bir adama 

in.al. ediJmemittir. 
Bır enkaz yığınından mamur bir 

~~tan Yaratmak, onun. için~e ~~n-
. lilnkadderatına hakim bır Turk 

~ılleti yaşatmak _ bu o günün fe
~etleri arasında ilk defa Gazinin 
~?zl0i Önünde belirmit bir hayal-
.ır: dnuhhakikate çeviren de Ga

zb~nıtakn e asıdır. Bunu yaparken, 
ır ım ku d nl k 

r•1 ce h d b~n a arın fU aı e-
P e e, ır •-'-- • t 

damlarmm da ~ sıyaae ~-
d bu •ıyaaet cepheıın 

de yar ımları olabilir Fak b. 
J<;JJ teşkil eden 0 bü"';k .at ~r 

d Od '" eaenn mı-
ınarı ~ ~~· . ~recede ki Millı ha
ıeketımızın ıımı onun ismine · f 
edilerek bütün dünyada "Ke~~~. e 
h 

. . . al ••ıa.ııst 
areketi" ıamını mıttır. 

Lausanne konferan11 milli mü
cadele hayabmızın çok e~emmiyet 
li bir safhası olduğuna kımse fÜP
he edemez. Gazinin arkadaşların
dan biri olan lamet P848nm da La-

1 usanne konferanamdaki roliinün 

ehemmiyeti aşikardır. Kii.z~ Ka
r~bekir Patanın Şark cepheaı~de: 
kı nıesaiainden bahıederek ılen 
sürdüğü iddia kartıaında lıınet Pa 
"1Ya ait bir hahra tekrar hi.fızaın· 
da canlandı: 

Çetin müzakerelerden aonra La-
usa,~ne konferansı muvaffakıyetle 
·;~elenmit ve sulh muahedesi im 

yak.:;Jİ~ti. imza ak'amı , . ~)~ 
~ayı bu t~nnne' da mesaısını 
gitnıi~ti~epıt' il ;ğim ismet Pa-

• a~11 '.,. tebrik etmeğe 
' 1 e.,f, Kamil Be-

Vela kalecisi Fenerin b ir hücumunu ke&erken ..• 

Dün lik maçlarına devam edildi, 
Kadıköy ve Takaim aahalannda müte 
addi! maçlar yapıldı. F enerbahçe sta
dında sabahtan küçükler maçlarm
d.an Kaaunpafa, lıtanbulspor gençle
". oynadılar ve lstanbulapor gençleri 
b>r saat zarfında yaptıklan bir golle 
maçı kazandılar. ikinci kar§ılaşma, 
F enerbahçe, Vefa B talmnlan araam
da idi •. B .takımlan içinde oldukça 
kuvvetlı bır takıma malik bulunan Ve 
falıların, kümede en son mevkide bu
lunma~ d~layıa!le, bu defa hiç ol
mazaa ıyı bır netice almak için kuv
vetli bir takımla Fenerin karıısına çık 
ıılar. Bir buçuk aaatlik müddet zar
fında Fenerin sekiz golüne mukabil 
bir tane olaun yapamıyan Vefalılar, 
mütemadiyen sert oynamak, favi 7ap
maktan batka, üstelik bakeme de iti
ıaz ediyorlardı. Oyunun ikinci devre-

• ıinde hakem Fenerden Avniyi, Vefa
dan da iki oyuncu çıkarmıf!ı, orta haf 
!arı Münir çok sert oynuyor ve hake
m., de itiraz ediyordu. F enerbahçe B 
::kımı bugün gene cidden çok güzel 
k •r OY\Jn oynamıı ve bir çok birinci ta 
ıın1larınuza örnek olarak derecede P•• ı ve ae . b. .. . 1 d" rı ır oyun goaterm.ıı er ır. 

Yİn arkaa d y ın a yalnız oturuyordu. 
e yorgundu .,. d. . . b ik 

d · b · ın.en ısını te r e-
ınce ana deınitti ki • -G . . . 

tek b. ~ının eaeridir. Yapacak 
f. ~ ıtıın kaldı: Eserini götürüp 

fe "?ın ayaklarına koymak. •• 
Kazım Karabekir Pa9anm haris 

hodbinl!ği, kartısında ismet Pata
nın ~amıı:nı tevazuu bugünkü ve ya 
nnkı nesıl Türkler için daima üze
rinde intibahla durulacak bir 
mevzudur. 

J\hmet ŞVKRV 

Kümelerinde bugünkü dereceleri hep 
galibiyetle en önde ve timdiye kadar 
yedikleri iki sole mukabil otuz alb sol 
afmıılardır • 

OçünC<Ü maçı Anadolu, Beylerbeyi 
takınılan yaptılar. Bu maçm birinci 
devresi ekseriyetle Anaclolunun Jılki. 
mİycti altında ııeçti. ilk anlarda Ana
dolu müdafisi, Beylerbeyi muhacimle 
rinden biriıini hatalı bir tekilde dütür
dü ve hak- Kemal Bey, Anadolu 
aleyhine ~tı ceza11 verdi Bu au-. 
retle birinci ııolü Beylerbeyliler yap
mıtlardı. Golü müteakıp, Anadolu mu 
hacimleri derhal Beylerbeyi müdafiai 
ni tazyik etmeğe ve aıraaie arka arka
ya dört gol yapmağa muvaffak oldu
lar .• ilk gollerine bir ikinciıi de ilave 
eden Beylerbeyi, birinci devreyi 4-2 
mağlup bitirdi. ikinci devrede hakem 
Beylerbeyi oyunculanndan biriaini sa
hadan ihraç etmiı ve on kiıi kalmqlar
dı. iki tarafın mukabil akınlanle ge
çen bu haftaymda Anadolu bir kor
nerden gelen, diğeri de orta muhacİ· 
min ııüzel hir tütünü tevkif edemiyen 
~alecinin hatiaile iki sol daha yapma
ule ve 6-2 ııalibiyetle bitirdi. Son ma• 
çı günün ve ıenenin en mühim karfı· 
latmalanndan Fenerbahçe - Vefa ta
kımlan yapacaklardı. Hakem Fethi 
Tabın Bey. Takımlar .. Fenerbah~e: 

Hüsamettin 
Fazıl Yaıar 

Eaat Fikret Cevat 
Şaban, Reıat, Zeki, Muzaffer, Niyazi 

Vefalılar: 
HaHlk 

Saiın Halil 
Namık Lutfi Süleyman 

Muetafa Enver Gazi Cemil Muh!etem 
Beylerden teıekkül etmİ!fi. Saat 17 

buçukta Vefahların hücumu ile oyuna 
batlandı. Üçüncü dakikada Retadm 
çok güzel bir tütünü kaleci güçlükle 

(Dfl'v:amt 1\ ir.ııci '3hifede.) 

tir . 
Vekil Bey lnhiaarlarda yapdacak 11-

lahat haTdoncla tctkikatta bulunmakta o 
lan mütchftstıa heyetle görütecekıir. He 
yet tetkikatını bitirmiı ve raporlannı 
yazmağe bqlamıt!ır. Bu raporlar Ali 
Rana Bey huzurunda münakaşa edile-
cek mütehassıa heyeti bu münasebetle 

ı izahat verecektir. 

ınııım 

4ürıcü mektubuda 
Neşrediyoruz 

Kazım Karabekir PQfadan, gön 
dereceğini bildirdiği dördüncü 
mektubu da dün aldık. Sıraaiyla 
cevap vermek ve hakikatin tama
men anlQfılmcuını mümkün ktl
mak hakkımızı muhafaza ederek 
bu mektuba da aynen ve tamenen 
8 inci sahilemiule ne,rediyoru:s. 

Mazhar Mülit Bey 

Yalnız Kazım Karabekir Pcqa. 
nın bir çok iddiaları münıuebeti
le, Erzurum kongresinde bulunan 
Mazhar Mülit Beyd-, ko1111renin 
hangi ferait dahilinde ~ıldığını 
gÖ•leren ,ayanı dikkat bir mektup 
aldık. Okuyucularımız bu mektu
bu da 8 inci sahifemizde "Ankara 
lının Defteri" ıütunlarında bula
caklardır. 

IWlllWllWIUIWlmumuıwmıttnın 

Kadro darlığından terfi edemiyen. 
lerin hakları gözetiliyor 

ANKARA, 12 (T .. efonla) - Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekilliği bir memu 
rin ve t"fkilat kanun layihaaı h.-laya 
rak icra vekilleri heyetine tevdi ebnİftİ. 

Dün meclise ıevkedilen bu tetkilit 
layihumcla bazı yenilikler göze çarpmalı 
tadır. Velrilctin bu yeni tqkilitı tat
bik için buııünkü bütçeainde 43090 li
raya ihtiyaç vardır. 

Bu meyanda Hıfzısaıhba umum mü
dürlüğünde bir uhhi mühendislik şube
Iİ ihdu olunmuqıır. Vilayetler aihhat 
ve içtimai muavenet müdürleri öteden
beri ilç amıf ve derece üzerindedir. Ba
rem kanunu Ue bu 11nnflann derece ve 
maatlan muhafaza edilmit ise de Jı.476 
numaralı kanunla birinci ve ikinci omıf 
müdürlerin maatlan birletmit ve bu ıu
retle sihhat müdürleri arasındaki sınıf 
farla kalkınıı olduğundan, ımıf farluıu 
temin için birinci smıf on aihhat müdü 
rünün ınMf dereceleri birer derece yÜk 
seltilmittir. 

Hlikiimet tabipleri de bugiinkü tqki
litta öç ımıftır. Bu Sinıf için barem ka
nunu ile kabul olunan maqlarla smıf
lar üzerinde bir tahavvül yapılmamııtır. 
Halbuki mevcut tabiplerin ekıeriıi kı
demli olup, kadro mllaa.it olmadığından l 
929 dan beri amıflan ve 111811Jlan ve
ril-...nekte idi. 

Bu aebeple hükumet tabipleri kadro
ıuna halel gelmemek üzre yalnız birinci 
..., ikinci 11nıf hükfunet tabiplerinin kad 
ro adedinin· yükıeltilmesine mecburiyet 
hasıl olmutbır. 

Elyevm küçük sıhhat memurlan da 
buııüne kadar kadro darlıfı miinasebe
tile terfi a:örınemiılerılir. Bunlardan kü 
çük aihhat mekteplerinden çıkmıt olan 
!ar haklarını elde edememeldedirler.Bu 
makıatla birinci 11nıf küçük ıihhat ~ 
muru kadro adedi tezyit edilmittlr .. 

Ali mektep mezunu olan ve bir meıı
lelı: sahibi bulunan hastaneler ve ıihbi 

Sıhhat ve lçtimaf Muavenet .,.,kili 
R.tik Bey 

ınüeaaeaeler lıat-.cdıınna barem kamı 
nu ile uaml 2S lln. - lıabul edilmlt 
tir. Halbuki barem kanunuaun 7 İni" 
maddeai, devret hizmetine ııirecel< all 
mektep mezunlannnı on birinci derece
ye kabul edileceklerini amir olıluiu gi-

. bi, eaacılarm diğ• Qir suretle de terfi 
!eri mümkün oJ-clığından, m&&f der&
celet'i ve ımıflan barem kanunu eeasab 
dahilinde bu yeni tetkilit li.yihasıncla 
tedvin olunmuıtur. Zonguldak haıtan&
si rontııen mlltehas1111 dereceai 7 İnciye 
çıkanlmıttrr. Vekilet sicil ve memurlar 
müdürliiiü ve muavinin .ı-eıeri bi-

(Dcvaını S inci sahifede) 

Bugün Başladık 

ERKEK KISMI SARIŞINA BAYILIR 
Şimdiye kadar on lisana ~erdim e .edilmif olan bu harikulade eseri 

"Mllliyet" ıütunlarında bugünden İtıbaren takip ediniz. Bu ronmanda 
bir çolı mefahirin mmleri de gegiy or: lngilu veliahti Charlie Chap-
lln, Dr. Freud, rejisör Grilthe ve ıaire... ' 

Eıeri pmdiye kadar bir gok rom anlan itina ile Türkçeye çevirmif 
olan Klimran Şerll'in kalflminden okuyacak11nız ve a•lını okumap ka
dar ha duyacalmnız. 

Yıldızdan Ordu Köşküne 
Sultan Hamidin tahta çılııpcndan indifl güne kadar 1reçen eırarlı ve 

müheyyi' vakalan ikinci •ahilemizde takip ediniıl. 
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'/ arlhi fp frlka: 

Abdülhamid' i 
Çıldırtan Üç kitap 

Bu, üç kitapta nelerden bcıh.edi
li yor? - Osmanlı imperatorluğunun 
temeli sarsılmıf, çöküyordu; fakat 
halifeliğin rolü, temeli çürijktü? -
Abdülhamidin, "mahut" dediği 
Mısır kadı• kimdi?. 

Babıalide, itimin bapnda ilı.en bat
kitabetten müatacel bir teJgraf aldım, 
hemen Yıldıza kottum. Bqkitabet 
daire&inde Ahmet Mitat Efendiyi bul
dum. Batki.tip Pa..., huzunlaymıf; 
yinni dakika kadar bekledik, ııeldi. 

Tahsin Paşa, padiıahm iradesini 
teblii etti; 

- Şevketıneap efendimiz; mabut 
Mısrr kadısımn geçen giin gelen kita
bı, lıpanyalı Yabudinin eseri, Faslı 
müfsidin bezey•nn•mea.i gibi bühtan
lara, iftiralara kartı etraflı Ye müea
ıir cevaplar hazırlanma&• için, Sudur
dan Ziyaeddin Molla Efendi ve Kita
hii Şebriyari Buraalı Hacı Ahmet E
fendi ile .•. 

Bqki.tip, durdu, elile Ahmet Mitat 
Efendiyi göaterdikten _.... bana İfa-
ret ettiı . 

- Efendi Hazretlerile zabi.linizden 
mürekkep bir komisyon t"§kilini, ve 
iftiraları birer birer ret ve tekziple 
müdafaa kıhkh ce•aplar hazırlanma-
01nı emrü irade buyuruyorlar. Bu ce
vaplar baz.ırlandıktıuı aonnı atabei ,._;. 
yeye arzedilecaktir. 

Tahsin Pata, devamla: 
- Arzu ve irade buyurulan esas 

nokta, makamı hillfeti:n kadril "şere
finin müdafaa11 ve dermeyan edilen 
"otu~ sene,, badiainl çürütecek i.yet· 
!er ve hadiai terlfler göaterilerek o ha
in ve milfait kimaelerin imat ve iddi
alamun aureti kat'iyede reddi olup 
a-erek kitapçıba.p ve ııerek Ziyaeddin 
Molla Efendi bu huaualarda külli ma
IUınat ve ihata ve ihtıau oabibidirler. 
Kütüpbanei Hümayunda, iatenilen ki
taplar mevcut bulunduğundan, sizin 
ehliyetiniz de malümu ali oldatundan 
bırlikte çalııılarak nihayet bir hafta 
:zarfında reddiyenin ihzar ve arzolun
ması efendimizin fermanı hümayunla
" mukte:auındandırı dedi. 

Bu emir ve iradeyi aldıktan aonra . 
Mitat Efendi ile birlikte kitapçı Hacı 
Ahmet Efendinin ~ gittik. O· 
rada, ilı:inci lcltlp izzet P..,.. vautuile 
padişabm iradeaini almıt olan Ziyaed
din Molla Efendiyi bulduk. 

Kitapçıbatı Ahmet Efendi, "AbdüJ
hamidi çıldırtan üç eser,, i, çekmeain
den çıkararak ortaya koyda: 

t - Franau.ca: "Nouv- Sultaa 
del Anbes - Araplann ,.enı Sultanı" 

2 - Arapça: "Eui:rıuetilftor'iJJe 
fi aiyadetürrll - ...detürreiJ'9", 

3 - Ettabrifüaaabifi fi ICitabütte
rif ,.. 

"Arapların yeni Sultanı,. Möayo Al 
Nino namında lapanyalı bir Kırat Mu
ıevi tarafından franal%C& yazılmış üç 
yÜz aaytfahk bir kitaph. 

Münderecatmm büliaau ıu idi: 
Bütün Araplann ittihat etmeleri.

üfuzu, bu büyük clmiaya hakim ve 
şamil o1mak Üzere, umumun reyile ae· 
çilmiş bir bükümdarlan olnuuı. -
Huklımet Merkezinin Mmrda bulun
ması. - Eaaaen biç bir hakka ve sebe
be müatenit olmıyan ve ııon Abbasi a.
ile•inden Mmr Hükümdan Tombayı 
id ve miskin mütevekkil AliyÜllahı 
hıanbula sevk ve İzam •uretile Türk
lerin 922 tarihinde gaspettikleri ruha-

nl riyasetin, bazr emane1:lerin bekçili
ğinden bafka bir vazifesi: olmadığı.
Bu ruhani reialiğin, Romaclaki Papa
lık, Kudüateki Patriklik, Açmiyazin
deki Katokigoaluk gibi bir mekem o
larak Mekk~ ve yahut Medinede teai
ıi liizu.mu .•• 

Bunlann bir ecnebi devlet tarafın
dan kaıten yazdınldığı muhakkaktı. 

uEaaiyasetilffer'iyye fi siyadetürr&i 
ve aa.adetü.JTeiye., namındaki mühim 
eser, eaki Omıanlı Hükiimetinin zü
iürt teaelliai kabilinden Mıurda bu
lundurabildiği "Kadiyülkuddatlık,. 
mevkiini iJgal eden Bereket Zade Ab
dullah Cemaleddin Efendi tarafından 
telif olunmU§tu. Mıaır fevkalade ko-
mi-1iği katiplerinden Arif Bey bu ı 
eseri, nefredilmit elde etmeğe muvaf
fak olarak sureti mahsuaada hünkara 
takdim etmiıti. 

254 sayıfadan ibaret olan bu kitap, 
sonradan methur muharrir hamaği E
fendinin kalemile tercüme edilerek 
basdmıftır. 

Bereket Zade Cemaleddin Molla E
fendi merhum, ülema sınıfı içinde ger
çekten alim, hatta allime denecek 
değerli bi:r aima idi. Kanaatlerini biç 
çekinmeden söylediği için doğru söz
lülükle f(jbret almıftı. 

Cemaleddin Molla Efendi, Mıaırdan 
evvel Şarki Rumeliye göndaihnİfti. 
Orada cemaati ialimiye riyaaetinde 
bulundu. O vakit a:ı.raya, Babnnefİha· 
te gönderdiği arizelerde, layibalarda, 
mahalli Türklerin haklıannı korumak 
için yazmadığı kalrnamııtı. 

Bulcaristandaki. mUeueaabn Te va .. 
kıf akarlanıun mahut "Evkafı Hüma
yun Nezareti,, bataklığından kurtan
larak "Mahalli lalim Cemaati,, namı
na terk ve devrolunmumı ya:mıqtı. 
Bu teklin ileride ahaliye müktesep bir 
hak temin edeceğini anlatmak İatemİf 
ve bunun idari, siyasi, şer'i tatbik tarz
lannı da göstermiıti. 

Merhum, Mmra Kadı olup gittik
ten sonra da böyle mahalli maeleler 
ve milli hakları müdafaadan geri dur
ınamqltr. M11rrda, sene.t milyonlarca 
Ura varidat ııetiren bir çok vakıfların 
heaabı görülmediğinden acı acı tiki.
yet etmit ve Mmr verııiııinden bile 
devletin pek çok miktarda alacağı ol
duğunu resmi vesikalar göatererek 
saraya, BabıiJİye bildirmifti. Sarayın, 
Babıllinin irtikap ve irtifaaı yüzün
den bütün bu "maruzat,, baaıralb e
dilmifti. 

Bu sebeplerden Abdülhamitle arası 
iyi delildi. Bir a.y kadar ohun lstan
bula gelip ııitmek için kaç defalar izi:n 
iatediği halde verilmedi. Nihayet. Mı
sırda öldü, imamı Şafii makberesine 
defnolundu. Merhum, kitabında: 

•·Men J.tecebe aninn.a.ai lem 7ahte .. 
cip uıintıi.ri,, ve: Efdalülcihadi keli. 
metü hakkin inde sultanin ci.irin." 

Hadiai ıeriflerini yazarak: ''Korkak_ 
lıkfa ..eyahut gurur yÜzünden aarayla
rında saklanarak halk ile temaıtan 
çekinen kimaelerin, yani paditahlann 
cehennem aletinden saklanamıyacakla
nm,, ve: ''Cibadm en faziletliai. zalim 
sultanlara cesaret ııöatererek çekin
mekaizin hak aözü aöylemek olduğu
nu,, izah etmİ! ve bu aırada miinase· 
bet ııetirerek "Elbilüetü min bi'cli ae
liaüne senetin.,,. Hadisi ,erifini irat ile 
son peygamber olan Hazreti Mubam
metten sonra hilafetin ancak otuz ae
neye münhasır bulunduğunu daha ge
len ve gelecek, - yerinde ve doğnı 
bir tabirle - halifelik iddia edenlerin 
ve edeceklerin hepsinin "sahte halife,. 
otduldarınr yazmrıtı. 

( Devarm var) 

Y arın: 
hmel Milat Efendi ne d_lgor? • Çıplak resimli İlmihaller, 

Muhammediyeler! - Basılan mazbatalar. • MUat Efendinin L çetin süalleri Zlqaetfln Molla Efendifll dii!Jündürü11orl_ 

TIBBiYELİLER BAYRAMI 
• 

Dün •on derece l•tifadeli ve eğlenceli geçti 

Tıbbiydilerin dünkü bayra mına iftiralı edenler .•• 

Dün tıp fakültesi binasında tıbbiyeli- ı 
ler bayramı yapılmıştır. Merasime saat 
2,30 da istiklal martı ile baılanmış, mu 
zik le heraber tıbbiyeli ~lÜn gençler de 
koro halinde marşı ,öylemişlerdir. 

ılundan sonra fakülte reiai Tevfik Re 
cep Bey Tıbbiyelilerin bayramı hakkın
da bir nutuk söylemiş, bunu en kıdemli 

müderrislerden Ziya Nuri Pqamn "Mo 
dem bir doktor ...._,ı] meydana gelir?" 
mevzulu nutku takip ebniştir . 

Ziya Nuri Papdan sonra hariciye ıe
fi muavini Kazım lsmail Bey. ideal bir 
tıbbiyeliyi tasvir etmiı, pek çok alkış
lanmıştır. 

lsmail Kazım Bey nutlmnu bitirdık-
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' . ~·----------------------- itirafın gö e-•• 
Almanya konferansı Çalınan çelenk' Bir Karabe~ b 

b k •d İngiliz yüzbaşı•• kırk mi kuraıktı 
ıra ıp gı erse filine mahkum oldu ANKARA, 12 A. _ Hiik>,;. 

LONDRA, 12. A. A. - Harp öliile yeti Milliye •on mÜl(.~tıt ... J 

i •ı• h b• Al ri ahideııi:ne M. Rosenberıı tarafından takım bo' iddialan m.:~aana çıka
DgJ iZ ar ıye nazırı manyamn konulan çelenki alıp Tamiıe nehrine a rarak Türk devletinin kurul•"' la-

tan )-Üzbaşı Searı sulh mabkemeaine ve ..,. 

t h k t • • b " • ril · • rihi Mıfha.sr.nı bmbiitün aydınlatmı 8Vlr Ve are e 101 egenmıyor Pofufe:".ien biri Rosenbel'ıı çelenginin yayardımettiğiniyazmaktadır.Ha 
LONDRA, 12 (A.A.) - Harbiye 

nazırı M. Hailıham, Lortlar kamara
amda sil&hları azaltına meselesi hak. 
kında bazı beyanatta bulunarak de
miştir ki: 

- Konferansa yaptığnnız teklifler 
kartısında ve bu tekliflere rağmen Al 
manya müzakerelere i}tirakten İmti
... a .~ ... cek., yahut konferanstan ayn .. 
a ertk olursa kendi•ine verdiğimiz aö
zü yerine getirmek için yaptığunız tek 
lifi reddetmiı ye bundan doğabilecek 
her türlü mesuliyete bak kazanmış o
lacaktır. 

Almanyanın biıı:ce ..., makul vazi
yet gibi görünen hareket tarzını itti
haz edeceiini bilir umuyoruz. Şayet 
Almanya konferaıutan aynlac.ak olur 
- diğer devletler için takip edilecek 
yolun çok vahim dütüncelere ve en
ditelere mahal bırakaca.it mu_bakkak 
tır . • 

Arlııulaılanna deoqınq olmaya
rak ve bi:naenaleyb sırf tahsi olarak 
ıunu da söyliyeyİDI ki ben bu vaziy-t 
ten doğacak hukuki neticenin Atm...a 
yanın o vakit Yenay muahedeıi ahki. 
mile bağlı kalması ve yeniden •iltrn
lanma huausundaki her teşebbüaün bu 
muahedeye muıı•Jİr bir hareket ola
cağı fikrinde bulunuyorum. 

Bu terait d .. hil.inde iae Ahnanyaya 
komşu olan· devletlerin ıilihlan azalt 
ma h1UU1unda lıaiıangİ bir genit ve 
§&.tnİl tedbiri kabul etmeleri çok ffi;ç
le}mİ~ olur •. Almanya biz sili.blar 'il•· 
:u azaltmayac.aiu, sizin beğeneceği
niz herhangi bir muahede ile bağlı kal 
mıyacağız, böyle bir muahedeyi İmza 
etmiyecefiz, kendi yolumuzda )"Ürii
yüp gideceğiz diyecek oluna , diğer 
deYletlerin, bilbaua Almanya ile hem 
hudut olanlarm ııililılan azalbna yo
lunda ne yapmak niyetinde olduk~a
rmın kendilerinden aorulmumı makul 
sayacaklarını zannetmiyonım. 

Bu devletle ... n bilhaaaa Franaaya 
o ıı:aman ailihlarm.ı genit mİkya•ta a
zeltmalannı iatDzıun edecek bir nsua-

Temyiz teşkili h 
Raportörlerlli. eal lçia 
mecli•• layiha verildi 

1 
ANKARA, l.2 (Huıuoi) - Temyiz 

mahkemeai teıkilatma raportör ilave 
si hakkındaki layiha mecliae verildL 
Layihaıun eaaalarma göre temyi:ade 
daire reiıinin havale edeceği dava 
dosyalarının telbia ve bu bapta tan
zim edecekleri raporlan heyete takri
ren izah etmek üzere lüzumu kadar 
raportör bulunacaktor. Raportörler 
hakimlik snufı dereceerine dal,>il bu
lunanlardan adliye vekilince tefrik ve 
milli irade ile tayin edileceklerdir. 
Raportörlerin vazife görecekleri dai
releri temyiz birinci reisi tayin ede
cektir.. Bunlann bu vazifede geçire
cekleri müddet hakimlikte geçmi§ aa · 
yılacaktır. Temyiz istatiıtiklerine gö
re 933 seneaine 932 den ceza dairele
rinden birincisinde 4597 ikincisinde 
3059, üçüncüsünde 83,67 dördüncü
sünde 10138 ki ceman 26,156 dava 
devrolunmuıtur. Ticaret dairesinin 
devri 3207 sayıııma baliğ o!muıtur, 
her ceza dairesine gelen dava sayısı
nın vasatisi hiç bir sene dokuz bin~<;" .. e , 
heı· daireden çil<an işin vasatisi ıtı~•>
riyle yedi binden ap,ğı dut
medıgi iatatistik cetvellerinden anla
,ılınıttır. Bu sebepten temyizde ·~~
km birikmesi iç çıkmamaamdan degil, 
gelen itlerin hep.ini sırasile okuma
ğa maddi imkin bulunmaına•mdan 
ileri gelmİJlİr. Meclise verilınİf b~!'
nan adli tetkilat Iayihasmda teınyızm 
bugünkü nziyetini düzeltecek eaaalı 

·hükümler vana da bu Iayibanın ka-
nun halini almuı Ye tatbik aahu""!' 
geçmesi zaman meselesidir. Onu~ ı
çindiı· ki ceza dairelerinde biri~" 0 • 

lan "şleri ı;~ ma1<aadile.m~
vakkat tedbırler alınması 7arurı go· 
rülmüttür. Raportörlerin adedi yirmi 
beş olacaktır. Banlar rey ve kararla
ra iştirak edemiyeceklerdir. 

ten s Rüknü Bey t..,.afınd~ T9' 
tarihi"'i:lı.':nda bir konferans v~ 
Tıp talebe Cemiyeti umumi katibi Ek
rem Bey ta"1lfmd- da bocalanmn ve 
arkadaşlarıNn lıeynDlll kutJutammftlr• 
En •on olarak ltu talebesinden Hayret
tin Bey SÖz alını,, lstipdat devrinde bi
günah olarak süriilen ve denize atılan 
tıbbiyelilerin hatıralannı ınit için bir 
dakida su•ulmaamı teklif etmittir. , 

Salon bir dakilur •essiz ve batta ne
feııiz kaldıktan son!'a Konıervatu.var 
muallimlerinden Piyanist c-1 Reşit, 
Seyfettin ve Sesi Asaf Beyler tarafın
dan bir lıooıer verimiı, Koııaervatuvar 
muallimlerinden Nimet Vahit H. da ba-
Zt parçalar tağanni etmiıtir. · 

Nimet Vahit H- pek çok alkıtlaa 
mıf, konaeri miitealıip aanatkirlara tıp 
talebe .,.,,Wyeti tartf.ndan birer buket 
hediye edilmiştir. 

Meraair- davet edilenlere Cemiyet 
tarafından hazırlanan büfeden ilaamlar 
da bulunulmuıtur. 

Sıhhiye Vekili Dr .Refik Bey bavraın 

hede ya.pmalanru yahut bu mabatla 
hazırlanacak mukavelelerin müzake
re.sine devam ehnelerini tavsiye etmek 
bu devletlerin ve en ziyade Fransız 
milletinin itidalinden, hüsnü niyetin
den ve sabrmdan haddinden fazla bir 
•ey beklemek ve istemekle bir olur. 

• - lnııiliz teklifleri bu selameti tabak 
~uk ettirip yerine getirmek için yapıl
nut sağlam bir te,ebbüı mahiyetindedir. 
Ancak biz 1imdilik ifa edecek bir vazi
yette bulun-dığnnız bazı taahhütler<ı 
girişmek auretile aabte bir emniyet duy 
gu•u uyandmnaiı hiçbir zaman istemi
yoruz. 
Almanyaıun hukuki vaziyetçe diğer 

devletlerle müaa•iliğinin kıamen Alman 
yanın tekrar ailahlanmuı, kıomen diğer 
devetlerin silibJarmı azaltmaı.n ıure
tile tahakkuk edebileceği yolanda bir 
düıiince bu baousta bir lngiliz baknnı 
olamaz . 

Ordu mevcutları meselen 
CENEVRE, 12. A. A. - Ordu mey 

cutlan kemlleli milliyetçi aoayaliıt hü
cum kıtalan ile çelik mıilğferliler teıkili. 
tmı we diğer yardımcı askeri tetkilitı 
silihbır ıazaltma mukavelwnde istihdaf 
edilen ordu mevcuduna dahli etmeğe ka 
rar vermiıtir. lngiltere, Belçika, Fran
ıa, Felemenk, Lehistan, Portekiz, Ro
manya, Çekillo..akya ve YueoolaYJ'a yu 
karda zikri ııeçen t•libn ordu mev
cuduna ithali lelılnde, Atmanya ve Ma
~';an İse aleyhinde~ vennitlerdir. 
Turkiye, Avuoturya, hpanya, Amerika, 
Fenlandiya, ltalya, Japonya we l•veç 
murabhaalan müstenkif kalmıalardır. 

M. Schaht'in bir tehibi 
VASHINGTON, 12. A. A. - Volff 

Ajansı bildiriyor : 
M. Rooıevelt ile M. Hull'un silahlan 

ma iflerinde Almanyanm hukuk bera
berlifi iıt-eırten, nnıahedelerin tadili
ni talep etmekten vazıı:eçmesi ye daha i
tilafperverane bir vaziyet alması lazım 
geldiğine M. Schacbt'ı ilmaa çalıştıkla 
rmıı dair Amerikan gazetelerinde çıkan 
bir haber dolayiaile M. Schacht bazı 
beyanatta bulunmuı, bu haberin uydur 
ma oldufwm lllylemlttir . 

Tenis turnuvamız 
l 9 Mcıyu 933 tarihinde İ>aficıya

calı olan t-u ....... .._"pek a;ı; 
zamcın ltal.k. Bu HMnin l'uml te
niı PTO/lf'tlllU mucihince bu cuma 
ôatlom<UI lG;ı;un gelen turnuuamn 
bir halta teolılıur etmesine sebep 
ıreçen lıalta lıauamn bir parça bo
zuk gitmif olmasulu. MiUobaluıla
rımuuı nwu.imin iUı çarp<fmaları 

olman dolayuii.e turnuvaya qtirak 
edecek elemanların formları iyi de
iildi.. lıte bu nokta)'I diifiinen ter
t•p heyetUnU turnuvanın daha gü
zel ve cazibeli olobilmA?aini temin 
için zaruri olan bu tehiri yapmıı
lır. Bu suretle tun1uvaya gırecek o
yuncular önlerinde mevcut müd
detten iıtilade ederek formlarma 
girebileceklerdir. Her aene oldugu 
gibi Milliyet turnWl<lSI ~~en 
iyi mü•abalıcuı olacaktır. Y alnu: bu 
~ene turnuuanın böyle erken yapıl
ma•ı yüzünden Junior kategorisini 
yapamıyacağa. Ba kategoriye gire 
cek oyunculann hemen hepsi .-lr
tep talebesi oldukları için f<un im
tihanların ariluinde bu çocukların 
böyl. büyiik bir nUUabokaya ha:ur
lanabilmelm imk<insadır.. Onlar 
için de aynca bir kombinuon bu
lunulabihceii tahmin edilm.ekte· 
dir. Siniorlar bu çarplfmolar için••· 
hı antrenemonlannı yapmaktadır
lar. Bilhauo Suat çok çal'f'ilakta· 
dır. Şirinin enform olduğunu tah
min ediyoraz. Çünkü bwıdan bir 
halta evvel Şarki Bahri Selit tur
nu.,....ma İftirak eden bu oyuncu 
orada İyi netkder aldı 11e kar dö 
linule kadar yük,.,,lmiftir _ Bundan 
dolayı bu aenc Şirin çok lıorkulu
dur. Tunun~ıun kayıt müddetinin 
mnu iti ma,yutır. Bu ,,mı. lıadar 
kaydolun_, olanlar Sirlıecide 
Milli Spor Zeki Ruıa maiaMUile 
Taluimde '-İs leorflaruttla Kibar 
Mıutala Bqe müracaat _,.,ı.uir
ler. 

münasebetiyle bir teigraf g&odermit. 
genç ve ihtiyar bütiin tıbbiyelilerin bay 
rammı kutlulıyan ba telıınfı faldllta ... 
iıi Tevfik. Recep Bey tarafmdaD -
ıim eanumda okuımnılc Tıbbiyelilere 
bildirilmittlr. 

G- de Tobtli;... oalonunda lıir be 
lo ....ntmiıtir. Bn baloda t.litila bocela•, 
doktorlar ve aertabilıl• davetli olanlır 
bulWJIDU!lanbr. 

B.ıo pek nezilı, pek eğl ...... olmıır. 
sabaha kadU' ejlenilmqtir. 

Tamiae nehrinden çıkanldığı söylemit- kimiyeti Milliye gazete•i "Kiizun 
tir. Hilıim suçlu yüzbqıya kırk tiling K.arabelıir Pa~anuı mühı"m bı"r ı·.:. 
para cezası verdikten sonra demittir ki' T •• 

yaptığınız bu it fena Ye nezakete aykırı rafı" b(lflığt altında yazdığı bir lclı 
dır. rada diyor ki: 

BERLIN, 12 (A.A.) - Valf Ajan-
., bildiriyor: Berlin gazeteleri, Lond· Son vuikal.ardan sarahaten anla 
radaki harp ölüleri abidesine Alman "dtyor ki, Karabekir Paşanın aklın 
murahhası M. Roaenberg tarafından dan geçen şey eğer elinden gelir•e 
konan çclenkin kaldırılıp almmaaı hak Şark vilayetlerinde bir Karabekir 
kında yÜrüttükleri mütalealar sıraım 
da beynelmilel terbiye ve nezaketi in beyliği kurmakmış. Bereket ki o 
kara muadil olan ve her türlü muaşe- bunu dahi yapacak kudrette değü. 
ret adabını ihlal eden mahiyette bulu Yokaa Anadolu Tavaili Mülük a
nan bil hareketten duydukları infiali 
ifade etmektedirler. narp.i içinde kalacak ve Anadolu-

Kamarada mailer nun parf;altuıması suikmılt bizim 
LONDRA, 12. A. A. - Dahiliye ""' kendi elimizde lilil8'tirilmir ola· 

zırı M. Gilmour M. Roaenberg 'ia caktt. Halbuki, Tiirk devletinin ka
Lon<lraya selmesi meseleai bakında A-
vam kamarasında yeniden birçok wal- raluf temeli Gazinin bu aynlılı ce-
ler karııomda kalmıftır. iMlebuılardan reyanlannı vaktinde önliyerek mil 
birçoğu Trnçki ile diğer bazı komüniat li davtıyı memleketlf!ftirmesi olmut 
lerin Londraya gelmelerine muvafakat tur." 
edilmediği halde bir p,_..andacı olan 
Roaenbeq(e niçin müsaade edildifinl 
sormu,lardır. 

Londradaki milliyetçi sosyalist _.. 
kezi hakkmda da nazaa birçok sualler 
sorulmu1tur. Meclis reiıi müdahaleye 
ve başka sualler sorulmaaını men'e 
mecbur olmuştur. 

Herriot ne yapb? 
Fran•ız Batveklll ile 

araları açıldı? 
PARIS, 12. A. A. -. Echo de Paria 

gıızetıeinin vetdı.ği bir babere göre ~ 
vekil M. Daladia- ile M. Herriot araom 
daki şahsi münaaebetla-, M. Herriot'
nun Vaıbingtonda M. R001evelt ile yap
tıtı konu9malann vardığı menfi netice 

.den dolayi gerginleımi,, vahamet pey
da etmittir. 

Harp borçlan- ait olup ııeçen birin
ci lr.&nunda ödenmesi tazım ııeirlı:en te
diyesi ııeri borakumt olan taksitin tes
Yiy•ine mezuniyet amıık...., ıs Hazi
ran tabitinH teci ettinnelr ilçn hülıOıne 
te taraftar ve muzahir snıpı....la mü-.a • 
kereler ciritilmlttiri. 

Vagonlar işi 

Mançuryanın verdltf 
mühlet bug6n bitiyor 

HARBiN, 12 A.A. - Yeni Mançuri 
hüküıneti tarafından bildirilditine gö
re tarki Çin demiryoluna ait olan ..., 
Sovyetler tarafından zapteclilen vaııon 
Ye lokomotiflerin ııeri •erilmeoi için ta
yin edilen mühlet yann gece yan11 bite 
cektir. Yeni Mançuri hiilnimeti prk hu 
duclunu kapatmak ve bu suretle Vladi
voatock limanını demiryolu münakalatm 
dan tecrit etmek tehdidinde bulunmakta 
drr. 

Roosevelt gelebilir 
VAŞiNGTON, 12 (A.A.) -

M. Rooıvelt'in dünya iktısat kon
feranamda hazır bulunmağı timdi 
ki halde düfünmediği Beyaz aa
rayda söylenmektedir. Bunwıla 
bebarber M. Rooıvelt'in yakın ah- 1 
baplarmın sözlerine bakılacak o
luna kendisinin konferansa itti
rak etmek için birdenbire Londra 

Devlete ait binalar 
ANKARA, 11 (Telefonla) -

Devlete ait ve devlet bina.ı olmak 
üzere kiralanmış binaların yangın 
dan korunması hakkında Maliye 
V elıiileti bir talimatname hazırla
mıf ve bu talimatname Heyeti Ve 
kilece kabul edilerek ne.rolunmuf 
tur. 

Te,elrkür telgrafları 
ATINA, 12 (Milliyet) - Tür

ki.ye lktuat Vekili Celal ve Namatt 
Rilat Beyler, BClfllekil M. Çalda
ıU ve Hariciye nazın M. Mak•İ
moıra lzmirden f;Slıtikleri telgraf· 
ltırda, Atinada haklarında gö•teri 
len lıihn/1 kabulden dolayı •amİ
mi terelıki.irlerini bildirmiflerdir. 

Altay Etnos'u bire 
iki matlup etti 

IZMIR, 12 (Milliye) - Altay 
takımı lznıire oynamağa gelen Et 
naa Y cmaın ttılıımuıı bire karıı iki. 
• ..,.. ile mafl6p etti. Golün birini 
penaltulan Salt attı. 

Bir zelzele daha oldu 
IST ANBUL, 12 ( A.A.) - lı

tanbul Kandilli rcuathaneııi 11 ma 
)'I• 1933 perfembe günü •tuıl 12,11, 
2 de cenubu garbi iatikameti,ulerı 
len fiddetlice bir zelzele kaydetmı. 
tir. 

Merkezinin lstanbuldan 500 kilo 
metre mesafede olduğu tahmin e· 
dilen bu zelzele 23 nisan zelzelesi 
mıntaka.ında olduğu tayin dilmelı 
tedir. ve geçen zelzeleye nisbetle 
hafiftir. 

Polonya elçiai vefat etti 
ANKARA, 12 (A.A.) - Po

lonya Büyük Elçisi M. Casimir 
Olsholski bu akşam saat 19,45 te 
Elçilik binaaında kalp sektuin
den vefat etmiftir. 

1 
ya gitmesi ihtimal haricinde değil 
dir . 

Meclis Reisi K.iizun, BtJfl'ekil 
ismet Pa,altır Hazeratı ile Harici 
ye V elıaleti Vekili Şükrü Kaya 
Bq namuıcı Kalemi mahsus mii
diir uekili bu akfam hu•ıısi ziya
retlerinde •elirin ailuine taziyet
te bıılunmtıflardır. 

1 
700,000 işçi çalııacak 

BERUN, 12 (A.A.) - Gaset.ıerin 
yazdıklanna göre meeai nazın iısiz .. 
lere çalıtma vasıta ve imkanlan bul
mağa dai:r hazrrladığı mufassal prog
ramı nazırlar meclisine vennittir. Bu 
propaganda 700 bin ifıizin bir aene 
çahıtınlması derpif edilmittir. Yapıla 
ca kişler batlıc.a dahilde iakin edile
cek muhacirler için binalar yapılnıaaı, 
kanallarm ve münakale yollarmın ta
miri gibi §eYlerden ~aret ~~acakbr. 
Bu İ41er için ııarfma luzum gorül~n pa 
ranm birbuçuk milyar tutacaiı aoylen 
mektedir. Bu paranın galiba dahili 
bir istikraz yapmak auretlle toplanma 
H çareleri Rayiıbank müdüril M. Scb
acht'm Amerikadan dö-inden aon 
ra tetldk Y• m6zake,. olunacaktır. 

--0--

Bir çatı çökttl 
ROMA, 12 (A.A.) - Cuete

leriıı Yerdikleri bir habere SÖfe 
Ancaraııp' da bir e'riıı. çatuı ç6k
mtif, dlbt çncıdclu Mr aile en!cez 
altmda blmqtır. Bu kaza neticıe
ahıde 3 lııiti ıslmüt, :S lııitide 1ara
ralanmıfbr, 

Gandlala baH fena 
PUNA. 12 (A.A.) - GuMlbl slt. 

tilıı:ı:..~:··tmd .... d&,.aektedlr. ~ 
ale Guıcllnbı y_,._ ci~elı:to
dlr. 

lt•izler uüfu•u az yer· 
lere gönderilecek 

ANKARA, 12 - Memleketin nü 
fuı kesafeti olan yerlerinde geçin
me çaresini bulamadıklarından İf
siz kalan ve- nüfusu az olan mmta· 
kalarda yerlef.Dlek isti.yen kimsele 
İin o mmtakalarda iıki.nlarmı ko
laylqtırınak için iskan kanununa 
bir madde ilavesini hükumet mec
liae teklif edecektir. Bu ilave saye
ıinde bu gibiler kanunun muave
net hükümlerinden istifade edebi
leceklerdir. 

Praayadald Yahudi 
avukatlar 

BERUN, 12 (A.A.) - Volf Ajan· 
undanı Pnuya adliye nezareti Prus
ya ıaahk-lerinde dava vekilliti et• 
-ğe ....,_ yahudi avukatlarm -mil 
il inlollptan evYel 3515 kiti iken- fİdl ~ 
dl 2518 kifiden ibaret oldufuo; v~ Jıt ı.ıır 
4lrmittlr. Y abudi olnu~ • VeJcilllfl "'.:j~ 

r.:ler nezdinde da'fl -.f111 8299 d 
"' ur. eıı avukatlann &B.)n 
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Yük ek mekteplerin Darülfünuna bağlanması 
Ekonomi 

Am.erikada enflasyon 
Altınla tediyeye mecbur olan 
borçluların vaziyeti nedir? 

lehi~:;~ -tafta Amerikada, enflasyon 
bir hor j h az olunan kararlarda büyük 
vaziyet~ u b tabakasının çok müıkül bir 
doğun e ulunınasının büyük tesiri ol
merika 

0,J~şlık. Aıağıdaki cetvel, A· 
ların fazl ~ttelıidesinde uzun vadeli borç 
>a b" fik~ ığı .l>akkı.nda okuyucularımı-

ır ır verebilir: 

Federaı h • . 1913 1932 
Mı.han; h~'!metın borcu 1,1/2 20 

ukumetler ve kom-

Şiınend"f 
1 

münler 4 20 
T ı er er 11 13 
1,etebbü..,tı Nafi 2 nıubtelif . a 10 
Zira; · lanayı S 16 
Şo!ıir ı.PotelıJer S 9, 1 /2 

B 'Pot•lderi 9 ss 
P.tiiı~ ~dakilerden maada, Amerika 
Rıer'iy ~~ealnde 65,000 bayat sigortası 
nıify-. •d~ olup bunlann yekünu 104 

Ya) "'- baliğ olmalıthadır. 
da., İıti7z, horçlulımn dolann sukutun· 
~l tilıi •'!_e _•bneleri için bir ~i m~v
tebid . 1°runmeJ.tedir. Amenka Mut
ı.,.1111 eaı~e, lnııilterenin aksine olarak 
li ,,..,.:;:" dettenlıeri bir çok unın ~ade
lu11a._kvelelere "altın dolar ile tedıye o 
~ lrr" mak dı E. IBrlı konul la r. 

veleı~j.~ ve vazıi kan';'n muka 
lursa ho ki ıılbn ıartını refetmıyecek o 
•ulıuı rıı._ mühim bir kıamı doların 

uııd111ı iıtifade edemiyecektir . 

"'1. Roa 1 '"-·-' ,.. "41 •ve t ve ayanın en n ... uzıu ha 
altı111 ""··bir çok defalar ( borçlulann, 
nıeai 'd.,';;,"bayaa kudretinin t~yüt. et
nı;ı._de Yllile halı.ıız yere ezılmelenne 
duı,ı.,., ede.niyecelderini) IÖylemit ol
lıer tıaı';i., hauın dikkate alacak olursak, 
>ııı .ı..ı,. altın §llrlma mu"!lak borçla
ıeı.u..ı;;ı, lı&tıı dolar ile ledıye edilmesi 
>-. °'• kar.; verilmesine emniyetle inli 

A. ~bilir. 
bir ı.~•lıa, memlekete dahil İçin böyle 
altı,, d:ı' Verince harici alacalılannı da 

llitıoı:r olarak iıtemlyecelctlr. 
ııe lıiiı,- 1'iirkiyede ııerek tilccar,gerek 
duı.ı,,., u~~ dolar !!zerine aktetmiı ol-[ -;:~;~ .. T 

<lı Baııı.a.ııı.ı... alınan ceheldiJ.) 

. lO YIS 1933 
-'•ı•m Fi•tları 

laıa,_ ' .. •lil... • ,._.. ~~ lıtikr••• 99 ""••.. d,ı.oı ın.- Tahwat 
ş.,k d 98,IO 
1>. ~..,: hlla., 270 Elelıtrilı 
cu.., .. ,;ı.ıd. 53..- T .. m .. , 
s,,.ıi ""'•• ~ 71' n • .ı 
11.t.ı ..... ~. 1'.- Rıhbm r ~ 11.'IS Anodolu 1 
ıı-.ı. il •• 7,75 - 111 

..... ,. .. ••• il 
l ESHAM 
.:. Jı..ı..., Na- Bomoatl 11,10 

T erkoa kupon· 
1112 29,30 
Çimento Ar. 12,-
lttibat cfe7. 24 

ıs.

Şrk der. z.-
Balra 2.SO 
Şark 111. ecza 2,aa 
Telefon 13.-

ÇEK F1ATLARI 
l?.,ll6 Prai 15,93 

Viyana 4,48,SO 
Madriı S,52 
Berlin 2,-
VartoYa •,ııs 

711 
56,75 
9,01 
3,40 

80,08 
245.30 

Peıte 3,74,175 

67 
118 

~ U K • 

Belır"l 

BiJrr•t 
Mo•lcova 

T (Sabt) 

1 Şili•, AY. 
1 Pe'l:eta 
1 Mark 
l Zeloti 
1 Penıra 

20 Le7 
20 Dinar 

1 Çerno't'•J 
l Allln 
l MecldlJ• 

Ba.nkaot 

35 
79,M 

1098,25 

kanat 

24~ 
17~ 

47.-
:u.-
33.-
ZJ-
ııs.-
~ 

931 
33.-
2.-

ihtiva etse ciahi, doların sukutu nishetin 
de i•tifade edeceklerdir. 

Amerikanın altın esasını 
!sterlinin sukutunda olduğu 
memleketler-i de paralarını 
mecbur edebilir mi? 

1931 Eylülündenberi !sterlin takri
ben yüzde 33 düşmüştür buna mukabil, 
lngiltere dehilinde fiAtler hemen takri
ben hiç yükseimemiıtir. 

İngiltere, bu neticeyi, ancak teda
vüldeki ban17not hAcmini ihtiyacın du
nunda tutm;k ve amele yevmiyeerinin 
yükselmesine karıı kuvvetli bir tazyik 
yapmak suretile elde etmiştir. lıcuzlr
yan lnffiliz mallarına rokabet için diğer 
bir çok memleketler ayni taktiği kullan
mak mecburiyetinde kalmıılerdır. Hal
buki Arr-.ika Mütıehidesinde, lngiltere 
nin Pk•in<' ola•ak bilha•sa borçluların 
vaziyetinin düzelmegİ iç.in, dolann su
kutu ile beraber emtia fiatlerinin de yük 
selmesile mühim tedbirler ittihaz olun
muş.tur. 

Enflasyon projeıi bunlardan biridir. 
Aynca M. Roosvelt, amele yevmiyeleri
nin emtia fİRt)erinin t~!"effüü ile mütena 
siben yükıe)meıj için yeni hir proje ih .. 
zar etmektedir. 

Demek oluyor ki, Amerika malları· 
nın fazla ucuzlaması ve Amerikaya re. 
kabet için diğer bazı memleketlerin de 
aJtın e!-asını terketme)eri beldene
meı.O )." 

Yalnız, lnıiliz hükümetinin kambi
yo teadül akresi hesabına, altm esasına 
merbut memleketlerin, ,Jövizlerini müba 
yaa ederek altına tahvil etmesi bu mem 
leketler için oldukca ciddi bir tehlike 
teıkil edebilir. Bundan diğer bir yazı· 
nuzda bahsedeceğiz. 

Almanyada bir inhisar 
Berlin Türk ticaret odası, alakadar 

dairelere gönderdiği bir tezkerede Al
manyada cenup meyveleri inhisan l"!kil 
edileceğinden bahsetmektedir. Bundan 
maka.at,. hem Alman meyvecilerini hima 
ye etmek, hem de bükUmete varidat te
min ey]emektir. Bu işle uğraıan bir ko
miıyon cenup meyvelerinden alınacak 
inhisar reımi 28 milyon mark olarak he 
sap etmektedir. 

lnhil8J'a tabi olacak meyveler ara-
11nda portakal, üzüm, incir gibi Türk ih 
racat mallannı alakadar eden maddeler 
vardır. 

Kudüse ihracatının: 
Kudüı konoolosumuz ihracat ofisine 

yazdıit bir raporda Türk ihraca! emti
uırun Kudüs ve civarında iyi satışlar 
yaphİIJnı yazdıktan sonra Yala ve Tela 
vivd" bir Türk ticaret evi ıe,kil edilecek 
olursa bu memleketle olan ticari müna
·~11-;ri':"izin daha ziyade inkiıaf edece 
jjru bildırmelıtedir. 

Şarap mÜgabakası 
Manilyadan bildiriliyor: Beynelmi· 

le! şarap ofisi dünya şaraplığmı daha 
mütekiınil bir hale getirmek için yeni 
tedbirler almıştrr. Ofİ• şarap ve şıraya 
dair eser yazanlara ve yeni uıuller bu
lanlara fazla miktarda mükB!at verme
ği kararlaıtırmışhr. 

V erilec•k müki.fatlar §Öyle teıbit e
dilmittir: 

1 - Şarapçıluık fen ve sanatı hak
kında en İyi eser telif eden müellife mü
kafat olmak üzere 15,000 hank. 

2 - Şaraplarla •ıralara karıştmlan 
teker mıoydana çıkarmak üzere en yi bir 
uıül bulana 15.000 frank. 

3 - Ofiıe saraba dair verilen eserler 
arasında taksi~ olunmak üzere te,ıvik 
mükafatı n~mında 10,000 frank. 

Üzüm, incir 
Üzüm vr incir mahsullerimizin nisan 

ayı zarfındeki vaziyeti hakkında lzmir 

(*) Ba:ı.ı ln•i)jz cazeleleri Amerikanın, 
(iatları hakiluıııten yükaeltmeie çallımadığını 
ancak böyle sörünrnek iıtediğini ya:ı.roakta 
i.aeleT d• bu iddia1arnu tabiye edebilecek 
-.es.aik netredememektedirler. Binaenaleyh 
ılmdil.i halde Amuikadtı.n •elen haberlere i
timat •-1 daha doiru olur. 

( Filıil'ler ve insanlar 1 
Kari hakkında 

1 - Sanal eaeri, sahibinin elind 
çıktığı zaman değil, tesirini aO.leri:.~ 
ce, Yani kitapaa okuyucusunu, reaiın.. 
•e seyrediciaini... bulunca tamam 0 • 

lur. Kendisine yeni bir gözle bakan, 
kendiainden yeni manalar çıkartan a
damlar buldukça bir kere daha la
manılaıır. Olmüt eser, artık kendisi
ne Yeni bir mana verilmiyen e.er de
mektir. 

San11t tarihleri ek..,nya güzel eser
'•.'. ~a,atınaia değil, öldü~~ğe çal~
·~~ Oııfarın ne gibi şerait ıçınde vu
~ •= lletirildiğini hangi temayüllere 
-.ı: Verdiğini ~nlatarak bizden ne 

1 • ı.;.' fıorklı olduklannı da ıösterir 
••. ~1•ce onları bizden uzakla~tırır· 
lı~ •• !>a 

te:.'.'i"i,,"ııi bir eserde mahalli havaya ..•• ·~t . . . 
kıY>ı. "ı. ,. ılmesini de bunun ıçın 
but,; •t;~ •. ll_ıı, •~ın •adece veıika 

ı,. •tıb k" H 1 eıe..;~. >ilı;. l\r etırı deme tir. a · 
·~ l:ı;ı '~"ha hizm.. etmek, sanal 

"'"den, hali iatemeden 

Yaptığı bir ittir. • 
F aı.aı, inkara imkan yok, sanat gÜn 

den güne bu sevmediğim yola gidiyor; 
etrafın, gündelik hayatın bir kopyası 
0~~Yor. Çünkü okuyucular, seyirciler •• 
~unden güne tahayyül kabiliyetlerini 

•Ybediyorlar. Karilerin çoğu, hemen he 
men hep . b" k d"l · · •ı ır romanı okurken en ı & 
rını anlat ı . 

' 
1 anvakanm §ahıslanna yenne 

koyarak m .. 1 • 
bil" . u ee11ır olurlar .. Tahayyü ka 

ıyetı azaldıkra, eaı· . old • "b" 
almıyan 1 d r ıteyı ugu gı ı 

1 b~er er e kendilreini veya kom· 
fU annı ır türl .. b 1 . . . . u u anuyorlar. Bunun 
ıçındır kı sanat bütün . 1 b" 
den göste - uua.n an ":"' 
1 . rmeıe çalııamıyor, mahallı
eşıyor, sınıflaşıyor. 

• insanlara sadece tutacaklan meale
ge yarar seyler öğretmek hevesi de
va~ ~ttikçe .sanat ta aaıl gayesinden, 
yanı ınsanın zaman ve mekina eair 
olmıyan, onların değişmeıine rağmen 
bir kalıp zenginleıen taraflarını, '"ha
kikatini0 tasvir etmek eayeAjnden u
zaklaşacaktır. 

Bele diyede 

Mezarlık doldu 
ftfaçka mezaı·hğına ar-1 
t ö'ü gömülmeyecek 

Maçlta mezarlığı artık tamamile 
dolduğu için belediye bir kaç ay evvel 
ölü gömülnıesini menetmiş, ancak ai .. 
le mezarlığı olanlann defnine müsa
ade etmişti. 

Son zamanlarda mezarlıkta hiç yer 
kalmadığı için artık aile mezar)ığına 
da olaa ölü defnedilmemesi kararla§ 
tırılmışlır. Bundan aonra Maçka me
zarlığına defnedilmek için heyeti ve
kile kararı alınması lizımdır. 

Bu civardaki cenazeler, Şi~]j baricln 
de Umurca civannda yeni bir mez.ar· 
lık tesİ• edilinciye kadar F eriköy me· 
z.arlığına defnedilecelderdir. 

Taşdelen suyu 
Kimyagerler Taşdelen •uyunu tel· 

kik ve tahlil etmektedirler. 
Taşdelen auyu aahile indirildikten 

aonra Üaküdarda büyük bir depo ya· 
pılacaktır. Deponun billur taklidi ka
lın camdan yapılması dÜ§ünülüyor. 
Tatdelen suyu bu hazineye borularla 
ıelecek ve burada musluklardan aka
caktır. Hazinenin kalın camdan yapıl 
maaı hem suyun toplandığı yeri daha 
~üılü göstermek, ,hem de temizliği te 
min etmek içindir. • 

Egnaf liateleri 
Halkın aıhhatile ali.kadar esnaf ve 

müesseselerin fiyat listeleri muayyen 
bir ücret mukabilinde belediyece tas
dik edilmektedir. 

Şimdiye kadar bu eanaf •e müesae
•elerin tasnifini belediye şubeleri yap 
makta idi. Fakat bu laaniflerin liyıki 
lr. yapılmadığı anlaşıldığından tekrar 
ş~hir meclisi daimi encümeni tarahn 
dan yapılmaaı muvafık görülmekte· 
cı;,. 

Kok kömürü 
Tetkikata göre havagazı tirketleri

nin müıterilerinden aldığı abone bede 
1i, kömür fiyatı, amele ve sair ma~
raflar nazan dikkate alınarak teıbıt 
edilmektedir. Havagazı ıirketleri bu 
suretle bütün maaraflarım bavagazı 
sarfiyabndan tamamile çıkardıktan 
•onra t:llerinde bedava kalan koku da 
satn1aktadır. 

Belediyenin kanaatine ıöre kok fi. 
yatı indirilmek lazım gelir. Bu huau•· 
ta belediyenin yapbğı teıehbüse he
nüz hükıimetçe cevap verilmemittir. 

Belediye ı;ele<ıelı kıta ait mahrukat 
i.şlerile şimdiden uğrıqmağa karar ver 
diğinden bu kok bahsine yeniden rü
cu etmeği muvafık gönnüftilr. Bu hu
·•usta hükıimet nezdinde tekrar teşeb 
biiaalta bulunulacaktır. 

Ticaret oda11nca bir rapo1' hazırlanmıt· 
tır. 

Bu rapor fktısat Vekaletine ve di!ğer 
alakadar makam ve müeıseoelere gönde 
rilmiıtir . 

Rapora ıöre nisan aYlnda lzmir bor
oaaında 42,015,650 kilo üzüm satılmıı· 
tır. 

Nisan aymda Bor&ada incir üzerine 
muamele olmamış, zaten stok ""'1 da kal 
mamııtır. Yalnız nioanda ecnebi memle
ketler limanlanna 57,000 kilo incir ihraç 
edilmi,ıir. 

Zirai sigorta 
Bu sene Eğe mıntakas1nda zirai si· 

gorta uaulü tatbik edilecektir. 
Ziraat V ekaletl bunun için bir kanun 

liyihası hazırlamıştır. 
Uyihaya göre Eğe mıntakaaındaki 

mahsullerimiz sel, dolu ve yan~rn talıri 
batına karşı sigorta edilecektir. 

Zirai sigorta U!ulü yavaş yavaı bü
tün memlekete te!mil olunacaktır . 

İnönü vapurunun yolu iyidir 
lnönü vapuru ile ispanyaya gönde

rilen yumurtaların, vapurun yolu ağır 
olduğundan bahisle Barselona geç va· 
racağından ve yumurtalann yolda kok 
ması ihtimalinden bahaedilmitti. Tica
ret odaaı bu meaele hakkında bize 
gönderdiği bir mektupta diyor ki: 

';ispanyaya yumurta nakledecek O• 

lan ve haiz olduğu ıür'at ve verdiği 
emniyet itibarile mümasil iti yapan ec 
nebi şileplerinin bir çoğundan daha 

Bir cemiyetin fertlerine verilen kül 
tür birleşmedikçe ve bu kültür "uni
verael" olmağı gÖzetmedikçe &analın 
kurtulma11 kabil değildir. Sanab yal
nız kendi mesleklerini, kendi hayat
larını, kendilerini dütünmekle kalma· 
yıp benliklerini kaybetmeaini bilen 
teceısüı aahibi insanlar yaşabr .. Za
manımız böyle insanlar yetittirmek 
lüzumunu duymuyor. Fakat yine de 
ıanat istiyor; çünkü sanatı yorgun a
damı avutacak bir öğlence sayıyor. 

Her mal müfterinin arzusuna göre
dir; edebiyat ta kariin arzusuna gö
re olur. Edebiyatı kurtarmak istiyen
ler kariin terbiyeaine çalış.malıdırlar. 

2 - Sanatte nahvetin öldürücü bir 
MY olduğuna inanıyorum; bir sanat 
eseri için müşterinin de biç olmazsa 
sanatki.r kadar mühim bir unsur oldu 
ğuna da inanıyorum. Bunun içindir ki 
okuyucunun nahvetini bir tW. u affe
demiyorum. 

Sanatkir kendini ~üıünmesin, nef
sine bağlanmasın, bütün elemleri ve 
D"§eleri ile şah11nı feda etsin. Çok iyi. 
Fakat bütün bu fedakarlıkları kari. 
den de niçin beklemiyelim. O da bir 
şiir kitabını, bir romanı eline ahnca 
kendisini düşünmekten, nefsine bağ~ 

lstanbulda gezinifler 

Mecidiyeköyünde 1 saat! 
Dut mevsimi yaklaşıyor, buraya 

asıl o zaman gelmeli ... 
"Milliyet,, in otomobil aayıfa11ru Fakat zarif ve kibar köşklerden ku-

yapan Necip Dürrü Bey, geçen akşam, caklarmda demet demet çiçeklerle çı· 
matbaadan çıkarken: kan hanımların da köylü olduklanna 

- Gel, dedi, sana biraz kır havası zor inanılır. 
aldırayon!.. Necip Bey vadediyor: 

Hemen haber vereyim ki, bizim 0w - Dut zamanı bir gün geliriz! 
tomobil aayıfası muharririnin şık. l>ir Mecidiye köyünün bir huauaiyeti de 
otomobili vardır. Necip Bey, direJı:.ıı.-. • dutlan •. , Parmak kalınlığında, bal 
yona geçer ıeçmez aanki kanatlanmıt gibi tatlı §eyler. • . "Yemeyip yanında 
birer kuş gibi olduk. Sirkecide yaktı- yabnalı,, .özü her halde bu dutlar için 
ğ•m cigarayı, elimden Mecidiye köyün söylenmiş olacak. 
de attım. Çünkü dutunu yemesinden, dutlu-

F akat ben aize bir ıey söyliyeyim ğunda yatma.aı daha tatlı.. Her dut 
mi? Arbk, Mecidiye köyü diye bir teY fidanı altında fidan boylu bir güzel 
yok. Buraya Şitlinin kenar mahallesi aerilip yatana, dut yemek inaanm ak-
demek daha yaraşık alacak. Şehir ima mı gelir? 
hududu bitmeden başlıyan köy olur Mecidiye köyünün ta ilerisine kadar 
mu hiç? gittik. Necip Beye kalaa, belki beni 

Necip Bey, yolda anlatıyor: Maalağa kadar götürecekti. Saatime 
- Sen Mecidiye köyÜnü Hıdırellez bakarak, İatemiye iatemiye: 

de görmeliydin! Acaba otomobille bu - Dönelim! dedim. 
yoldan geçmek mümkün mü idi? Necip Bey, avdetle bana bol hol o-

Yüzlerce otomobil, araba, arka ar· tomobilinden şikayet etti. Daha doğ. 
kaya dizilmifli. Çayırların üstünde, ruau asri tiki.yeti, otomobilinden de-
aayılsa, papatyadan çok insan vardı.,, ğil, otomobil aahihi oluıundan ..• 

- latanbulda in.anın bir otomobili 
Otomobili biraz yavaılattı. Sağı- olmaaı ne demektir? Bunu aiz bilemez-

mızdan, aolumuzdan kulağımıza nete· 
li kahkahalar geliyor. Mecidiye kö
yünün tehre akmı ! Kollannda mini 
mini aepetlerile önümüzden geçen ha
nımlara bakıyoruz. 

Köy kızlan, vahşi olur derler ama, 
bu söz, Mecidiye köyÜnün kızlanna 
göre değil. Bu kadar 11cakkanlı §ey
ler az bulunur. 

Hele bir grup var, bize ikide bir se-
lam alıyorlar. 

Necip Bey elile ııöıtet"di: 
- Bak bizi aeli.mlıyorlar ! 
GiildüU:: 
- Onlar bizi aeli.mlamıyor l 
- Ya kimi aeli.mlıyorlar? 
- Ot~mobili azizim, otomobili ••• 
Sanınm ki kiiçük bir teklif yapacak 

olaak, hepai birden otomobile dola
caklardı. 

Mecidiye köyünün benim en hoıu· 
ma giden hal.i, burasmm ne tamamile 
köye, ne de tamamile şehre benzeme
yifİ ..• 

Öyle canabct, fevkalade bir güzel
liği yok. Fakat çok sevimli ve bele 
çok eğlenceli hir köy. . . Akıamlan, 

· koyunlarm, keçilerin, ineklerin ahırla
rlJUI döndükleri saatte. Mecidiye kö
yü aabici bir köy dekoruna bürünür. 

üsilinbir mevkide bulunan (lnönü) 
vapurunun bu ilk ..,ferini iktıaadiya
tımızda yeni ve feyizli bir yolun bat· 
!angıcı olarak ""vinçlerle karıılamak 
icap eder!' 

Aydında İtalya buğday 
AYDIN, (Milliyet) - Bu sene vili.

yetimızde kışlık ekinler geçen seneye 
göre iki kat fazladır. ilk baharın fe· 
yizli yağmurlan mahaulatı çok iyileş
tirmiftir- Yaz mahsulü de geçen aene· 
den bir kat fazla ekilmiştir. Geçen •e· 
ne Sökede tecrübe edilen ltalya bui
daylanndan iyi netice elde edilmit ve 
bu sene Söke ovasında bu cina buğ
daydan çok ekilmiıtir. Bu cinı buğ
day hem erken gelitmekte ve hem de 
fazla mahsul vermektedir. Yalnız bu 
buğdayın fabrikalarca tutulup tutul
mıyacağı henüz belli değildir. lzmir 
fabri)ıacıları tecrii.be için en az elli çu
val mal gönderilmesini iatemiılerdir. 
Bu aene iyi mahaul elde edileceğinden 
yapılacak tecrübeden iyi netice elde 
edilirse, bütün rençberler bu buğday· 
dan ekeceklerdir. 

Ziraat vekiJeti, ziraat müdiriyetine 
nümunelik cins Amerikan pamuk çe· 
kirdeklerinden göndermİflir. Bu nü
mune ziraat fen memurlannın nezare .. 
ti altında Ekrem Beyin çiftliğinde e
kilmİ§tİr. Eğer aranan neticeyi verine, 
gelecek aene umum pamuk müatah
sillerine bu çekirdeklerden dağıbla
caktır. 

!anmaktan vazgeçain, elimdeki kitap
ta ihtiraslarına hak verecek, gururu
nu olqayacak şeyler aramasın. 

Sanat, muharrirle kari araııncı., ya 
ni iki müsavi adam arasında bir ko
nupna, görü§ ve duyıq alıp veriıidir. 
Bu iki kitiden biri kendini ötekinden 
üatün sayar, ona kendi görüş ve du
yuşunu zorla kabul ettinneğe kalkışır
sa konuıma kendiliğinden bozulur. 

Bugünkü edebiyat bize bijyte bo
zuk, iki taraftan biri muhakkak bö
bürlenen bir konuşma hali gösteriyor. 
Bunun için iki türlü aanatki.r var: eıe· 
rini satmak için kariin her dediğini 
kabul eden, ona esir olan sanatkar ile 
karii hiçe aayan, ancak bnaiai gibi 
dütünenlerle kabul eden aanatki.r. 

Karie esir olan aanatki.r dünyanın 
en gülünç tüccandrr; gülünçtür, çün· 
kü daha karlı, daha şerefli bir ticaret 
bulabilirdi. Hem de tehlikeli bir adam 
dır, çünkü aattığı mal hakkında ya· 
lan söylüyor. Gayesi sadece madde 
olduğu halde kendisine manevi §eyler· 
le uğraşanlann süail'illi veriyor. Onun 
kendini sanatkar addetme&i, tiyatro· 
da gazoz satanların tiyatroya men .. 
aup olduklannı iddia etmeleri kadar 
tuhaftır. 

rı:.kat kilrii hiçe sayan da onun ka· 

siniz, diyor. 
Şeytan, sık aık "sat ıu otomobili •• 

Kurtul şu beli.dan! Tövbe et bir daha 
otomobil kullarunıya !., diye nasihat e
dermİ§. 

Sözün kıaaaı bıkmıf, usannuı .. 
Necip Beye göre, otomobili olan a-

dam, istediği yere gidip gezernezmİf. 
Ben hayret ettim: 
- Amma, yapbn hal 
- Dur, dedi, oebebini anlatayım: 

Ben, yukan Boğazı çok severim. Fa
Irat, mecburiyet olmadıkça, latinye· 
den, nihayet Y eniköyden ileriıine 
geçmeyi göze aldıramıyorum. Çünkü 
yol bozuk. • . Bir tecrübe, arabanın 
yan randımanına maloluyor. Dolaıa .. 
bildiğim yerler ara11nda kala kala 
Yetilköyle Florya, bir de Bebek ka
lıyor. Bu da otomobili olanlar için 
ıeniı bir aaha sayılmaz, dejjl mi? 

- Gülmlye baıladım: 
- Çok ıük:ür ki bir otomobilim 

yok. Ya, maazallah, benim de bir oto
mobilim olsaydı, halim neye vanrdı? 

Şitli ilerisinde, küçük bir mola ve
rip yolumuza devam ettik. 

Beyoğlunun biricik hava ve gÜnq 
alan Takaim Abide meydanı, karınca 
ııibi kaynıyordu. 
Akıam piyaaaama dökülen bir aürü 

inaan, iki lll"alı kaldırunlan doldur
muıtu. 

Ve nihayet, ıpklar albnda aahte bir 
mücevher gibi parlıyan çapkın ve küa
tah Beyojtlu .•.• 

M. SALAHADDiN 

Pollet• 

Eroin satarken 
Tavukpazannda oturan sabıkalı Ke

mal eroin .. tarken görülınüt ve yakalan 
mıtbr. 

Fücceten ölüm 
Kadıköyünde Aynalıfınnda oturan 

Hayranı Efendi dün Balatta benzinci 
Muiz Efendinin dükkinmda otururken 
füççeten ölmiiıtür. 

Ekmek vermediği için 
Çarıık.apıda fmııcı Şevki Beyin dük

kanından zorla ekmek almak iatiyen Şeb 
reminli Ahmet ve Rasim fırın piıiricile
rinden Aliyi kendilerine ekmek vermecll 
ği için btçakla ağır surette yaralamıılar 
dır. 

Otomobil yanıyordu 
Şoför Şevket Efendinin idaresindeki 

1395 numaralı otomobil dün Bahçelıapı 
dan ıe.;erlıen benzin deposu parlaımt 

ve otomobil yanmıya başlamııtır. 
Otomobili itfaiye müfrezesi gelerelc 

söndürebilmiştir. 

dar ııarip bir mah!Uktur. Doğruıu bu 
nevi sanatkar öbüründen de küçük
tür, çünkü ona ehemmiyet verir. Ka· 
rie küskünlüğü, karün o tüccar - aa· 
natki.ra itibar göatermeaindendir .. 

Kari nahvetini bırakmadıkça ken· 
diaine eair olanlara itibar edecek, bu 
yüzden belki değerli aanatki.rlanı> 
kendisini beğenmiyenlerden yüz çe91· 
rip doğru yoldan çıkmasına ..,bep o
lacaktır. 

3 - Kari ile aanatk~ .!"iinase· 
beti • ·· · ile ndıibin munaıehet· en, l'll'IJDllD • 

leri gibi olmazıa boz~IJ?,Uf ~e~ekt~. 
Dinler, rahipleri ha'?öz!', mümınle.~n 
mensup olduğu içtimaı amıfa gore 
tefsire kalkınca bozulmağa batlaı:; ~a 
bip ıınuflan düt~~· hakkı d~şu· 
nür• afİm amıflan dUfUDmeZ, bakıka· 
ti dÜtünür; ae.natkir da sınıfları dü .. 
şünmeyip giizelliği düşünmeğe mec
burdur. Halbuki timdi böyle olmu
yor: aervete göre, tahail dereceaine 
göre aanatler var. Evet, aanat yok, 
sanatler var. 

Bizde çok tükür. daha başlamadı, 
fakat Avrupada, hılhaua Franaada 
"sayılı baakı" (tirage limite) modaıı 
günden güne ilerliyor. Hele bazı şair
ler eserlerini ancak kırk, elli tane baa 

1 

r 
MaarlltQ 

Yüksek 
Mektepler • 

Darülfünuna raptedil
mesi düıünülüyor 

lstanbul Darülfünunun ıalahı için 
hazırlanan kanun li.yihaamın hafta i
çinde Millet Meclisine verilmeai ve 
müstaceliyet kararı alınarak müza
kere edilmesi çok muhtemeldir .. Mül
kiye metkebi ile Ticaret mektebinin 
yeni teıkil edilecek olan Üniversitenin 
Hukuk fakültesine raptedilmesi, Ec
zacı mektebinin Fen fakültesine, Di§· 
çi mektebinin Tıp fakültesine bağlan 
ması muhtemeldir. Aynca Fen fakül
teıi kimya ~ubeıinin amai kimya mü
hendisi ve kimyager eczacı yetiştire· 
cek ıekilde kuvvetlendirilmesi, Mü
hendis metkebinin müstakil olarak kal 
maaı ilahiyat fakülteıinin de bir en•· 
titü halinde Edebiyat fakültesine il
hak edilmeıi dü,ünülmektedir. Darül
fünunun ıalahı hakkında mütaleaları 
sorulan müderrisler liae tahıilinin kuv
vetlendirilmesini ve ecnebi lisanı öğre
tilmesine ehemmiyet verilmesini ileri sÜI 
müılerdir. " 

Talebeden mııf ücret 
Türk ve ecnebi lioe, ortamektep ve 

darülfünunda okuyup yirmi bet yatını 
doldurmamıı ve tahsilden baıka bir 
iı ve güçle metgul olmıyan talebele
re Devlet demiryollarında yüzde elli 
nisbetinde tenzilatlı bir tarife tatbilı 
edilecektir. Bundan iıtifade edebil
mek için kız talebelerin evli olmama
lan §&rltır. Talebeler, menıup olduk
lan mekteplerden birer vesika ala
caklar ,.., seyahat edecekleri vakit 
bunu ıimendifer idarelerine göatere• 
ceklerdir. 

Hukuk talebesinin Yalova 
tenezzühü 

Hukuk fakültesi aon amıf talebeıi 
Seyrioefainin Kalamış vapurile dün 
Y alovaya bir tenez:ıüh tertip elmitler 
dir. Yalovada talebe hocalan terefi· 
ne bir veda ziyafeti tertip ebniıtir. 
Ziyafet çok samimi olmuş, geç vakte 
kadar Yalovada eğlenildikten aonra 
latanhula dönülmiiftür, 

Veda ziyafeti 
Vefa mektebinin aon smıf talebesi 

dün Halkmnde hocaları ıerefine bir 
veda ziyafeti vermiılenlir. Ziyafette 
mektebin müdür muavini Hadi Fikret 
Bey larafmdan bir nutuk irat edile
rek talebeye bayatta muvaffakıyet le 
menni edllmiıtir. 

Evkaf kadroau t~tkik 
ediliyor 

Evkaf umum müdür muavini Hacı 
Hakkı ve memurin müdürü Kenan 
beyler tehrimize gelmiflerdir. latanbul 
Evkaf müdürlüğünün kadroaunu tel· 
kik etmekte olan Hacı Hakkı ve Ke
nan beyler bu hafta Ankaraya dön • 
ceklerdir. 

BaronRotchlld ıerefine 
Şehrimize selerelı Franaız sefiri 

Conte de Chambrune miaafir olan 
Baron Maurice de Rotschild tehrimiz
cle gezintiler yapmaktadır. Conte de 
Chambrun bugün misafiri ıerefine bir 
ziyafet tertip etmiı ve lktıaat vekili 
Celal , Hariciye müate§&rt Numan B. 
leri de davet etmiştir. 

Kuyular kimin? 
Eyüpte Bahariye aırtlannda bir kı 

aım arazi ile bq altı kar kuyuau uzun 
zaman eVYel hazinei hassadan maliye 
ye devredilmişti 

Fakat diğer taraftan ikiter kişiden 
mürekkep ayn ayrı iki grup bu defa 
ikinci hukuk mahkemesine müracaat· 
la bu arazinin ve kuyuların kendileri 
ne ait oldnğunu iddia ebnİflerdir. Malı 
keme evrakı tetkik ebniş ve arazi iİ· 
zerinde mahallinde bir keıif yapmıt· 
tır. Bundan başka ikinci hukuk m~h 
kemesi evkaf kayıtlarını da tetkık 
edecektir Bu tetkikat neticesinde ku· 
yulann v~ arazinin maliyeye mi, ~o~
sa yeni peyda olan müddeilere mı aıt 
oldulu anlatılacaktır. 

tı 1 T.aııeai birkaç yüz liraya ıa nyor ar. . .. 
blan kitaplar var. "Bem111 eserınu an· 

ak "k" yu'" z lira verebilecek adam oku-
c ı ı "fuk h '" diyen. muharrır, araya ır-
;u:~ bull • dogue köpeğinden farklı 
;!fildir. Onun gibi aalonla!~a yaşar, 
yat diyince yatıp kalk diyın~ kal
kar. Karie, hem de kariin kafasına de 
ğil, kesesine eıir olmanm en çirkin 
ıekli budur. 

Kitap, zengin fakir herkea okusun 
diye yazılır. Hatta muharririn iyi.U, 
kendini anlamıyacak olanlara bile 
kendini anlatmağa çalııır. 

Maamafih bu "sayılı baakı" taraf· 
tarlannm biraz da haklan yok değil. 
"Ne yapalım? kitaplarımızı okuyan 
çok değil, Biz de o birkaç nü.abayı pa• 
halı aalıp geçinmek istiyoruz" diyor' 
lar. Fakat onları anlıyabilecek olan· 
lar yalnız zenıinler mi? Hatta "haki
ki" karilerinin ekaeriıi fakirler ara
sında değil mi? Servet yanlıt tak&im 
olundu" için hakiki karileri onu bea 
liyemiyor.. Fakat kendisi de yalnız 
zenginlerin alabileceği kitaplar çı• 
karmakla bu haksızlığa hizmet etm~ 
yani sanatın inaanları realite üatünde 
kıymetlere davet ebnek gayesinden 
ayrılmıı olmuyor mu? 
' Nurullah ATA 
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suyuna girdiler, 6.000 kilometreye ya· 
kın bir iraklık keserek ıubatın orta· 
amda harekit m.ıntak.asına vardılar. 
Beheri 1000 • 1500 tonluk, 100 • 150 
mürettebatlı ve küçük çaplı toplarla 
teçhiz edilmq olan ve hem nehir üze
rinde gidecek gibi düzce dipli ve hem 
de pek uzaklara yolculuk yapacak 
kabiliyetli olan bu gemiler, hudut ci· 
vanna. varınca, kumandanları ceneral 
Basquez derhal Peru kuvvetleri ku
mandanı Ceneral Altamoura'ya bir üJ. ' 
timatom vererek 24 saat içinde Lati
cia'nın boıaltılmasmı istedi. Peru'lu
lar, bu ültimatoma cevap olarak, der
hal ellerindeki 18 tayyare ile Kolom· 
bia harp gemilerine, Brezilya suların· 
da olmalarına bakmıyarak, havadan 
saldırdılar. Tayyare ile deniz silahı· 
nın çarpıtması denenmesinde, yazık, 
ki, Perulular hava silahlarının muvaf· 
fakıyttsizliğine misal verdiler. Çünkü 
biltı a;.;;.a Kolombia kumandan gemisi 
olan Gardoba'ya yüklenen Peru tay
yarelcrinden bir tanesi derhal bu ge
.minin tayyare defi sili.hlan tarafın
dan yere düşürüldü. Arkadan da di
ger bir gemi ikinci Peru tayyaresini 
yere yuvarladı. Çok geçmeden yükse
len Kolombia tayyareleri ise üçüncü 
bir tayyareyi yere abnca Paru uçku
ları (2} ve aavaı gemileri kavga mey
danını bırakarır.k Laticia'ya kaçtılar. 

Aaruı uaıdeti " M 1 L L 1 Y E T '' tir. 

13MAYIS 1933 
ld.rehaae : Aabra caddal, 100 No. 

Askeri bir vak'anın hikayesi 
Kolombia. Peru çarpışması 

Telraf adresi : lst. Milliyet 
Telefon Numaralanı 

Baımuharrir va Müdür ı 24318 
Y aı.ı iılari Müdürlüiü ı 24319 
1 dara Ta Matbaa : 24310 --ABONE OCRETLERl : 

Türk.iye içia Hariç İçiıı 
L . K. L. K. 

3 •Jlıiı 4- 8-
8 

" 
7 50 14 -

ız .. 14 - 28 - · 

Geleo c:vra:S: seri verilmez.- Müddeti 
'geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Cazeta va 
matb•aya ait itler için müdirİyeta mÜ• 
t a c .tıı. t edilir. Guetemiz ilinlann maı'u· 
l iye tini k abul etmez. 

BUGÜNKÜ HA.VA 
Yeıilköy raıat merkezinden verilen 

ınalüıuata aöre buıün ha.... bulutlu .... 
r:üzgir mütebav•il olacaktsr. 

12-5-933 tarihinde hava ta%yiki 755 
rllİlim ~tre, en fazla ııcakhk 21, en az 14 
d ere-cc idi. 

tıaıtanın yazısı 

· Kırağı çaldı! •• 
Size bir ufak hikaye ••• Bunu 

aklınızda tutup zaman zaman mü
şahedelerinize tatbik edebilirsiniz. 
Bunu bana görmüş, geçirmit ve ha
la görmekle metgul bir ahpabım 
anlatb: 

Köylü ama nüktedan birisi bir 
gün bir şehirli ile görütüyormuş •. 
Lakırdı c!önüp dolaşıp yeni zengin 
bir adamın üstüne dütmüt ••• 

Şehirli sormuş: 

- E? Anlat bakalım, Ci.cep Bey 
den ne haber. • Gene değirmeni, 
çiftliği falan itliyor mu? 

- Efendim, Cıicep Beyi kırağı 
çaldı. . . Şimdi pek işi yolunda de
ğil! •• 

- Kırağı mı çaldı? •• 
- Evet! •• 
- O ne demek? •• 
- Dinle beyim: vaktile bir ka-

vak ağacının dibine bir kabak to
humu dütmüş. • Gel zaman git za
man, tohum yetermit···· Sürmiye 
batlamıt. . . On bet gün içinde a
dam boyunu bulmuf. • • Kavak a
ğacı önceleri pek aldırmazken, ka
bak adam boyunu bulup gövdesine 
sarılmıya başlayınca, sormut: 

- Yahu!. . Sen ne oldun böyle. 
Ben senin boyuna gelmek için ıe· 
neler sarfettim. Sen on beş günde 
boy attın. Bu ne ittir? 

Kabak cevap vermit: 
- Biz öyleyiz. • • Vakit kaybet

:ıneyiz ••• 
Aradan bir on bet gün daha geç. 

mit, kabak almıt yürümüt kavak 
ağacının ta tepesine kadar çıkmış. 
Kavak büsbütün içerlemit. • Kız
mıt .. Ve tekrar sormuş: 

- Yahu! Bu ne rezalet? !. Ben 
bu boya gelmek için kırk ıene ça· 
lıştım. . . ihtiyar oldum. Sen daha 
bir ay oldu toprağa düteli. Be
nim boyumu geçtin. Ayıptır. Dur 
bakalım!. .. 

Kabak cevap vermit: 
- E kuzum!. iş bilenin kılıç ku

tananın. . Ben senin gibi elli sene 
bekliyemem. Bir ayda çıkıveririm 
tepeye ••. 

Kavak, talihin bu cilvesine bir 
,ey diyememiş, kabağın cevabı ci
ğerine itlemit. . Ve mütevekkil bir 
halde hıtıldamıya başlamıt- . 

Kabak çiçek açmıf, meyva da 
vermiye hazırlanmıf. Artık yaprak 
ları büyümüş, gelişmit, kavağı ıar
mı~, sarmalamış .. Kendine mesnet 
yapmıt. • . Günün birinde bir sa
bah soğuk bir kırağı yağmıf. • Ka
bak fena halde müteeaair olmuf. 
Kavağa takıldığı brnakları gevte
mit ve sıyrılarak yere serilmit •.• 
O gün kavak uyandığı zaman yer-

Üç ay evvel, Cenubi Amerikanm 
yabani ormanlarla kaplı iki memleke
tinin - Kolombia ile Peru'nun -
arasında bir vuruıma olmuıtu. Bu VU• 

ruımanm tafsili.tını son zamanın gaze
telerinde okudum. Okuyucuları ali.
kalandıracak gibi; çünkü bilhaua ge
leceğin yeni harplerinin ne ıuretle 
başlıyacağı, ilk çarpıfmalarm ne su
retle olacağı haldmıda tipik bir mi.al 
vücuda getiriyor: Harp ili.n edilmeai 
yok, sorsu cevap yok, bir taraf, kaa
teyledi.ği bir amacı elde etmek için he
men çullanıyor, onu alıyor, aiyaai for
müller sonradan yapılıyor. Japonlar 
da Çinlilere böyle yapmadılar mı? 
Demek ki, bundan sonra bu itler hep 
böyle olacak. Bundan böyle ne düt
mana ve ne de doata a\ivenç caiz de
ğil. En sevgili doatlarnnıza kartı bile, 
memleket müdafaaaı itinden en büyük 
uyanıklığı muhafaza eylemeyi Japon -
Çin vakalannclan baıka bu aon (Ko
lombia • Peru) aakerlik hareketleri 
de göatermektedir. Bakınız naaıl ol
mut: 

._.... ......... ·-·-·-······-··--···---· 
de yatan kabağı görmÜf, seı çıkar
mamı,. Bu sefer kabak aöylemit: 

- Yahu! Bu revayi hak mıdır? 
Daha dün seninle bir boydaydım. 
Bak bugün ne hale geldim. Bu ne 
fena talih! 

Kavak cevap vermit ••• 
- Arkadaş, eğer sen de benim 

gibi bu boya elli senede varsaydın 
bir kırağı çalınca yere dütmezdin. 
Ne yapalım. •• 

•.••• Ve köylü nüktedan devam 
etmif .• 

- itte efendim. Cicep Beyi de 
kırağı vurdu diyince bu meseldeki 
kırağıyi söylemek istemiştim .. O 
itini kaybetti. Çünkü zaten çekir
dekten yetitmiş olgun bir adam 
d Y'ld' k"' egı ı ı .... 

içimizde kavaklar ve kabaklar 
vardır. Lakin kimse kendinin ka
bak olduğunu kırağı çalıncıya ka
dar itiraf etmez. Ondan sonra da 
itirafa hacet kalmaz. 

FELEK 

Milliyetin edebi Roman~2 

MAKEDONYA 
Aşk, Kin, Politl!ıa, v~ Kan .. 

Bunun en bariz miaali Nazmi Paıa 
kumandaaında ıevkedilen taburlann 
Resneden kımıldatılamamalan değil 
midir? Gizlice aldığım haberler, Ana· 
doludan gönderilecek aakerlerin dahi 
aıilere ateı açmıyacaklan, hatti. bu
raya celir gelmez iayan bayrağını a· 
çacakları merkezindedir. Ve bu vazi. 
yet yalnız Manaabr Vilayetinde değil 
Koaova ve Selanik Vilayetlerinde de 
aynen hiaaedilmektedir. Selaniğe ye
ni tayin olunan Müıür lbrahim Pata
nın verdiği emirlerden vaziyetin kor
kunçluğunu henüz idrak edememiı 
bulunduğunu anlıyorum. Uzun müd
det Serez Sancağındaki fırkasının ba
tında kalan lbrahim Pata Hazretleri 
hali. tehlikeden gafil bulunuyorlar. 
Eğer bu vaziyette devam ediyorlarsa 
zannediyorum ki Manashr Mıntaka 
Kumandanı Ooman Patanın akıbetine 

Müellifiı Nizamettiıı Nazif .. ,,,,,,,,,,,,,,.~,,~ ........... 
uğratılabilirler. Takibata memur edil
diği bildirilen Şemai P&f&DıD Metro
viçeden hareket edip elmediğine da_?
henüz hiç bir haber alınamadı. Mu
tariinileyhin de gayet ihtiyat ile hare· 
ket etmeai li.zımgeleceğini arzeyle
rim. Gene aldığım haberlere bakılır
sa Kosova Vali ve kwnandanı Mah· 
mut Şevket Pataya kat'iyen itimat ca· 
iz değildir. Miifarünileyh dahi ittihat 
ve Terakki Cemiyetine meıuup bulun· 
maktadırlar. Binaenaleyh qin ehem· 
miyeti ve fevkalade bir aüratle yayıl
makta olmaaı alınacak tedbirlerin bir 
an evvel alınmaaını ve tatbikini em
retmektedir. Biz burada bir muhuara 
içinde gibiyiz. Fazla aemere vermesi 
muhtemel müspet bir harekete geçme· 
miz için her türlü imki.n kapılan ka
panını§ bulunmaktadır. Daha fena 
hareketlerin önüne geçebilmek için 

Peru ve Kolombia, iki kavgacı ho· 
roz gibi her on yılda bir kere dövüıür· 
ler. Mesela 1912 de aralarında bir aa· 
vq olmuı, hatti. o zaman Benavides 
adındaki ve bugün Kolombianm Lon
dra Büyük Eli!Jiğini yapan bir cene
ral, La Pedrara civarmda Peru kuv
vetlerine kartı bir yoketme vuru§IDa· 
aı yapmıya muvaffak olınuıtu. 

1922 de bu iki memleket gene bi
ribirine çarpıfb. O zaınan bağlanan 
(Llma) ahitnameai ile (Kolombia) 
Hükiimeti Sucumbios denilen gayet 
senit bir araziyi Pana'lulara terkey
lemiye muvafakat eylemitti. Fakat 
Kolombialılar, o vakittenberi ıilHtna
menin bu maddesini layık.ile yerine ge
tirmediklerinden o vakittenberi karşı· 
lıklı aiyasi notalarla bir netice alına· 
mıyacağıru anlıyan Paru'lular 1932 
yılının birinci ki.nun aymda Leticia 
mevkiine birdenbire aaldırarak bura· 
sını aldılar. Bu ilk aaldıntı yapan 
kuvvetler lquitoa hudut garnizonunu 
teıkil eden Peru kuvvetleri olup bun
lar biraz sonra arkadan Payta ve Tru· 
jillos'tan ııönderileıı diğer ayrımlarla 
( 1) güçlendirilmİ§lerd~. Bu Peru 
kuvvetleri, Amazon nehrinin yukarı 
kısmından istifade edilerek nehir yo
lu ile Leticia'ya gönderilmİ§lerdir. 

Bu anaızm apna, Koloı.nbia halkını 
çok kızdırdı. Fakat Kolombialılar bu 
uzak hudutlanna kuvvet ııöndermek 
için güçlük içindedirler. Çünkü Ko
lombia'nın merkezi olan Bogota'dan 
buraya kadar karadan yuvarlak he
sap 1000 kilometrelik bir ıraklık var· 
dır. Bundan lıafka Kolombia'nm 
cenup kısmı balta ııörmemit or
manlarla Örtülü, yan vahıi yerli ka· 
hilelerle meskUn, yolauz, tehlikeli sıt· 
ma mıntakalanru havi bulunan bir 
yerdi. Bu sebepten büyük birliklerin 
buradan gönderilmesine imkan yoktu. 
Bu yüzden, Kolombialılan bu yolun al
tı yedi misli daha uzağı baıka bir yol
dan yani Atli.ntik denizinden dola§&• 
rak Amazon nehri ile Brezilya topra
ğı içinden kuvvet göndermeğe mecbur 
kaldılar. 

Yeni ve modem üç Kolombia torpi
loıu (krokiye bakıla) Bardinquille li
manından kalkarak Cenubi Amerika· 
nın tarkını sulayan Antil denizinden, 
Atli.ntik kıyılanndan dolaııp Amazon 

ıiddetli tedbirlere teve .. ül edilmeme• 
aini tavıiyeye cüret ederim efendim.. 

Kalemi bırakb .. Gözlüğünü düzelt· 
tikten aonra yazdıklanru dikkatli dik· 
katli okudu. Bitirince son cümleyi 
diıleri arasından bir daha tekrarladı: 

- • • • T eveuül edilmemeıini tav
a iyeye cüret ederim efendiın. • 

Kalemi tekrar hokkaya batırdı ve 
ili.ve etti: 

- Teveasül edilmemesini tavaiyeye 
cüret ve istifamın kabulünü rica ede
rim efendim. . 

Manastır Merkezinde 
Gece ilerlemiıti. Heyetin epey za. 

mandanberi içtimada bulunduğunu 
anlamak için keramete ihtiyaç yoktu. 
Sigara tablalannı dolduran izmaritler 
ve odadaki boğucu duman bulutları 
pek ala ııösteriyordu ki Miralay Sadık 
Beyle arkadatları aaatlerdenberi meş· 
gul bulunuyorlardı. 

Tahta bir maaanın üstünde bir ev
rak yığını vardı. Binbatı Habip Bey 
duvarda asılı bir Rumeli haritasında 
parr.ıaklarile bazı yerleri İfaret ede
rek izahat veriyordu: 

- Bu havalide nüfuzu fazladır. 
Şemai Paşanın adını işitmeleri bile bu 

Koloml>ia kumandanı bunları şiddetle 
kovalıyarak ettesi 15 ıubat günü Laticia 
önüne geldi ve burasını topçu ateıi al
tına aldı. Bir müddet aonra da, bütün 
kuvvetlerile Tarapaca mevküne hare· 
ket eyledi. Bu mevki iae pek az za
man evvel Perulular tarafından alın· 
Dllf• yerleıilmit ve berketi:lmiş (3) idi. 
Kolombia kumandanı buraya aaldırma 
yapmıya karar verdi. ilk aaldıntı Ko
lombia hava kuvvetleri yaptılar; ar· 
kasından da deniz kuvvetlerinin top· 
!arı iılemeğe ba§ladı ve bunların aı· 
ramaaı ( 4) altında karaya çıkarılan 
Kolombia piyadeleri dört saatlik bir 
vuruımadan aonra, Putu.maya suyu ü .. 
zerindeki itbu Tarapaça mevkiinde 
Perulular tarafından kazılmıı olan 
örkerimleri ( 5) atlıyarak burasını al
dılar. Hem de Perululardan 7.5 san· 
timetrelik altı adet sahra topu, bir 
miktar ağır ve yengi! makineli tüfek 
ve bir çok ta cephane beraber. He
mencecik te kasabayı onlar da berkit
tiler. Bu ilk muvaffakıyet, Kolombia' • 
nm merkezi olan Bogota'da büyük 
ıenliklerle kutlulandı. 

Bu askerlik hareketleri neticesinde 
iki hükiimet arasındaki diplomatik 
münasebetlerin kesilmesine srra geldi. 
Görülüyor ya, evveli. günlerce kavga
lar oluyor, ondan sonra siyasi formül
ler yapılmıya baıhyor. Her iki tara
fın elçilerine, bulunduklan hükiimet
lerin merkezlerinden ayrılmak ve dön
mek emri verildi. (Lima) daki Ko· 
lombia Elçilik binasının etrafına top
lanan halk argmlıklannı arttırarak ve 
her türlü milletler • arası hükümleri 
ve kaideleri çiğniyerek elçilik binasını 
yakıp yıktılar. Kolombia Elçisi ile a
ile&i Şili Elçiliğine aıiınarak canlarını 
kurtardı. 

Perulular hemencecik seferber ol
ma ili.n ederek 20 yqından kırk bir 
yatma kadar olanları silah altına top· 
lamıya baıladılar. Kolombialılar da 
ayni İşe ııiriterek (Londra) dak i Bü
Jiik Elçileri Ceneral Benavides'i ge
tirttiler ve ordularının harp güçlerinin 
baıkumandanlığına tayin eylediler. 

Ondan sonra, iki taraf dahi toplan· 
mıya, anıklıklar (6) görmeğe devam 
eylemiı, biraz sonra da aralarına gi
rilerek mütareke yapılmııtır. ilk saf
halarında Kolombia'lılann göze çar
pan inisyatif ve çabuk hareketlerile 
temayüz eden bu harekat, kendileri
nin lehine bir iki çarpıtma kaydedil
miJ oluyor. 

Bizim bundan alacağımız dera iae, 
geleceğin kavgalarının daima baskın 
ile başlıyacağıdır. 

Not. - PERU: 1.700.000 kilometre 
murabbaı arazi, 7.500.000 nüfus. Hü
kllmet merkezi Llma. Arazi çok dağ
lık ve ormanlı. 

KOLOMBIA: t.206.000 kilometre 
murabbaı arazi, 4.800.000 nüfus. Hii· 
kfunet merkezi Boııota. Son yıllara ka· 
dar ordusu Alman zabitleri tarafrndan 
yetittirilmit ve Alman muharebe uıu· 
lünü benimaemiıken son zamanda 
Fransız muharebe uoU.llerin~ kabul ey
lemiştir. 

(1) Aynm - Kıt'a. 
(2) Uçku - Tayyare. 

CINOCLU 

( 3) B.,rketilmiş - Tahkim edilmi§. 
(4) Aarama - Himaye, koruma. 
(5) Ôrkerim - Hendek, siper. 
(6) Anıklık - Hazırlık. 

halkın, bilha .. a Arnavutların derhal 
aleyhimize dönmelerine kafi gelecek • 
tir. Faraza Elbaaan, Köprice, Berat ve 
Ohriden Şemıi Pata bir çok gönüllü
ler toplıyabilir. 

- Obriden de toplıyabilir mi?. 
- Buz gibi. . Ben onun bu taraf-

lardaki nüfuzunu bilirim. 
Sadık Bey sakalını 11vazlıyarak isti

hareye yatmıf gibi dalgın dalgın dü
şünüyordu: 

- Azizim Habip Bey .. - dedi -
Bana kalırsa siz yanılıyorsunuz .• 

- Neden? 

- Şimdi İzah edeceğim. Yanılıyor· 
sunuz diyorum; çünkü bu hareket fi· 
li.n paşanın, falan beyin hareketi de
ğildir. Bu hareket yafamak istiyen 
bir milletin hareektidir. Eğer bu mil· 
Jet ıu saray istibdadının ne demek ol
duğunu hi.li. anlıyamadıyaa, azizim 
efendilerim. . Bizim de derhal bu iti 
yarıda bırakmamız lazımdır. Bir mil
letin tabii addettiği iatibdat bir lüzum. 
dur. Biz niçin bu saatlere kadar can• 
]arımızı ve mevkilerimizi tehlikeye 
koyarak çalışıyoruz? Çünkü tahmin 
ediyoruz ki, istibdada karşı halk ta
bak:alannın İçinde bir isyan vardır. 
Maksadımız bu isyanı yaratmaktan 

BORÇ 
Pemper'in Emile hin frank borcu var j 

dı. Fakat bu, çok eski bir hikayedir. 
Ta harplerden evvele ait bir hikaye .. 

Emile ile Pemper çocukluklarından 
beri arkadaıbrlar. Mektepte beraber 
okumutlar, ilk çapkınlık günlerini be· 
ı-aber yaıamıılar, hatta askerliklerini 
ayni alayda, aynı taburda, hatti. ayni 
bölüğün ayni mangasında geçirmişler· 
di. 

Yalnız ikisinin arasında bir fark 
vardı. Pemper talihsiz bir adamdı, 
tembeldi, çekingendi, hesabını bilmez 
bir adamdı. Halbuki Emile çalıtkan· 
dı, girgindi, heaabi idi. Tabii biri ser
vet sahibi oldu, öteki metelik tutma
dı. 

Bir gün Pemper gelmif, Emile'e bir 
masal uydurarak anlatmıştı: 

- Pazara çıktım, öteberi alacak
tım. Birader, cüzdanı yankesiciye 
kaptırmıyalım mı? içinde bin frank 
vardı. Diıimden, trrnağrmdan arbrdı
ğım bin frangım gitti. Ondan baıka 
da beı param yok. Evde aile aç, muh· 
taç. . Aktam ellerim bot döneraem 
ne yaparlar? Vallahi, ne edeceğimi 

ıaıırdım. 
Emile de çıkarıp arkadaıma bin 

frank vennitti: 
- Al aana bin frank. • Ne zaman 

paran oluraa gelir, ödersin. 
Üzerinden yirmi sene geçti. Peın

per hali. borcunu verecek. Kabahat 
onda değil, paraaını istemiyen de •• 
Sıkboğaz etmiyor ki, o da ne yapıp 
yapıp, bulup buluştursun da borcunu 
verain. 

Fakat günlerden bir gün Emile 
kendiıini ziyarete geldiği zaman, bor
cunu hatırlatb. Anlaşılan artık 11k
boğaz etmeğe karar vermitti. Liıkin 
bu sefer de Pemper her defasında bir 
bahane buluyordu. Kah Yağmur, kah 
bora, kih tipi, açık hava, güneı hepsi 
birer mazeretti. Sonra karısının 
hastalığını bahane etti. Doktora., ecza. 
ya para mı yetişiyor? 

Emile bakb ki olmıyacak, dedi ki: 
- O halde sana it göstereyim. Ça

lı§, sinle öde .. 
Pemper buna da yanaşmadı. Arbk 

Emile'in canına taketmişti.: 
- Danlmaca yok, M;nİ icraya verir 

bu parayı alırım, dedi. 
Pemper güldü. Emile'in böyle bir 

şey yapacağına dünyada inanmıyordu. 
Eski çocukluk, çapkınlık, mektep 

ve askerlik arkadaşı böyle 9ey yapar 
mı ya! Hem de bin frank gibi sefil 
bir para için .• 

Fakat bir akıam haciz memuru ge· 
lip te, rneaeleyi tebliğ edince kan bey
nine sıçradı. Bunu hiç ondan uınmu
yordu. Alçak! Bir arkadaıın malına 
haciz koydurma k bu ne namusuzlukl 

Üstünde on frank bile yoktu ki, ne
reden bin frangı çıkarıp versin? Kini
ne rağmen cesaretini topladı. Doğru 
Emile'e gitti: 

- Emile' dedi, sen, bir çocukluk 
arkadaşına bunu yapacak mıydın? 

- Peki ama be birader, sen de be 
nimle senelerdenberi alay ettin, dur· 
dun. Yirmi sene içinde, çok değil, ay· 
da iki Üç frank verseydin, bu para 
çoktan ödenmif, bitmişti. Hayır, ar· 
tık bu it halledilmeli .. 

- Aman sen ne kalpsiz adammıf· 
sın yahu! 

- Dinle dostum, aana yalnız bir 
bey yapabilirim. Haciz memunından 
rica ederim, evdeki en lüzumlu eıya 
ile aile hatıralarına dokunmazlar. 

- Peki.la, öyle olsun bakalım .• 
:(. "" "" 

Haciz memuru Pepmer'e dedi 
ki: 

... 

'Fransı:r.cadan -

- Evvel size en lüzu:ı:ılu "IY'- öle 
aile hitrralannız hangileridir, onlnrı 
gösteriniz. Tabii evveli. yatağınız, 
şilteniz, yorganınız. Size fazla 
olarak ta iki aandalya, bir masa, mut· 
fak takımlarından en icap edenleri, 
ki.fi miktarda çatal, bıçak, tabak hıra 
kacağım. Fakat •• Meseli. şu hamur 
teknesi .• 

- Aman, o hamur teknesine iJiıme· 
yin. Öyle bir hatıra ki, bana babam· 
dan kaldıktan başka, ona da ceddin
den kalmıf. 

- Peki on8 ili,miyelim. Ya şu sür· 
me! 

- Ah, o sürmeyi ellemeyin. O be · 
nim zavallı karımın yadigi'ırıdır. P a· 
zarlık tuvaletlerini oraya koyardı. 

- Peki, o da kalsın. Şu ufak r.1a· 
sanın her halde lüzumu yoktur. 

- Aman, ona dokunmayın. O bana 
ailemden yadigardır. Başka ne •·ar, 
alm götürün. llle buna dokunmayın. 

- Haydi bu da kabın. Fakat fU 
~oltuğu alırız. 

- Yapmayın, etmeyin. Büyük ba· 
bacığon o koltukta öldü. 

- Ya fU iılemeli ıiga.ra ma.aaaı? 
- Ah, o aigara masası yok mu? O-

nu beni pek seven baba annem vasi
yet ederek bırakmııtı, onu alırsanız, 
benim de canımı almıt olursunuz .. 

- Peki, ona da el sürmedik. Şu 
duvar aaatini artık götüriiriiz. 

- Ah, memur efendi, bütün dede· 
lerimin aon demlerini çalDUf. Bu emek 
tar aaatin benim iç.in ne aziz bir hib· 
ra olduğunu bilseniz •• 

,,. "' . 
Ertesi pazar meydanda Pemper'in 

kırık dökük iki Üç parça eıyaaı satıldı. 
Geri kalanı ya kendisine li.zımdı, ya .. 
but aile hatırasıydı. Satılan efya outz 
Üç frank getirdi. 

Emile'e gelince, zavallı adam üste· 
lik te haciz masrafını taınamlaınııtı. 

* * * 
Pemper o günden aonra Emile'e ar

tık seliiın bile vermiyordu. Kime rast· 
gelae, derdini yanıyor: 

-Kalpsiz, alçak adamın biri! di
yordu. Benim gibi bir çocukluk arka· 
daıını haciz memurlarının önünde ke
paze etti, tahtalarda oturttu. Ocağı· 
ma incir dikti. 

Türkocağında tasfiye 
C. H. Fırka11 Katibi umumiliğinden : 

Kurultay kararlle feshedilecek bütün 
hak ve vecibeleri fırkamıza intikal e
den Türk Ocaklanndan müdevver borç 
lann bu defa da üç yüz liraya kadar o
lan kıımmın (Üç yüz lira hariçtir) te
diyesine Tasfiye encümenince karar ve
tilmiıtir. 

Bu miktara kadar alacaklılann mua• 
melesi hazırlannuıtır. Alikadarlann An 
karada Cümhuriyet Halk Fırkaaı merke
zinde Taıfiye encü..-Ine müracaat ey· 
lemeleri ilan olunur • 

Niıan 
Üçüncü Ordu müfetti§i izzettin Pa· 

fllJUn kızı Bedriye Hannn ile aabık Y.,.. 
men Kolordu kumandam Ahmet Tevfik 
Pa§&nm oğlu Gülhane haıtahaneıi ha· 
riciye muavini Doktor Yüzlıafı Cevat 
Beyin ni§&Dlaıun& merasimi izzettin Pa· 
şanın Nipnlafındaki evinde aile araıın 
da yapılnıııtır. Bu ııençlere saadet dile
riz. 

ittihadı Mil A 

1 
Türk Sigorta Şirketi 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

ziyade mevcut umum infiale ıuur ve 
istikamet vermektir. 

- O halde? 
- O halde iki şık vardıı-. Ya Şemsi 

Paşanın şahaı bütün ~ir ~areketi bal
talıyabilecek bir tehlıkedır, yahut de
ğildir. Eğer hakikaten bu adamın 
tahaı bu kadar mühim bir tehlike iae 
ve bu tehlike onun ıahaı ile kaim ise 
yapılacak şey basittir. Herifi öldürü
veririz. . Biter gider. Ve yahut öldü
remeyiz. . Herif Habip Beyin söyledi
ği gibi orduyu ve ahaliyi arkaıına ta
kar. . O zaman yapılacak şey herifi 
gebertinciye kadar Niyaziyi feda et· 
meldir. 

Bu sırada sokak kapısı çalınmııtı. 
Sustular. iki dakika sonra cemiyetin 
en müfrit azasından biri odadan İçeri 
giriyordu: Topçu Müli.zimi Ziya Bey .• 

Ve. • . Topçu Müli.zimi Ziya Bey 
hiç bir ıey söylemeden koltuğu altın· 
daki meıin çantayı açb. ikiye bükül
müt büyük bir kaba ki.ğıdm arasından 
çektiği bir telgrafı gösterdi: 

- Okuyorum. . dinleyiniz. Elbasan 
Mutaaamf vekili vasıta.aile Akif Pa
faya, Şevket ve Derviş Beylere •• 

Habip Bey teliflı teliiflı: 
- Iıte ..• dedi • söylediklerim çtkı-

acenh. 

yor. Eğer bu teJ.ıırafm altındaki imza 
~emsi Paşanın değilıe bileklerimi kese- / 
rtm. 

Müli.zım Ziya hayretle baka kaldı: 
- Nereden biliyorıun? Bunu Şemsi 

Papnın karargahındaki arkadaşlar bize 
biı- aaat evvel ıı:öndermitlerdir. Ben keo 
di elimle şifreyi hallettim. He??? Ne
reden bi1iyoraun. 

Sadık Bey; 
- Sonra öğrenirsin .•• dedi • oku· 

yalon. 
- Okuyorum .. Öteden beri ecdadı· 

ruzm devlet ve memleketimize göster 
dikleri aadakat herkesin maliimudur. 
Bu defa da güzel hizmetler yapacağı· ) 
nıza eminim. Büyük bir sıkıntı içinde 
bunalıyorum. Elbasan taraflarındaki 
nüfuz ve kud~etinizin ehemmiyetini 
takdir ettiiim İçin muavenetinize İn· 
tizar ediyorum. Elbette Uhri ve ve Rcı 
ne taraflarındaki hıyanet ve karga• 
şalıklardan haberdar olmuısunuzdur. 
O civar halkının ne fikirde olduğunu 
anlamak için kulağı delik ve oır .,.)<, 
lar hizmetki.rlarınızdan !ıazıları--"L 
köylere çıkarmanızı istiyorum. Eld_• 
edeceğ iniz malUır.atı hrına bildirirsen 1~ 
hakkın:zdaki d96tluğum <ırtacaktı ·. 
imza Cir inci ferik Şemsi .. 

(Devamı var) 

~ ... 



• 

MiLLiYET cq9 13 MAYIS ·um , . 
llftısat Vekili geldi K. Bekir Pş. nın 

C 
,.
18 

•a T. od 
1 

Bir iddiası daha 
ela e bugun ıcaret as!.na ge e Çtirük çıktı 
cek, akşama Ankaraya donecek 

CBaşı 1 inci sahifede) ı 
M. Venizelo• M. Çaldar&'f . 

tebrik etti 
ATINA, 12 (A.A.) - Parlamento 

nun nı . 1 .. in CSaisine tekrar bat anmaaı ...... 
~ e BBfvekil M. Çaldaris Türkiye ile 
.. ~?•nistan ara11nda aktedilen ticaret 
ıh •fının ehemmiyeti ve ahkİlml hak· 
kında Meclise izahat vermiı, bu itila· 
ftan doğacak faydalan ve menfaatle· 
rı tebarüz etlirmittir. 

M. Çaldaris beyanatına devam ede
rek demiıtir ki: 
. - Hükiımet, Türk ni.zırlarmrn A· 
tınada bulunmalarından istifade ede
rek Türkiyedeki Yunanlı küçük -t 
eıbabı meselesi hakkında memnunl19 
ti nıucip teminat almıt. Türkiyeye va 
Y":naniatana yapılacak seyahatlere 
dnır bazı kolaylıklar elde etıniıtlr. 

iki mentleket arasındaki münage. 
betler bugün o kadar aamimidir ki 
pek yakın bir zamanda bir takım f9-
ni letbirlerin bu doıtluk bağlarını bir 
lıat daha kuvvetlendireeeğinl zannet· 
1 irecek kuvvetli sebepler mevcut bu· 
lı ınmaktadır .• 

M. Çaldarn beyaoatıru bitirdikten 
ıonra M. Venizeloa aöz alarak gerek 
aktedilen yeni ticaret itilafından, ıe· 
rek bilaho.ra yapılacak olan ve Türk
Yun..n d0&tluğımun gittikçe ilerı1edi.ği 
ni ve daima daha gerçek ve sağlam 
bir hıle geldiğini gösteren müki.leıne 
lerdl'n dolayı Çaldaris bükUınetini teb 
rik etmiştir. 
. M. Papanastasyu ile diğer fırka re• 
'"leri de hükumeti elde ettiği netice
den dolayı tebrik etmişlerdir. 

tti'af metni 
r· ~;.1"..n1anistanla akdettiğimiz tica 
' ' ' a metninin bır kııunını dün 
neşrct:ni~tik r.• "'t b k" . . b .. • • ı>•u e a ısını ugun 
tamamlıyoruz? 

Üçü~cü ı"'dde• - 1 b "tı'I" . mer · ye.t · rl. ~. . t u ı aı:naınenın 

ay · , e dfır '".' tnrıhten itibaren ilk üç 
:::~r,ın T .. k" 

hal dik ek ul ıyeden Yunanistana it 
mi . (,,., c '."~ bedellerinin yüzde yet 
f ':, ı« 70) ı~ın gerbeat olarak kabili is 
ım .u 'c n·-k·ı ol~ k ·· .. · · cekt.r ~ ....... ~ ha .-•a. uzı:-re dovız venle. 

nan n· . ~~te kı ~;, 30 yüzde otuzu Yu 
ban• ".nhasına t ·• di edilec~k ve mezkur 

" 1 ış u m•b!" • · · f · • • ile f n"''r d . ... ag •çın aızsız ve cıro 
de Ca:. _' evı. ve havale bonolar (Bons 
~'\r:ın .;e{ .. vcı:ccektir. Mezklir iic; ay 
eti; _ · urkiycclen Yunanistana ithal 

' q•ıa be• ı· · .. d · · b ;ine (c- "" :nın yuz e yı~ı e-
bo olar< i.5) _ınuadil olarak venlecek 
n-. .... " Urkıye ithal edilecek Yunan 
··- "1'tnnı "b da . t' ma' oı:'na ınu ayaası hususun ıı ı-

T" , . caktır. 
ma· ~."d'Y1e1 d".n .Yunanistan& ithal olunan 

ı "· c erının .. d be . k b"I vcı'I~ ho }'Uz e şıne mu a ı 
na.-• ~ n~lRra ""'lince bu bonolar Yu 
nia ~.,,9. f!'lerıkle Tiiı·L.iyede gerek Yuna
lac;.' ... r .,kV'- hft.t;ka memleketlere Yapı 

ıyat nvlunlar İci • ti' 
na~ 1<!..fr. ltb · ·ı· .· n ıı mal olu 
· a- '" .. • T u ı ' namenın ı"ı-' u" 
" " · a me k" h ı "' r. ay 
1 ' k z ur et er aşag" ıdak" " h' Y P c.aca tır• t veç ... 
T Ürk iyede~ Yu . . 

ına be lelin· .. nanıstana ıthal edile11 
bcıtce l.ah';? .Y:!7 de altmışbeıi için ser· 
~rüıd~ ot · ~ !' una\ olmak Üzere döviz 
Üzer-.· y uz 1 :•n Türkiye ihrac edilmek 

Y 
. unanıatan<lan mubaya . edilecek 

unan m,.1~ .. mnı ~rl 1' • • . 
kull"""lıhnak... ·· . " ının teıvıyeeınde 
b·ı· l . uzere faızsiz ve çiro ile ka

ı ı < •vır v h 1 ho i . rı: . e ava e nolar yüzde beti 
çın ' hı Yunan !l'emilerile Türkiyeden 
f';;"'; Yıınanista,a ve gerek başka mem 
i eç. l ere yapılacak nakliyat navlun lan 

ın '••-Jrur • da" • dil:n· k :. ~eraıt ıre-.nde istismal e 
Yu-;,a., uzere ~nolar. Yunan bankası 

. menşelı malların Türkiyeye mü 
tev•· "he . 
dildif:ini ::.~·~~ ".<!ıJ"!e~ Üzere tahmil e
işbu ~~n I U• ıt ve•aıkın ibrazı üzerine 
d 

0 a•ın hedelleri · hamil' ı ~ eyecektir. nı erıne Ö· 

M•-l~p 4 T . 
nan hül ~ . "":- f"fnınat olarak ve Yu-
tno h .'umetincP tat.,ik edilınekte olan 

c Jrı taka I" hak 
tna tevfikan T.?'~ u kındaki abki-
ola, urkiyeden Yunanistana ve 
na.,,enin etya . i.tbalatı için itbu itilaf
nıek 1 nıerıyetınden evvel depo edi-

o an mebali" . . • b . 
ınede 'k g ıçın yıne it u ıtililna 

zı •edile hk• re honot .. B n R 'l'11a tat,i olmak üz 
• Madd: 5 on, d• caiue verileecktir. 
dan işbu ini( Yunan bankası tarafın. 
na" ı,.,n 

1 
1 

name ahkamına ita olu-
. o..,. m"7) • • ·ı· f • Yelinin 1 "t - ı:u .. llı a namenin merı 

a ıı am, t••ı'h"ı , .. , d" Y zarfında y naen ıtınren ort 
Yası ve navl u.n~n men.eli eşya müba· 
timal olunacaunkt"1nde başa bat olarak is· 

M ır . 
• adde 6 _ y 

lofu,.,,e ahki unan bankuı isbu iti
nnl rın kota tnına tevfik.1\n verKeJH bo 
celt tedbiri Y~ılda teı:'avülüııu" t . ~ ed 

erı ala k emın e 
kadarların t-'e' · .. ca tır. Eu:üntle ala' r-- 1 ~ nı uze.' 
~~gı n a~arının vekuı:e nı.~u meba 
uzere muteaddit bon 1 mu&avi olmak 
Ş 1 o ar ita d 

u <adar ki Yunan banka e ettktir. 
nolarııı m•k•ad1 stln,•I' · •ı meı.kur bo. 
te al k . ını na~ d. 
• . ~·• f>onola•ı de•cedilecet •kka. 
gın :'.l.s~ari ·ı. . tnebali .. 
noları mı tarını t.,.bıt edecekı· 
b n ınaı "b ır Bo 

edclini mu ayaa11 veyahut "" İ 
ıind" i~t~ tediyesi bu!'uıll\rından hav u!' 

· ımaı d'I .. · - ngı. re iıbu b e ı ecegı:nı e-oıtennek ü 
1 . . oonlar .. • al ze 
u ltelinıe) . ın uzerıne m veya na,, 

J\hdd erı Yazılacaktır. 
•dile., ~? - lıbu itilafname ile tesbit 
~~J;" ithal ı~.r~lü hakikaten Yunanis
: olunup b~ ':~ ~llar ~akkmda tat-

'1t tar:ı · yıdı abkim yunan tran k ·<ıvey .. 
~lcri V•ııta~i İutevaıa!t liman ve ıner 

nakloluııan T"~ke ba!lia memleketlere 
h J kı u mallarına ait dö • e < nda tatbik edil . . vızlcr 

Madde 8 _ 1 "!'Yecektır. 
den itibaren m.;, ~azı."":n 1933 tarihin. 
lan i~bu itilü 1 k.iı mer.~vete girecek O· 

dilmi,tir. atı ay muddet için akte-
lki hükumet 

m'ttu.,la uyuıurn"n~ t!"ti edilecek 
ıa~c:·r.c:ı muva!c.~~~ 

1
hu· ~u~det İ!İn ta 

•y c teci!ıt olunab!Hr. 

9 Mayıa 1933 tarihinde iki nliaba olarak 
tanzim edilmİftlr. 
ima imza 

M. CelBI G. Peamuoilu 
Lma 

M.Numan 
imza Pft>tolı:olu, 

Türkiyeden YuaaN.tana ithal oluna 
cak kömürün uaulü ithali hakkında ta
rafeyn murahbaalan 9 ~yıa 1933 tarih 
li itilifııamenln immaı sırumcla atideki 
abkim bakında mütabik kalmıtlardır. 
işbu itil8fnamenln meriyetinden itibaren 
ilk üç ay zarfında kömür bedelinin yüz 
de 80 serbetçe kabili iatimal ve dmr ol 
mak üzere döviz yüzde on beı niabetin
de iıJbu itili.fnamede münderiç ıerait 
daireıinde vem ünhaıiren Yunanistan .. 
dan Türkiyeye ibraı; ounacak Yunan 
mallermın mübayaaaında kullanılmak ü 
zere ((Bon• de caiue), mütebaki yüzde 
on bet, gerek Yunanistana ve gerek bat 
ka memleketlere yapılacak nakliyat için 
Yunan gemilerine navlun olarak ikinci 
üç alyik devre zarfında kömür tediyatı 
cllğer alelumum mallar hakkında mez
kiir devre zarfında tatbik edilecek olan 
uaulü tediyeye tabi olacaktır 

Atina 9 Mayıs 1933 imza,. G. Paama
zoğlu lıma CelBI imza Numan. 

y . ' unanıatan ile Türkiye arasında 9 
Mayıa 1933 tarihinde akteılilen itili.fna 
meye merbut liate; 
. Balık tutkalı, sakız, laatik boru, ıe

nt vesaire, değirmen taıı, her nevi tu· 
lumba, sun'i ve uzvi boyalar, kazma, kü 
rek, çapa, vesaire aapan venir zirai a· 
at ve makineler, süpürge otu, ekmek 
mayası, hasır ıapka, kolofan traıiantin. 

imza Cel&I, imza Pesrnazoğlu, im
za Numan. 

FENER 2 
VEFA 1 

(Başı 1 inci sahifede) 
kurtardı ve bu suretle Vefalılar da 
ilk dakikalarda bir golden kurtulmuf 
oldu. Bunun arkasından •ıkı bir F e
ner hücumunu gene RetBt bedavadan 
bir gol daha kaçırdı. 

Kaleci kaleden çıkmııtı. Niyazi to
pu çok güzel bir vuruıla Reıada ver
di, kale bot olduğu halde Reıat, topu 
havaya vurarak ikinci bir golü de ka· 
çınnıı oldu. Fener muhacimleri dai
ma Vefa kalesi önünde, Vefa. müdafi .. 
Ieri çok çalıııyorlar, kalecinin cidden 
güzel kurtan§lan bu, yirmi dakikalık 
zaman içinde, kurtardığı bir çok tül
lerle, takrrnını sayılardan kurtarmıf o
luyordu. Arka arkaya Vefa aleyhine 
olan iki kornerden Fenerliler istifade 
edemediler. Bu esnada hücum eden 
Vefa orta muhacimi sağ içten aldığı 
güzel bir pası iyi bir tütle, Fener ka
lecisinin eline vermit oldu. Vefalılarm 
bu devrede Fener kalesine bir tehlike 
olarak yaıattıklal'ı an yalnız bu kadar 
dı. Oyunun yarısından fazlası Fener .. 
bahçe hakimiyeti altında geçiyor, fa
kat her nedense gol olmuyordu. Birin 
ci devrenin neticesine bir dakike. var .. 
ken, Zeki kendisine mahsus güzel atıf 
tarından birisini istimal ederek birinci 
d~vrenin ilk ve oon golünü yaptı ve 
bır dakika sonra da devre bitti .. 

İkinci devre çok güzel, seri, ve cid
den heyecanlı oldu. Vefalılar bu dev· 
rede hakikaten güzel oynadılar. Oyu
nun ilk on bet dakikası F en,,rbahçe 
hikim oynadı. Sağdan, •oldan Vefa 
kalesini muhasara eden Fener mu ha
cimleri 14 üncü dakikada Muzafferin, 
Zekiden aldığı bir pasla ve demir gi
bi bir tüUe Fenerin ikinci golünü de 
yaptı. Bu gol Vefalıları meyuı edece· 
ği beklenirken, bilakis Vefalılar açıl
dılar, sağ açık Muhteıem vasıtasile 
Fener müdafisini tehlikeli anlara sok 
mağa baıladı. Oyun yavaı yavat Fe· 
ner nısıf sabasına intikal etmeğe, F e
ner iç muhacimleri de geri hatlarına 
yardım için müdafaaya çekilir gibi ol 
dular. Orta muhacim Gaz~ arkadaşla 
rıru o kadar iyi idare ediyor ki.. Bu 
çahıma !iemeresini verdi, devrenin 34 
üncü dakika•ında Gazi •ol içten gelen 
topu güzel bir vuruıla Fener ağları
na taktı. Oyunun bundan sonraaı da
ha ziyade Vefa muhacimlerinin haki .. 
miyeti altında cereyan et.mit ve oyun 
2-1 Fenerin galibiyeti ile bitti. Bu maç 
ta bilhaua kaydetmek isteriz. Vefa 
muavi.ı hattı dün cidden güzel bir o
yun oynamı§ , bilhassa orta haf, LUt
fi Zekiyi daima marke ettiği için ta
kımını daha fazla gol yemesinden kur 
tardı. Dünkü oyundan şonra Fener 
likteki vaziyeti muhafaza ederek en 
ön &afta ~ampiyonluğa doğru yÜrü
mektedir. 

Taksim stadyumunda: 

ilk maçı Galatasray • Beykoz B ta
lumları yaptılar, Galatasaray bu kar
tılaşm:ıyı 2-3 kazandL 

Kasımpafa ve 1-lilal arasındaki ikin 
ci küme maçı 3-1 Hilalin lehine bitti. 

Galatıısaray • Beykoz maçı çok he
yecanlı oldu. Galatasaray fena oyna
dığı için Beykozlular müsavi oyun 
manzarası temin edebildiler. 

Birinci devrenin 32 inci dakikasın
da Fazıl, Galatasaraya bir gol kazan· 
dırdı ve devre bu netice ile bitti. ikin 
ci de"."ede de Beykoznn sol açığı Şa
hap cıdden güzel bir gol atarak takı· 
mma beraberliği kazandırdı ve maç 
l·l beraberlikle neticelendi. 

Fenerbahce avcıları 
. F enerbabçe avcılarından 40 kqilik 

hır grup bir aürek avı tertip etmi§tİr. 
Avcrl~r evvelki gün Yalovaya gitmİ§ 
lcr. bır gece kalarak avlanmıılar ve 6 
yab:ın domuzu vurmuflardır. Avcılar 
bundan ba§ka dört te canlı domuz ya 
kalamıtlardır. Domuzlar dün lıtan
bula eetirilmit, avlanmalar satdmı!fbr. 

(Bap 1 inci ııahifede} 
muvafakatlerini riea ettiın ve bu ay 
zarfında bir geca mİİ§&rünileyh l-'a:r 
reteri ile ayan daireWıde Ahmet Rı· 
za Beyi ziyaret ettik. Ali Cemal B.,y 
de beraberimizde idi. Günün hi.di•ııtı 
üzerinde bir müddet görüıüldükten 
sonnı, Ahmet Rıza Bey sadaret me
sele•ini açtı. 

Sadaretin kendisine teklifini m• h· 
temel gören Ahmet Rıza Bey Harbiye 
nezareti için, (elyevm ordu kumandanı 
bulunan) Ali Askeri Sura azasından 
Cevat Pata Hazretlerini düıündüğ'u•Ü 
söyledi. Baıka hiç bir paıanın veya 
bilhassa Karabekir Paıanm isminde~ 
hiç bir suretle bahsetınedi. Gazi Pata 
Hazretleri cevaben bu aadatta bir söz 
söylemediler. 

Ahmet Rıza Beyle evvel ve ahır vu• 
ku bulan görüımelerimizde de Kua· 
bekir PBfBdan hiç bahis geçmemiı
tir. Görü§melerimiz yalnız Gazi Haz .. 
retlerinin Anafartalarda görilen y"k· 
şek aıkeri kudretinin ve herkes tara
f:ndan aitayitle ıöylenen mümtaz z.e
ki.smın meftunu olmasından bu sada
ret mesele&inde bir isabet mevcut olup 
olmadığı ve muvaffak olup olamıya~a 
fı meselesini müzakere ve istişareye 
matuf olduğunu ve başka bir noktai 
nazan da katiyen bulunmadığmı Ah· 
met Rıza Beyin dairei huıuıiyetine gir· 
mis bir arkada§ aıfatile mahza efkarı 
~un1iyeyi tenvir için beyan edebili-
rim. 

Karabekir Patanın mart ayı sonla
rında ismet PatB Hazretleri ile görüı 
tüğii zamanı mütalea edecek olo~s~lc, 
!' J.a·. F.yı içinde Tevfik Paıanm 1Atıfa 
sile dnmat Ferit Pa~nın maktımı s•'l:~ 
derele geçmİ§ olmasından, Abruet Rı· 
za Be;t merhumun o giinkü tasavvura 
tının <la hayalden batka bir teY olma 
dığı, ve Ahmet Rıza Beyin mel<lle.;ne 
dair olon bugünkü neıriyatıtt da baka 
yik~ tarjhiye ile taban tabana zıt, mu
hayyel bir masaldan ibaret bulundu~u 
ıtu bütün mesuliyeti tarihiyesin1 ~ırlı
ına alarak açık alınla tekzip eder v-; 
~u n.1 ... ~ tubumun gazetenizin y \ •nkı 
nüslıaıında neıredilmesini hürmetle .. 
rimle rica ederim efendim!' 

Ak•aray, sabık lstanbul mebusu 
ALI RIZA 

Kazım Paşanın 
4 ncü mektubu 

(Başı 1 iru:i sahifede) 
Siz mi sili.hları vermiyorsunuz. Şimdi 
lstanbul karargahına ve Londraya, 
yazayım da Trabzona yüz dritnavt, 
Erzuruma da yüz bin kiıilik bir ordu 
göndersinler. Silahlar na11I alınırmıt 
size göstereyim. Haydi buradan defo· 
lnn: dedi. içimizden biri nasılaa ıöyle 
söyleyi verdi. .. 

- Biz buraya silah iti için gelme· 
dik. Onu kumandanla halledin. Bu-

nun üzerine Ravlenıon: Ya! demek 
bu oyunları ıimdiye kadar K .. rabekir 
yapıyonnuş ! Şu halde buyurun otu· 
run. Şimdi ıize bir teklifim var: Erzu
rumun, Ennenistana verilmesi mukar· 
rerdi, fakat namusum üzerine ıöz ve
riyonu;n. Eğer Ki.zrm Karnbekir Pa· 
şayı öldürtüraeniz veyahut buradan a· 
taraanız hududun Erzurumla Haaan· 
kale arasındS' ııeçmesini ben temin e
derim. dedi".ve heyete izzet ikram et .. 
ti.) 

Bu hadiseyi müteakıp Ravlenson 
(Erzurum, Erzurumlularındır. Yaban
cıları kovun!) P.ropa.xanda~ını yayma 
mağa baıladı. v:ı.tiıe (Mısır Mısırlıların 
dır) propagandasile Mmnn felaketini 
ihzarda tecrübe oahibi olan İngilizler 
bu defa da Şark için bu, boğucu ga· 
zı salmağa batladılar. lıte Celalettin 
Arif Bey zamanında zannedilen bu 
iftirak dedikodu•u daha Erzurum kon 
gre•inin ba§langıcında bu suretle ko· 
kusunu gösterdi. Bir müddet AOnra it
tihat ve Terakki rüesasının da yeni
den dahilde hakim olmak için ortaya 
attı!dan propaganda ayni e&aata idi. 
Bununla hemen ayni zamanda gelen 
Bolıevik propagandaları da bunun Ü· 
zerine zammolundu. Fakat Şark hal
kının nezih ahlakları ve basiretkar 
duyguları ko.rımnda kök salamrya· 
rak ehemmiyetsiz dedikodu vaziyetin 
den ileri geçemedi. 

Selam. Beşinci mektup gelecektir .. 
Kti:u.m KARABEKIR 

Sıhhat vekaleti 
(Başı 1 inci sahifede) 

rer derece terfi edilmiıtir. Kalem amir 
liklerinden aarfınazar edilmit ve bunlar 
eakisi gibi, ikinci sınıf mümeyyiz un
vani ile ve sabıkı veçhile mnaılan aynen 
ipka olunmuıtur .Ayniyat muhasipliği 

mBBf dereceai bir derece terfi edilerek 
kırk liraya çıkanlmııtır. 

Vekilete merbut hudut aihhat umum 
müdürlüğü memurin ve teıkilit kanu· 
nu da bu layiha dahiline aİınmıştır. Bu 
umum müdürlük te~kili.tında bir deği
tiklik teklif edilmeınittir. 

Irak tayyareleri 
Bağdada gitti 

İrak hükllınetinin lngiltereden AB· 

tın aldığı gekiz bombardıman tayyare 
si üç lngiliz ve sekiz Irak pilotu ile 
birlikte evvelki gün Belgrattan ıehri
mize gelmitler ve dün sabah saat 9 
da Konya ve Halep yolu ile Bağdad'a 
(;İtmitlerdir 

. -· . . 

59 uncu liste 
ANKARA, lll. A.. A.. - T. D. T. Ce· 

•i1.wıa- ı 
Kartdı1dan aranacak arapça T• fara· 

ça k•li.melerla 19 numarab Ul&ffl ıudarı 

1 -IS'A.F 8-ITIMA.T 

2-ISRA.F 9- ISTIMZA.C 

3 -ISTIHL.lK 10-ISTINKAF 

4-ISTIKLAL 

5- ISTIKRA.R 

6-ISTIDAT 

7-ISTILZAM 

11 - iSTiN SAH 

iZ-iZ'AN 

13-IZDIHAM 

14 - iZiN • 1.,. • 

Listelerde çıkan kelimelerden mao..•l•· 
n birden fazla olanlahll her man .. ı lçla 
ayri lcarıılıldar ilmi aGrülehilir. 

Karııltk sön.deren -.tla.nn ı&nd•rdik-
leri karııhklard.an du:rulmuı ve itltilmiı 
olmayanları hanRj Jcaynalr:lardan aldık· I / 
larım söatermeleri rica olunur. 

Gelen karşılıklar 
Liste: (56) 

Salahiyet: ilişiklıik, uıyartı, bi<' işi yz;p
ına Uişikliği, yo.Llu karışma. Samimi: 
içten, doğrum, dos.ckığ.ru, yaıpm:ax:ık t.a 
nuzak özdoyğuyla. San' at: ustalık, be· 1 
«rikllk, bilgi uydunışu. Sarfiyat: 00-
:rul.anlar, elden çıbırılanla.r, kullamlan
lar. Srfat : Anlaşılma belirtisi, oluş, ay· 
cıhşyanı, görünüş, anlantı, ıseçilmc ye
~i, yüz. Sıhriyet: Karıdan yakuıJık. 
Sınıf: diziş, sıra, taknn, topluluk, yı· 
ğın, kat. Sulp: Don.uJc, eect, katr, akı<:ı 
olmryan, uçmıyan, Sunrl: özsüz be.ce
riş, uyıdumıa, yapma, öşloe<ne. Süret: çı· 
kartltı, (brr yazının örneğini almak glİ.· 
bi) biçim, görünüş, yüz, yol, (söyleyiş 
yıoı°u) deyişinde oJ.duğu g~bi: oluş, di
ziş srıalayış, sayıf, beıızerını yapma. 

' F<il.orinalı Nizırn 

"'"' "' Liste (57) 
Tefair: açmak. Tedenni: ,gerileme, 

alçalııM. Tedrici: yavaş yavaş, oo3amak 
basamak. Terbiyen: beslemek, kalıba 
koma!:. Tercümeihal: Kafa yazısı. Ter
lih: Bolluğa endinne. Terettüp : Ge
rekme. Terkih: Salıverm~. Tertip: Si
raya koymak, .diziye sokm:ık. Tespit: 
Sağ.!amlama. ontıaya çıkaıma, Tezek
kür: konuşmak, amlmak. Tezkere: pus 
la. Tezellül: alçalmak. 

R. Kavağı 41 ci mektep 
muallimleri 

"'"' ~ 
Liste (55) 

Kalem: yazar (yaz.."ll:ı'' kaynağından 
avadanlık ad. Kanaat: tok~~zlülük, zi· 
nanç. Kati yen: kestirme. J(ayit: bağ. 
yazı. Kelime: söz, laf. Kemal: olgun
luk. Keyfi: iste gine göze. dikine. Key
fiyet: değer. iş, oluş. J?.in: aç. Kiram: 
tav. Kiyafet: kılrk. Nıyas: benzetme, 
ölçüşme. Kuvvet: güç. Külfet: emek. 

R. Kavağı 41 inci mcktq:ı 
muallimleri 

Liste: (53) 
.Nakil; Göç, taşmm.'I. Nakit: Akça. 

Nakiş: I leme. Nefret: İğrenme. Nev
heves: Ye:ni ;,•ekli. Nevi: Çeşit. Neza
ret: G!>rüş. görünüş. Niyet: Kurma. 
Noktainazar: görüş. Nüfuz: Geçme. 
Nükte: İnce söz. 

Sarıyer 14 üru:ü mektıep 
muallimle<i 

MEMLEKETJ~p""fl1 

Aydın Emniyet memurluğu 
AYDIN, "Milliyet,, - Emniyet 

memurluğuna evvelce İzmir polis 
müdürlüğü siyasi kısım müdürlü
ğünde bulunan Sabri Beyin gele
ceği söyleniyor. 

Emniyet memuru Şükrü Bey hu 
sene ortamektepten çıkacak kızı
nın lise tahsili için lise olan .vila
yetlerden birine gönderilmesini 
istediğini söylemittir. 

Aydın sıhhi müzesi 

AYDIN, "Milliyet,, Aydın hal
kevi sıhhi müzesi açıldı. Müzeyi 
ilk günde binden fazla yurtta9 
ziyaret etti. 

Aydın bekçileri 
AYDIN, "Milliyet,, - lzmirde 

olduğu gibi Aydında da bekci 
muhasebe teskilatının kaldırılaca
ğı söylenmektedir. Bugün çıkan 
"Ant,, arkadatıınız, bu ite doku
narak, bekci tahsildarlarının kal-
dırılacağı ve bekci paralarının 
bekciler tarafından toplandığı 
halde muhasebe tetkilatmın oldu
ğu gibi kaldınlmasınm doğru ol
madığını yazmaktadır. 

İzmirde bir cinayet 

lZMlR, "Milliyet,, - Gevi tü
tün kumpanyası usta ba~ısı rlecep 
Efendi eski bir husumet yüzün. 
den ameleden İbrahim Efendi ta
rafından yaralanmıttır. Yaralı 
kumpanya tarafından hastahane
ye kaldırılmıttır• 

Peştimalh kadınlar 
AYDIN (Milliyet) - Halkevinde ku

mandan, daire müdürleri cemiyet ve ınü 
essesat reisleri fırka reis ve idare heye
tinin iıtirakile bir toplantı yapıldı. 

Bu toplantı da pettimallann kaldırıla· 
rak, kadınlarımızın asri kıyafete girme· 
leri de konutulmuı, bu İ! için her vası• 
tadan iatifade edilerek çok ıümullü pro
pağandalar y:ıpdması kararlastırıldı. Bir 
komite ayrılarak hu komitenin tetkikat 
yapması ve eelecek toplantıya münevver 
kadınlarımıTın c!a davet olunmnla•ı mu
vaf:k eörülclü. 

. ) 

Mulıabir mektubu 

Aydında neler yapılacak .. , .... ' 
Vilayet umumi meclisi bütçenin 
masraf ve varidatını tesbit etti 

Aydın uiltiyeti umum m~clia azası 

AYDIN, "Milliyet,, - Vilayeti
miz umumi meclisi Vali beyin re
isliği altında toplandı. 

Evvelce maliye encümenince 
gönderilen 931 kat'i hesap raporu 
hakkında encümenin mazbatası o
kundu. Encümen bunda uaUle mu
halif noktalar olduğundan, bun
lar için hususi muhasebe müdü- · 
ründen sorulduğunu, müdür beyin 
hunların selefi zamanında yapılan 
itler olduğunu söylediğini, fakat 
tasdik olunmayan hesapları ta
mamlamadan devralanlara da ka
nunun mes'uliyet yüklediğini, bu 
itibarla muhasebei hususiye mü
düriyetinin cevabının varit olma
dığını izah ederek, noksanların 
tamamlandırılarak tasdiki için 
daimi encümenine salahiyet veril
mesi teklif olunuyordu. Encümen 
namına Netet Bey (Çine) izahat 
verdi, encümen mazbatası kabul 
olundu. 

Lise tahsili için yardım isteyen 
sökeli Pertev Efendiye bütçe dar
lığı hasebile yardım yapılamıya
cağı hakkında Maarif encümeni 
mazbatası okundu. Sami Bey "Na
zilli,, encümen namına söz alarak: 

- Zeki olan bu efendiye yar
dım edecektik, fakat bütçe vaziye
ti dolayiıile imkan bulamadık de
di. 

Nafiz Bey "Çine,, Bu efendiye 
hayır cemiyetlerinin yardım etme
lerini temenni etti. Netet Bey "Çi
ne,, Hayır cemiyetleri haddi za
tında bu gibi efendilere yardım 
ettiklerini ve bir çoklarının tahsil
leri de devam ettirildiğini söyledi. 

Ethem Kadri Bey (Aydın) bu 
efendinin fırkaca tahsil ettirilece
ğini söyledi. 

Aydın Bellediyesinin tarife ha
rici kalan radyolardan o/o 1 ve sir
ke ve tuz ruhlarından kiloda beter 
kurut girme resmi alınması bakın· 
da müracaatı, radyolardan % 2 ve 
diğerlerinden de teklif mucibi a
lınması muvafık görülerek tasvip 
olundu. 

Bundan sonra varidat bütçesi
nin geçen oturmada okunan fasıl
larının müzakeresine batlandı. 

Tayin esami ile reye konularak 
Ömer Bey "Nazillinin,, muhalefe
tile encümenin teklifi vaçhile 
635,167 lira olarak kabul olundu. 

Masraf bütçesinin esbabı muci
be mazbatası okundu. 

Bunda ,hususi muhasebe kadro
sundan tahsil müfettitlerile üç tah
sildarlığın kaldınldığı, Nafia kad
rosunun olduğu gibi kaldınlarak 
harcırah ve müteferrika ile alat 
ve edevattan kısıldığını, maarife 
dokunulmadığını kıdem zammı 
alan muallim için de tahsiıat veril
diğini, Ziraat bütçesinde Bozdo
ğan için istenilen fen memurunun 
konulmadığını, baytarın aynen ka· 
bul olunduğunu, 11ihhiye de, has· 
tahaneye bir ebe ve eczacı kalfası 
kabul olunduğunu, hamam yapıl
mak üzere 2500 ve kalorifer tesi
satı içir. 3500 lira kabul olunduğu
nu ve diğer kısımlar kanuna uy
gun olarak konulduğundan doku
nulmadığını ve gelir bütçesi göz ö
nünde tutularak mütevazen bir 
bütçe takdim olunduğu bildirili
yordu. 

Ömer Bey "Nazilli,, hususi mu
hasebe müdürünün maatmın 45 
liradan konulmasına itiraz ederek 
vilayetin ikinci sınıf vilayet oldu.' 
ğunu bütçeye 55 lira konulmasını 
yarın ali mektep mezunu bir mü
dür gelirse sıkınıtı çekilmiyeceğini 
söyledi. 

Neşet Bey "Çine,, encümen na
mına izahat verdi. Ömer Beyin 
teklifi reddolunarak mazbata bir 
rey muhalifle kabul olundu. 

Masraf bütçesinin fasıllarına 
geçilerek; 

Maarif 254,506, Baytar 8590, 
Ziraat 4691, Sıhhıye 53200, ldar\ 
kısım 44120, Nafia adi ve fevkalil 
de 130083, ki 655,167 lira kab.ıi 
olundu. 

Bütcenin heyeti :.ımumiyesi tek
rar reye konuldu. ittifakla kabul 
olundu. 

Bütce nizamnamesinin müzake
resine geçilerek, 100,000 lira borç· 
la Aydın tire yolunun yapbrılma
sı ve bu iti takip etmek için An
karaya Ethem Kadri ve Ahmet 
Semih Beylerin gitmeleri ve fev
kalde hallerden vilayet makamına 
10,000 liraya kadar borç para al
ması için salahiyet verilmesi ka
bul olundu. 

Üç senelik yol programında en
cümenin teklifi üzerine; 

Aydın tire yoluna iki senede 
100,000, Aydın, Çine, Muğla üç 
senede 33000, Aydın, nazilli, de
nizli üç senede 28,000 Nazilli, 
bozdoğan üç senede 4000 Kuyu
cak, karacasu üç senede 1500, Sö
ke, Retadlye üç ıenede 5500 Yeni 
pazar, Sultanhisar üç senede 1500 
Karapınar, kaçarlı üç senede 1500 
Söke, batarası üç senede 3000, 
Koçarb hatarası ilç senede 1500 
Aydın, Retadiye, lzmir üç senede 
8000 Söke, kutaduı üç senede 

19000 
Lira ki ceman 220,000 lira sarfr 

kabul olundu. 
Son olarak daimi encümen aza

lıkları seçilmesi yapılarak Ethem 
Kadri (Aydm) Ahmet Emin (Çi. 
ne) Ahmet Vefa (Bozdoğan)) ls
mait Hakkı (Nazilli)}) Beyler it
tifakla seçildiler. 

Bükret sefirimiz 
Bükreı sefiri Hamdullah Supbi B. 

dlıo Ankaradan ıehrimize gelmittir, 
'llir iki güne kadar Bükreıe gidecek· 
tir. 

Kad1nlar birliği nasıl 
çalıııyor? 

Türk Kadın Birliğinin müsmir faali
yet gösteremediğinden bahis ve ıikiyet 
edilınitti. Dün aldığmuz bir tezkerede 
Birliğin faaliyet ve yardnnlan ıu auretle 
bulaaa eclilmektedir: 

1) Kadınlar Birliği üç. seneden beri 
balo vermemiıtir. Vercll!imlz çaylar da, 
müdavelei efkar etmek üzere bizi ziya
ret eden ecnebi heyetlerini kabul etmek 
mecburiyetinden dolayıdır. 

2) Kadınlar Birliği, Beynelmilel Ka
dınlar Alliance'ma dahil olduğundan 
fuht aleyhinde mücadele meselesi pro
ı_nunına dahildir. Bu defaki Marsilya 
Konferanamdaki miirabhaslarımız bu 
mesele hakkında ltir rapor verdiler. 

Abli.ki me•elelerle me,gul olınak üze
re kadın polis memurları kullanılmau
dır, ki bu da hükumetlere ait bir vazi· 
fedir; ve iki cinsten gençlerin fikri ve 
ahlaki seviyesini yiikseltmek meselesi· 
nin tetkikidir ki bununla bilcümle kadın 
birlikleri meıguldurlar. 

3) Sefaletle mücadele meselesine ge· 
lince: bir çok kızları Bicki Yurduna, 
Sanayi Mektebine, Hayıi't Mektebine 
kaydettirdik ve yol masraflarını ve ica· 
bmda mektep ücretlerini temin ettik. 
Her sene fakir coculdara mektep kitap
ları alryoru:ı. B~ sene Kurban Bayra· 
mına 250 mektepli çocuğu giydirdik. 
Bir rok fakir kadınları müeueselere Y.,.. 
leşti;dik; leyli mektepler ve bu•u•İ e., 
!erde hıdmetçilik gibi işler bulduk. 

3) Gençliğe bıdmet mok~adile Alma! 
ca. ,.~ Fransızca meccanj lı n dersten 
açt. h. Kütüphanemiz azl'mızın emrirıe 
ama· f"rllr 

4) Rütüıı hı itleri İ: ütç< .,-.izin darlığı
na ı .ıi;men ;:apıyoruz. 



• 
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Tayyare Piyangosu 
Dünkü keşidede kazanan 

numaraların li.., tesi • 

1 O bin lira kazanan 
1019 

5 bin lira kazanan: 
48652 

2500 lira 
22269 

1500 lira 
30856 

kazananlar: 
22643 

kazananlar: 
42438 

1000 lira kazananlar: 
1784 1891 6373 13062 

16025 16543 17773 21577 
24187 26261 

500 lira kazananlar : 
4İ8 

1618 
3925 
8144 

11215 
15768 
19131 
22253 
25939 
30252 
33941 
36222 
35412 
39416 
43f49 
t7429 

328 
10783 
20110 
29747 
33880 
37560 

572 
1618 
4012 
8191 

12362 
16098 
191169 
23630 
26060 
31192 
34310 
37064 
384ti6 
29619 
443"6 
48894 

610 
1802 
4232 
8388 

13290 
16802 
20011 
23887 
28067 
31587 
34648 
37095 
38544 
4-0222 
54445 
49153 

718 
2045 
4711 
9352 

13439 
18210 
20881 
23839 
28387 
33546 
35268 
37112 

~ 
45830 
49273 

1165 
2300 
5477 

10532 
13781 
18804 
21042 
211718 
28404 
33716 
35703 
37917 
38603 
419911 
46117 

1424 
2891 
5708 

11149 
14944 
18845 
21958 
25912 
29554 
33759 
36048 
38047 
38697 
42335 
47059 

150 lira kazananlar: 
4572 4604 6406 6664 

11614 13253 164611 16806 
21466 21825 21896 25903 
30826 31119 31665 33493 
33929 34059 34942 38357 
37955 40036 45812 46192 

50 lira klazananlar: 

8124 
16872 
26582 
33793 
35731 
48719 

:..~ 140 258 316 432 484 
537 841 1237 1438 1567 1587 

1680 2ii';- 2229 2417 2447 2541 
2627 2890 2" 2993 34-03 3511 
3538 3618 3662 3675 3811 3835 
3837 3865 4070 .~ 42fil! ~~23 

.,4569 4971 5257 5328- ssso 5589 
s121 5876 11459 6557 sn2 1110 
7528 7262 7280 7380 8092 8278 
8309 11585 11662 8881 9201 9227 
8715 8738 8770 9254 9337 9548 
%69 9581 9643 9829 9857 9930 

10129 10205 10403 10436 10438 10439 
10451 10517 10553 10814 10838 Ul964 
11021 11438 11591 11721 11790 11802 
12288 12293 12404 lZWI 12537 12705 
12769 12930 13588 13668 13868 13954 
14Q02 14004 14062 14128 14200 14237 
14264 14377 14620 14759 14828 14900 
14~24 15115 15191 15290 15426 15491 
15543 15844 15885 16727 17194 17218 
16351 16492 18648 180S7 18261 18449 
17467 17945 18011 19051 19060 19160 
18503 18509 18553 19434 19434 19688 
!9117 19234 19366 20820 20622 21013 
19800 201119 20460 21495 21926 21973 
21023 21036 21350 22133 22213 22267 
22482 225ll5 22599 2Z60ll 22(131 22866 
22882 23195 23316 23368 
23608 23628 23732 24284 24321 24980 
25044 25303 25490 25494 25540 25558 
25734 25910 25919 26101 26513 26611 
26734 26764 26953 27032 27095 274&4 
27788 27836 28064 28075 2811!1 28409 
28511 28582 211öl5 28703 28920 29068 
29119 29212 29317 29454 29527 30091 
30176 30402 30550 30887 30945 31373 
31403 31633 31697 31778 32010 32197 
32271 32484 32546 32716 32033 33071 
33128 33129 33204 33395 33548 33881 
33737 33971 34971 34059 34Ulll 34240 
34472 34661 34822 34962 35388 35374 
35434 35434 36479 35692 35846 35982 
36090 36455 36456 36669 - 36756 
36781 36777 38879 37019 37246 37497 
37652 37830 37893 37940 38017 38133 
38214 37808 38943 39190 39240 39906 
40097 40146 4-0192 40634 40977 41071 
41326 41665 41892 41902 41914 42025 
42026 42091 421110 4218'f' . 42528 42635 
42981 42988 43033 43117 43124 43283 
43290 43456 43884 44015 44122 44186 
44273 44388 44459 44594 44832 44705 
44808 44908 45002 411102 411121 45150 
45258 45407 45551 45613 411701 45781 
46091 46151 48217 - 46511 467fil 
48786 46905 48983 47217 47331 47403 
47502 47762 47788 47- 48144 48341 
- 46764 48762 489111 491611 49142 
49359 49436 49437 49882 498811 49912 

30 lira kazananlar: 
32 198 31.f 327 4119 819 

952 1026 ıızs 128'7 ı:zeo 1538 
11148 1803 1- 2152 2210 2305 
2345 2822 3047 3055 3156 3195 
3213 3437 3474 3613 3865 4027 
4173 4428 4882 4748 4858 4980 
9038 5078 5144 11238 5324 S40ll 
5439 5619 S122 6M4 8303 6353 
634W 6540 6621 6707 8824 6950 
11oa 1172 1m 7335 110& 7803 
7956 8061 8149 81119 8407 8442 
8538 1621 8709 fn~ fr181 8831 
8831 11872 - - 9288 9324 
8633 9765 - - 10136'' 10351 

10420 10&21 10653 1074a 10860 10905 
10928 ıtt32 11279 11482 11595 11747 
118113 il 900 11980 12010 120450 12271 
12311 12349 12403 12568 1264.1 12730 
12780 12833 12841 13048 13103 13233 
13278 13388 13376 14010 14062 14UMI 
14255 14302 14352 14602 14760 ll5083 
15143 15294 111537 1- 18804 18185 
16191 16218 11148.1 16638 11716 16719 

Milllyet'in romanı: 1 

111813 17195 17438 17458 17533 17698 
17875 18228 18238 18253 18288 18409 
18446 18501 18536 18753 18991 1902t 
19073 19127 19161 19177 19270 19373 
19482 18594 18607 20054 20058 20146 
20228 20311 20315 20353 20523 20759 
20775 20752 21206 21502 21517 21652 
21844 21900 21907 21980 22015 22098 
22136 22264 22286 2236fi 22687 22747 
23101 23388 23390 23526 23598 23657 
23730 24032 24-078 24309 234340 23577 
24752 23901 25070 2 · 024 25223 25285 
25410 25977 26040 26°01 26902 26128 
26190 26485 26528 26694 26835 26949 
27082 27111 27149 27240 27648 27788 
27710 27713 2778ı 28340 28940 28815 
28940 29067 29019 28399 28575 28894 
28894 28916 30292 30432 30444 30738 
30997 31040 31097 32127 32209 32435 
33965 34200 34338 34740 34740 34801 
35266 35275 35559 35741 35941 35990 
36018 36090 36170 37021 37047 37074 
37438 3o:ıs7 37860 38215 38272 38572 
38597 38868 28874 28874 2Bıl99 28935 
38983 39073 39277 39599 39763 40178 
40263 40381 40518 40542 40545 40573 
40852 40677 40936 40978 41098 41105 
41222 41488 41873 41929 42720 42813 
42840 42844 42917 42995 43038 43212 
43376 43658 43731 49285 49318 49367 
49436 49485 49686 49791 49950 

Yeni ne.riyal 

Yah çapkını 
Bürhan Cahit Beyin hu romanı yakın 

bir tarihte Boğaziçinde l!"Sen ve dediko
duıu yıllarca !-Ü""Pn hazin bir macerayı 
•nlatmaktadır 

Bürhan Cahit Bey romıı.n kahraman
larının bayatını yakından takip ederek 
kendine mah•u• zarif Ü•lubu ile hu roma 
nı kaleme almıttır. 

Bu roman en sam.imi aile yuva1arrnın 
bedji ihtiyacım temin edecek bir incelik 
ve haııasiyetle yazıldığı İçin he!' ıınrf 
karilerin kütüpbanelerind<' ;er hüfa
caktır. 

---o---
Davetler 

İkramiyelerini a1mıyan 
maluller 

Harp Malulleri ve Şehit Yetimlerine: 
latanbul Harp Malulleri Cemiyeti Umu 
mi merkezinden: 

1 - 930, 931 ve 932 .,:nelerinde her 
ne sebepten olursa olsun tütün ikr~ 
yelerini almıyan (10 seneliklerini alan
lar dahil) Harp Malulleri ve tehit ye
timlerinin derhal askerlik •ubelerine mü 
raatle isimlerini kayıt etti;melerini son 
defa olarak, 

2 - Bir kaç senelik müterakim ma
lüliyet ınaa§lannı aldıklan halde Diva
nın tasdik tabiri nazarı itibare alınarak 
kendUerine müterakim tütün ikramiye-
leri vetllmiyen meslekda,lanmı::un tah
men veya !İfahen hemen Merkezi U
mumiye müraatleri rica olunur. 

1 RADYO 
Bu9ünkG. program 
ISTANBUL: 

18 dea 18.,45 l<adar Sa& (Mütenef hanım.) 
18,45 den 19,30 J. adar Orkestra. 

1 

19,.30 den 20 l<adar Franaızca dera (Müpte
dilere) 

20 den 20.30 kadar Osman Pe1Jhıa:n 
20,30 den 21,30 kadar Saz. Haf1z Ahmet B.) 
21,30 den 22.30 kadar Orkeatra, A;.ıu , Boraa 

haberleri "Ye eaat ayarı. 

VARŞOVA 1411 m . 
13,15: Plik. 17: Plôk. 17,45: MuMeHf. 

19: Mayıa netriyab. 21,o5: ka6f muailü ,.Sup 
pi, Strauaa, Flecter, Kalman". 21.10: Cho
pin'ln ffe-,.ferinden lc.oaatr. 2:1."'8: Müaalıab .. 
24: Dana h&Yalan. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
19,35: Amele cemiyetinin tapn•i heyeti. 

20,20: Dr. Eusen Hu.ba,. tarafııadan kemaııı -
Piyano konseri ,Jllır: b.ahra -nahıua parça
lar". 21.20: Temaiıl. 23.SOı Haberler. Soar•: 
Budap.ıte konıer h•,etlnln lro11a•rİ. 

MÜNIH 532 m. 
21 : ,.Wo die Lerelıe aina'" "Çayır lr.uta

DUh Öttüiü J'•r" iaimll L ... •r'in opereti. 
23,50: Gece mu•iki•i. 

ViYANA 517 m. 
20.35: Edü bir muıilri alet.ile koaaw. 

.. Bach" 21,20: ,,Dailann anan" üç perdelik 
hir oyun. 23: G&nl'lherırer taloms tarafın
dan O!)erel ve valı .-rsa)an. 

PRAG 487 m. 
19,JS: Alman<:a muailc:iU netriyaL ZO.OS2 

Kon(erana. 20,20: Anne aününe mah.ua kon 
ıw. 21: f.ıav muıilcial 21,,36: 7 .. 23: Son ha 
herler. 

BÜKREŞ 394 m. 
13: Pl.ik. 14.lS: Plil:. 18: Radyo orl.e•

tr••ı. 19,20: Radyo orlı:e•traıı. 20: Konferans 
20,45: Pl.iık. 22: Kaın,ık muaild. 

BRESLJ.V 32S m. 
21,.20: Bando mu•iki•i. 22t Karıfılr n .. ri .. 

7•t. 23: Haberler. 23,30: ..ZOo"' lronaer ııaJo .. 
nandan nalcleo: Dan• mu•ilıi•L 

-- -

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Y.uan: Anital-

16 Mart 
Geçen alqam Ritz'de beraber ye

mek yedilim bir eriı:elıı dostum lıana d&
oli ki: 

- Elinize bir ln111un kalemile ka
lıt alın, aklınıza ne aelirse hepsini o 
k&iıdm üzerine yazm. • • Y aııclıklan
nııı bir kitap olur. 

Gülümsememek için kendimi zor 
zaptettim. Aklıma her gelen teyİ yaz
miya ltıı.lkaam kitap değil, otuz ciltlik 
blı ansiklopedi olur! itte ben böyle
yiın. . • Adeta durmadan düıünürüın. 
Diyebilirim ki bana en hot vakit ge
çirten §<!Y düşünmektir; çünkü za
man olur ıaatlerce batka hiç bir şey 
yapmadan oturup düıiıniirüm. Bahset
tiğim zatın kanaatince düıünmeğe ka
biliyetli olan her genç bu halinden a-

Tercüme: Kamran Şeni 

zami surette istifade etmelidir. Ken· 
diai guya zekadan pek anlannıtı onun 
İçin zeki bir insanla kartılaıtı mı, ka
bil değil gözünden kaçmazmıt 1 

Bütün bu lakırdılar benim aklımda 
bile kalmıyacaktı, fakat o zat bu aa
bah tutup bana bir de kitap gönder 
mez mi 1 Hizmetçim hediyeyi getirdifi 
zaman haykırdım: 

- O ne Lulu? Gene mi kitap ••• 
Ayol, biz daha elimizdeki kitaplarm 
yanıını okumadık! 

Fakat içini açıp ta beyaz kağıt ta
b~kalanndan hatka bir teY göreme
yınce dostumun bana söylediklerini ha
tırladım, bunun da müstakbel ruzna
mem oldufunu anladım. lıte böyle 
oldu. Okuyacak yerde kendim bu ki
tabı yazmıya baıladıın. 

MlLLlYET CUMA 13 !VıAYIS 1933 

1 3 \.ncü ko?ordu ilanları 1 ------
K. O. Merbut kıt'aları ih

tiyacı için 145.000 kilo s; ğır 
eti kapalı zarfla münll!rnsaya 
konmu~tur. fhales! 24 Mayıs 
933 çarşamba gÜnÜ saat 1 l 
dedir. İsteklilerin şartname
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya İ§tİrak için o gün 
ve vaktind-:.n evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonuna 
gelmeleri. (137) (1988} 

:!Sll 

1. F. ihtiyacı için 130.000 
kilo sığır eti kapah zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
24 Mayıs 933 çarşamba günü 
saat 11,30 dadır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya İşti
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna gelmeleri. 
(138) (1989) 2512 

Tire SA. AL. KOM. dan: 
Tiredeki kıt'atin ihtiyacı i

çin 368 l 9 kilo sığır eti kapa
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 22 Maym 933 pa
zartesi gÜnÜ saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek Üzre her gÜn Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
ve münakasaya iştirak için Ti 
rede SA. AL. KOM. nuna te 
ıninatlarile birlikte müracaat 
lan. (3049) (1990.) 2513 

,,. ,,. ,,. 
Çatalca müstahkem mevki 

kıtaları ihtiyacı için 40,000 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
29 - Mayıs - 933 Pazartesi 
günü saat 14 tedir. İsteklile
rin şartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasaya İşti 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel teıninatJarile Fındıklı 
da 3. K. O. Sa. Al. Komisyo
nuna gelmeleri. 

(145) (2057) 
2642 

G. Hd. kıt'atı için ~ağıda 
yazılı muhabere malzemesi pa 
zarhkla alınacaktır. Talip çık 
madığmdan ihalesi 15 Mayıs 
933 pazartesi günü saat 15 şe 
bırakılmıştır. İsteklilerin nü
mune ve şartnamesini gör· 
mek üzere her gÜn ve pazar· 
lığa i§tirak için o gün ve vak 
tinden evvel F mdıklıda 3. K. 
O. SA. AL. Komisyonuna gel 
meleri. (157) (2152) 

1.- 3 No. lı l 700 fincan 
maa demir. 

2, 5,3 mm 86 Km. demir tel 
galvanizli. 

1,5 Mm. 1,5 Km. demir tel 
galvanizli. 

25 kilo kükürt. 
2.- 3 No. h 580 fincan 

maademir. 
2,5,3 Mm. 29 Km. demir tel 

"galvanizli" 
1 ,5 Mm. 500 metre demir 

tel "bağ için ". 
30 kilo kükürt. 

... * * 
K. O. Merbut kıt'a1arile, 

1. F. Krt'aları ihtiyacı için 

16 marttayız. Defterime klnunu 
aanide yani senebatmda bqlaaaydmı 
iyi olacaktı ama, geçti. Bereket ver
sin ki bununla mühim bir feY kaybet
miı olmuyorum, çünkü dostum J'dr. 
Elaman kanunusani, ıubat aylan için
de New - York'tan biç kımıldaınadı 
ııibi desem caiz. O burada olunca da 
ııünler tam manasile biribirini takip 
ediyor ve biribirino. • • benziyor! 

Mr. Eiaman Şikago ıehrinde otunır 
zamanını toptan düğme ticaretine bas
retmiı bir zattır. Bütün Şikago halkı
nın ''Düğme Kralı,. dediği adam itte 
odur. Şu benim tabıil ve terbiyemle 
pek ziyade alakadar olan Guı Eiıı
man. . . . Binaenaleyh fikren ne de
rece terakki ettiğimi görmek için dur· 
madan New - Yorka taşınma11 kadar 
tabii bir teY olamaz. Halbuki o New
Y ork'ta bulundufu zaman takip ede
ceğimiz proııram Önceden kararlattı· 
nlımı gibidir.; onun için '-aher geçir
diğimiz bir ırünü burada anlattıktan 
sonra yapılacak ıey Öteki günler için 
birer caize koymaktan ibarettir. lıte 
anlatayım: Gidip Colony'de yemek 
yeriz, sonra tiyatroya gideriz, daha 
sonra Trokadero'da bir gezinti ... Ni
hayet Mr. Eisman beni apartımanıma 

4600 ki~o yoğurt pazarlıkla a 
hnacaktır. İhalesi 15 Mayıs 
933 pazartesi gÜnÜ saat l 4 te
dir. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gÜn ve pa
zarlıEi'ma iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıklıda 3. 
K. O. SA. AL. Kom. nuna gel 
meleri. (156) (2151) 

G. Hd. Kıt'atı ihtiyacı için 
Fincan maa demir, Demir tel, 
Bağ teli, Kükürt, Kıtık, kat
ran , direk pazarlıkla alınacak 
tır. İhalesi 15 Mayıs 933 pa
zartesi günü saat 15,30 dadır. 
İs~.eklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün- ve pazar 
lığa İştirak için mezkilr gÜn ve 
saatinden evvel F mdıklıda 3. 
K . O. SA. AL. KOM. nuna 
geln1eleri. (161) (2156) 

... * ... 
K. O. merkez kıt'alan için 

pazarlıta konan 4500 adet ye 
şil salata, 2200 c!emet yeşil so 
ğan, 1000 demet: lere otu i~e 
20 kilo sirkeye talip çıkmadı
ğından ihalesi 15 Mayıs 933 
pazartesi günü saat 14 e bı
ra!clmıştu. isteklilerin şart
namesini görmek üzeı-e her 
gün ve pazarlığa girmek İçin 
o gün ve vaktinden evvel F m 
drklıda 3. K. O. Sa. Al. komie 
yonuna müracaatları. (154) 
(2130) 

• * :jl 

7 .ci Kolordu namına pazar 
lıkla 1275 giyim nal satın alı
nacaktır. İhalesi 15 Mayıs 
933 pazartesi günü saat 
11 ,30 dadır. İsteklilerin nü
mune ve şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa gir 

mek için o giin ve vaktinden ev 
vel Fındıklıcla 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla
rı. (155) (2131} 

• * 
Kol Ordu hayvanatı için 

pazarlığa konan 50000 adet 
üç numara Beyğir mıhına tek 
lif edilen fiyat pahalı görüldü 
ğünden ihalesi 15 Mayıs 933 
pazartesi gÜnÜ saat 1 l e hıra 
kılınışbr. İsteklilerin nümu
ne ve şartnamesini görmek Ü 
zere her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(153) (2132) 

Darülaceze Müdürlüğün
den: 

Darülaceze çamaşırhanesi
ne muttasıl bulaşıkhane ma
hallinin ( 1041) liralık İnşaat 
ve tadilatın münakasası kapa 
lı zarf usulile 25 Mayis 933 
perşembe gÜnü icra olunacak 
ve saat on dörtte zarflar açı
lacektır. Teminat akçesi İş 
bankasına bırakılmalıdır. 1Ik 
teminat akçesi yüzde yedi hu 
çuk kuru§tur. Taliplerin Da
rülacezeye müracaat1arı. 
(1977) 

ııeti~. Böyle bir zat genç bir kızın 
tahsıl ve terbiyesile bu derece alaka
dar olursa pek tabiidir ki ona ahTali 
alemden bahsetmek için evinde geç 
vakte kadar kalmak ister. Netice: Er
teıi ıriinü yorgun olurum, yataktan 
o kadar ııeç kalkarım ki akıam yeme
ğine gitmek için dar giyinirim. Yemek 
benninvali sabık Colony'de. .. 

Muharrirlikte muvaffak olursam 
çok tuhaf bir teY olur doğrusu! .. Vak
tile babanım evinde - Arkansaı Cüm
buriyetinin Little Rock denilen bir kı
yıcığında otururduk - muaikide ken
dimi ıı:östermit olaydım, ailem pek 
memnun kalacaktı. Et dost musikiye 
istidadım oldufunu gıpta ile ııöylerler 
bana zorla elızeniz ekzerıiz üstüne 
yaptırmak için pefimden kotarlardı. 
Halbuki ben de, her nedense, ekzer
aizleri gÜnahım kadar sevmedim. is
tikbal meseleaidir, diye ardı ardına sa
atlerce o mahut ekzersiz defterinin 
üıtüne kapanıp renkten renge girmek 
benim harcon değildi. Nihayet dedi· 
ğiın oldu: O netameli mandolini oda
nın ortaıına atıverdim, bir daha da o
nu elime almadım. 

Fakat yazmak öyle mi ya ••• Yaz
mak için ne etüd lazım, ne ekzerai2 ••• 

S E Y R•l S E F A t N 
Merltn acenta : Galata Köprübatı 8. 2362. 

.Şuh A. Sirlı:eci MUbtlrclu aad• H. 2,374A 

İZMiR- PİRE- İSKENDERİ
YE POSTASI 

EGE 
16 Yayıs S~b 11 de Ga
·ata nh lıwından kalkar. _______ , __ 

,, 
1 

1 

(NASIR ' 
Sizi bir ayaktan 

edebilir! 

BEŞİR 
KEMAL 

NASiR ILACI 
varken; naa1rımzı jiletle 

kesmeyin! 
(2717) 

------
Dr. A. KUTiEL 

SADIK.ZADE Biraderler 
Vapurları 

Haftalık ı• ZMJ" R sürat 
muntazam postası 

Lüks kamaraları h'avi 

SAKARYA 
Vapuru C t • 

13 mayıa umar esı 
saat 16 da Galata rıhtımından doğru 
(İzmir) e hareketle pazar günü Iz
mir'e muvasalat ve pazartesi günü 
tzmir'den hareketle salı günü İs
tönbula avdet edecektir. 

BARTlN POST ASI 

KEMAL vapuru 
14 mayıs pazar günü Sirkeci rıhtı
mından hareketle (Ereğli, Zongul
dak, Bartın, Amasra, Kurucaşile, 

Cide, İnebolu, Evrenye, İlişe ve A
banaya azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirke<>i Mey
menet Ham altında acentalığa mü
racaat. Telefon: 22134. (3177 / 28) 

2746 

BARTlN 1NEBOLU 
POSTASI 

CIHA Tı4a!:;~. pazar 
günü hareketle Ereğli, Zonguldak, 

Bartın, Amasra, Kurucaşile, Cide, İ

nebolu, İlişi iskelelerine azimet ve av

det edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci Paket postaha-
1 Karaköy Bört>kçi fınnı ııraıında 34. nesi karşısında merkez acentasına mü· 

! (2648) 2371 racaat. Telefon: 22967. (3196) ! __________________________ _ 

'ı ______ , Emlak ve Eytam Bankası ilanları _ 

Satılık Mutena Arsalar 
Esas Mevkii ve Nevi 

103 Büyükada Nizam caddesi atik 25 cedit 7 ve 
Ada ve Parsel No. lı 107 6 metro arsa 

Teminat 
Lira 

60 

542 Usküdarda Kısıklıda Alemdağı caddesinde 
atik 6 cedit 4 No. lı 224 metro arsa 

30 

218 Beşiktaşta Sinan Paşa mahallesinde taş is 125 
kelesi sokağında 27-29- 31 No. lı arsa 

522 Heybeliadada lstrado Volisi 125 
Balada muharrer 103 ve 542 esas No. lı arsalar peşin be

delle ve 218 ve 52 2 esas No. 1ı emlak 8 taksitle bilmüzaye
de satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 29 Mayıs 933 
pazartesi gÜnü saat on altıda şubemize müracaat an. (2164 

fst anbul Sıhhi Mües•e•eler Muhasebeciliğinden: 
1000 Kilo fersude amerikan bezi parçaları 
1000 ,, fersude aba parçaları 
500 ., hurda bakır 

1 adet overlant marka otomobiı 
Bakırköyde akliye ve asabiye hastanesinde fersude olarak 

bulunan yukarda yazılı dört kalem e§ya 15-5-933 pazartesi 
günü saat on üçte müeıısesede pazarlıkla satılacaktır. İstek 
lilerin vakti muayyeninde müracaatları. (2145) 

Nakit Mukabilinde Sabbk EmlAk 
Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 

Mahallesi Sokağı No. sı Zırraı Muhammen kıymeti 
F eriköy kısım 2 Çifte ce 54 2200 00 

vizler 
Hasköy Abdüs Cezayirli 62 300 00 
selim 

Na1 t veya mlbadil boaoıa 
ıatıhk emlak 

mukabilinde 

Kasnnpaşa 
Emin camii 

Eyyühüm 1 700 00 

Balada evsafı muharrer emlakin salı§ ve İcarlan 24 Ma
yiı 933 tarihinde ihale olunmak üzere müzayedeye konul
muştur. isteklilerin yevmi ihalede saat 15 le yüzde 7,5 temi
nat akçelerile Beyoğlu maldairesinde müteşekkil komisyona 
müracaatları lzımdır. Tafsilat İıtiyenler daha evvel müracaat 
edebilirler. (2081) 

Böyle ıeyler için her şeyden evvel h• 
veo lazım Fakat ekzet'Iİz in1a11da he
ves namına bir şey bırakmıyor ki ... 

Güleceğim geliyor: Kendi yazımla 
16 marttan 18 marta kadar defterin 
iki say1fa11nı kapladım. Buııüıılük ve 
yannlık kafi. Bakın, bir ıeyi yapmak 
iatedim mi nasıl canü gönülden yapı
yorum! 

19 Mart 
Dün akfll"I Dorothy telefon etti. 

Ribı holünde birine tesadüf etmiı, 
Adam: ·•Sizinle tanıtmak terefini rica 
edebilir miyim?,, demif. Öğle yeme
jiini beraber yemiıler, ikindiyin çay 
içmltler, akfaın birlikte yemek yemit
ler. Dorotby tanıttığı adam için diyor 
ki: 

- lami Lord Kooksleigb .•• Fakat 
ben kendisini kısaca Kuku diye çafı
rıyorum I 

Ve teklif ediyor: 
- Bu aktam aen, ben, Kuku, tiyat

roya ıidelim. Burada i.. Gus'ü de 
beraber getir. 

Az kaldı durup dururken Dorotby 
ile bir temiz kavııa edecektim. Doro
tby, her zaman Mr. Eisman'dan akra
nından bahseder gibi küçük ismile 
bahsediyor. Genç bir kızın tahsil ve 

terbiyealne kucak dolusu para sarfe
den Mr. Eiaman ehemmiyetinde bir 
zatı vaftiz iamlle yadetmenin ne bll
yük bir münasebetsizlik oldufunu an
lamamazlığa geliyor. 

Mr. Eiunan'dan Gus diye bahset
mek benim aklnna bile gelmez. Ona 
mutlaka bir isim takmam lazımgelae 
Daddy (1) derim. Gene de berkesin 
yanında ona Daddy demefe dilim var
maz. Dorotby'ye Mister Eiaman'ın 
yarın New - York'a geleceğini söyle
dim. Dorothy ile Kuku gelip beni al
dılar. Hep beraber müzik - hole git
tik. 

Bu sabah Kuku telefon etti. Beni 
Ritz'de öğle yemeğine davet ediyor. 
Şu ecnebiler ne küstah oluyorlar! Ku • 
ku ''lngilizim, üstelik le Lordum,, di· 
ye Ritz'de ikram ettiği kötü bir öğle 
yemeği hatırı için ııenç bir kız bir kaç 
saatini kendi yanında heder eder zan: 
nediyor! Sonra, bu yetitmiyonnuş gib• 
insana bir de, Tibet dediği bir yere 
yaptığı seferleri anlatıyor. • • Saatler• 
ce nutuk dinledikten sonra farkınd" 
oldum ki bu masalda bir sürü mund"r 

(Devamı var) 
------~ 
(1) Babacığım/ 

-

i 
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ASiPiROL NECATİ, grip, nezle baş ve dit ağrılarının kat'i ilacıdır. Ba~;:k':~;d. SALiH NECA Ti eczanesi 
(2153) 2375 

• 
Is tan bul T k Ş k F b •k J Türk Anonim ve ra ya e er a rı a arı Şirketindenı 

Alpullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
heı: isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

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

rönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adresı lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon:24470. 79 

Mühim ilan 
Maliye Vekiletinden: 
l - Ttı.k barflerlle ve J'•DI t•lılllerle ihzar 

•dllmlf olan yeni damga palları, 1 Haziran 
935 tarihinden itibaren kullanılmaya çıkarı
laeak ,,. eldeki clamıa pulları, o tarihten iti
baren latlmaldea. kaldırılacaktır. 

2 • Her mahal malmüdl.rillğtl, 1 S Mayıs 9 33 
tarihinden itibaren, tedarilde bulunan pul-
1•n Jenilerlle detfttlrmej'e batlı,.acaktır. 
15 .. 31 llayı• 1933 ml.ddetlne alt giinll.k 
llıtt1attan fazla elinde pala olanlarla baylle
rl1a, Jeallerlle tebdil edilmek 1.zere, malml.
:fi•ltlklerl ve:nıelerbae mtı.acaat eylemeleri 
'•••dır. . 

3 - 1 Haslran 933 tarihinden itibaren ba-
11116 damı• pulları kallanalmayacağından 

ıs" 3t ifayı• 933 mlbadele müddetine rağ-
n da damga pula ı olanlarla 

bayiler, elha,et. St Ata•t•• 933 tarlhlae 
kadar m zkGr malmtldl.rltlklerlne ml.racaat
la, pullarım tebdil ettirebileceklerdir. Mal
llltldirlllılerlae ml.racaat zamanı aaat 10dan 
ıs e kad•rdır. 

31 Atustoa 933 tarihinden itibaren e•lr:l 
P~llar kabul ve yenllerlle tebdil edllmlyece
ğınden muhterem balkan ona göre hareket 
etıııeal Iiizumu HA.n olunur. (1863) 2432 
-- -=---=----- --- ~-----------. . --- -

MISIR iŞ Limitet 
Sermayeai: 100,000 Tti.rk Lira•• 

P4erkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
T0RKiYE iş BANKASI tarafıad- tesis edilmiıtir. 
iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 

1 
EMANET lşLERI YAPMAKTADIR. 

SkENDERIYE de -tılmak Ozere emaneten mal 
1611derenler, hesabımıza, TÜRKiYE iş BANKASI 

ıubelerinden avans alabilirler. 
Eni· fi f k. . yı yatla, en az mura ve omıayoala emin biJ' surette 
1' görmek isteyenlerin MISIR iŞ LIMiTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRfŞ • lskenderiye 

2367 

arlnara Üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Nevi, Miktarı Münakasa Saat Sureti ihale 
Et Kilo tarihi 
f.ı- 50,000 29-Mayu..933 10 Kapalı zarf 

\' -.ınel.( 240,000 29-Mayıa-933 15 " " 
~~hze 57,000 30 -Mayıa-933 10 Aleni münaku. 
Süt rt 3,750.,30 -Mayıa-933 15 " " 
Deınz 10,000 30-Mayıa-933 ıs · " " 

beş kal efradı ihtiyacab için yukanda nevi ve nıilctarlan yazılı 
İ~tte i:u:'zakm münakasala n bbıalannda yazılı tarihlerde 
tir.Şartn andanlık Satmalm a komisyonunca icra edilecek
r~ I<. ve l':.':ıi,ureti muaaddakalan İzmitte Marmara Oaaiibah 
lır. Talipte . ulda Deniz aatmalma komisyonundan almabi
kornisy0na rın .% 7 ,5 niabetind en teminatı muvakkateleri ile 

11ıuracaat1an illn olunur (2065) 
2645 

2364 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdirlüğündenı 
Ankara · Haydarpat•• Eskiıehlr • Adana • Mersin, Eskiıehir - Balıkesir ve Adana - Ulukışla kıs1mlannda itlemekte olaa Jolc:a 

treaJerinin tarifeleri 15 msyıı 1933 tarihinden itibaren değiftirilecektir. Yeni tarifelere göre yolcu trenlerinin btlyik istuyonlardaa kalk-
ma "uma •aatleri qaitya yazılmıtbr. Daha fazla mal6mat edinmak iatiyenlerlıı iıtasyonlanmıza mOracaatlan illn ohınar. (2125) 

Ankara K. 
Eskifelıir V. 
Eskişehir K. 
Haydarpap V. 

Her 
giln 

19 00 
1 44 
ı 59 

10 25 

Her 
gil• 

12 30 
20 55 
21 35 
8 38 

12 30 

Paurtesi 
Per9embe 

8 35 
17 15 

Ankara K. 8 35 
Haydarpaşa K. 9 35 
Eakiıehir K. 17 43 Pazartesi 
Eskifebir K 17 37 Pertembe 

10 10 Cuma C martui 
21 25 Pazar Sah 

Afyon V. 21 19 
Afyon K. 21 27 

Konya V. 3 19 
Konya K. 3 32 
Adana V 11 43 
Mersin V. 12 52 
Adana K. 12 18 
Fevzipaşa V. 16 01 
Fenipaıa K. 
Malatya V. 

Sah 
Cuma 

22 10 Çarpmba 

2 3S 
3 00 

10 00 Cnmarteai 
~O 25 Pazar 
21 20 Pazarte•İ 
22 17 Çarpmba 
22 00 Perıembe 

4 14 Pazar Pazartesi 
5 30 Salı l 14 40 Perşembe Cuma 

Ealdıehlr K. 3 20 Camar.__1• Pa·•-'"elİ Pe--mbe 
Babkeair V. 16 2~ "'" -" ·Y-

Adana 
Mersin 
Nlide 

J 

K. 11 45 
K. 11 29 Pazar Pazartesi Perıembe 
V. 20 2S 

Her göo 
Marda K. 18 30 
Adana K. 22 00 
Fe-.zipata K. 5 30 
Malatya V. 14 40 

Nafıa Vekaleti 
Ankara Şehri içme Suyu Komisyonundan: 

Ankara Şehrinin ıu ana isale Boruları için bir kısım 
Font Borusu, dirsek vana vesair teferrüatı pazarhk suretiyle 
almacaktD'. 

Pazarhk 15-5-933 pazartesi giinü ıaat 15 te Ankara
da iş hanında İçme suyu komisyonu dairei mahsusasmda ic-
ra kılınacaktır. · 
Taliplerden arandan vesaik ve muvakkat teminat bu husus· 
taki ıartnamelerde izah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. 

·Talipler bu husustaki şartnameleri iki lira bedel mu-
kabilinde komisyondan ala bilirler. (1806) 2404 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Bir vagon tulünü 20 san timden 40 santime kadar teca
vüz eden uzun eç.sam hakkındaki D. D. · 20 numaralı ta
rife l-5-933 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Bu tarih
ten sonra bu evsafta bulunan uzun eçsamm, umumi ahkam 
dahilinde, nakline imkin hasıl olduğu takdirde daha ehven 
olan umumi tarife tatbik edilecektir. (2035) 2583 

Haydarpaşa - Pendik banliyö trenlerinin tarifeleri 15 
Mayıs 933 tarihinden itibaren değiştirilecektir. 

Yeni tarifelerin gişelerimizde satılmakta olduğu muhte· 
rem halka ilan olunur. (2124) 2732 

• • 
inhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Birinci taksitleri alınarak Müskirat bey'iye ruhsatiyeleri
nin Haziran iptidasmda değiştirilmesi kanmı iktizasındandır. 
Kolaylık olmak ilzere bu muameleye 15 mayıs 933 tarihinden 
itibaren baş)anacaktu. Eski tezkerelerin nüfus ve esnaf cüzdan 
larmm ve ikiter adet fotoğrafın beraber getirihneai icabeder. 
Dar vakte tesadüf ederek kimsenin zarar görmemeai için bu 
muamele Haziranın Beşinci gününe kadar devam ettirilecek
tir. lıbu günün saat 24 dünden sonra yapdacak yoklamada 
tezkeresiz içki sattığı görülenler hakkında kanuni muamele ya 
pılacaktır. ( 1953) 2609 

HaydarpafA 
Eskifebir 
Eakiıehir 
Ankara 

• 

Her 
giln 

K. 18 00 
v. 2 46 
K. 3 00 
v. 9 50 

K. 
v. 

Her 
giln 

19 lG 
7 18 
8 10 

16 55 

Malatya 
Fenipqa 
Fevzlpqa 
Adana 
Adana 

K. 11 57 
v. 15 2U Perşembe 

ıs 40 Paırar K. 
Mersin K. 14 37 

Konya V. 
Konya K.. 
Afyon V. 
Afyon K. 
Eskişehir V. 
Eakiphir K. 
Haydarpap V. 

Eskifehlr ~. 
Ankara V. 

00 47 
1 Ol 
7 32 Cuma 
7 40 Puarteıri 

11 21 
ıı 36 
19 ~s 

ll 55 
20 so 

Puarteli . 
c-

11 55 
20 50 

13 00 Perıembe 
22 2S Puar 
23 52 Puartui 

6 00 Cama 
1 20 Cumartesi 
6 20 Pazarteai 

19 18 Salı 
19 43 Çarıambe 

2 58 Cumartesi 
3 22 Pazar 
7 45 SalıJ 
8 30 Çarpmb. 

18 50 Pertembe 
8 10 

16 35 

Babkair K. 11 00 Cuma Pazar Çarpmba 
Eakifebir V. 00 42 Cuaıa1'tesi Pazartesi Pwtembe 

Nlide K. 9 40 
Menin V. 19 0() Cuma Pazartui Salı 
Adana V. 18 28 

Herp 
Malatya K. 11 00 
Fevıipap K. 23 52 
Adana K. 6 SS 

• 

Mersin V. 22 17 (2733) 

Erzak münakasası 
latanbul Ziraat Mektebi Alım Satına 

Komisyonundan: 
İstanbul Ziraat Mektebinin Haziran 933 - Mayıs 934 bir 

senelik ihtiyacatmdan et, ekıne k, gaz, benzin ve sair erzak ve 
mahrukat 23-5-933 tarihine m üsadif salı günü saat 15 te iha
le edilmek üzere kapalı zarf uıu lile münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şeraitini anlamak için her gün ve iştirak için de 
mezkUr günde İstanbul Maarif Müdürlüğü binasmda Liseler 
Muhasebeciliği nezdindeki komisyona müracaatları ve teklif 
zarflarmm mezkiir saate kadar verilmesi ilan olunur. (1884) 

..,. HALiS KAHVE MERAKLILARINA 

KURU KAHVECi 
OSMAN EFENDi OGLU A. IHSAN 
Pek yakında ııalıibi oldniu Kurukahveci Hanı albnda 

bir mağaza açacaktır. 
(3199) 

Kırklareli Vilayeti · 

2434 

Orman Müdürlijğünden: 
Kırklareli vili.yetinin Demirköy kazasında Sarıgöl • 

Kopangölü maa bıçkı deresi devlet onnanmdan üç senede 
yakılıp çıkarılmak üzere 3443 6 kantar meşe kömürünün be
her kantarı 12/5 kurut muhammen bedeli üz~rinden talibi 
ne ihale edihnek üzere 29-4-933 tarihinden 29-5-933 tarihi
ne kadar bir ayınüddetle müzayedeye 'konulınutlur. Mü· 
zayede ve ihale aleni olacakve 661,799 numaralı kanunla 
na abki.mı umumiyesi veçhile 29-8-933 tarihine müaadif pa 
zartesi gilnü saat 16 le Kırkla reli orman müdürlüğünde mü 
teşekkil orman aatıt komlayo nu huzurunda icra edileceğin-· 
den taliplerin bu işe kafi aerm ayeai olduğuna ve ihtisası dahi 
linde bulunduğuna dair tlcar et odaaı veafkalarile teminatı 
muvakkate akçesi olarak bir senelik bedeli muan;enin % 
15 i niabetinde 223 lira 20 lmnıtU mezkiir saate kadar kooıiı 
yona tevdi eylemeleri ve prtn ame ve mukavelename sureti 
"?'uaaddakalarının da Ankara orman itleri umum müdürlüğü 
ıle latanbul ve Kırklareli onnan mildiriyetinden almabilece
ği ilan olunur. (1893) %417 

Gazetedlllt o• Matblllft:flJc T. A. Ş 
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·•nkaralının Defteri-· 
,, 

Erzurum kongresinin bili
necek tarafları da var 

Kazım Karabekir Pş. nın hazırladı. 
ğını söylediği kongreden eser yoktu 
HattA Gazi Erzuruma geldikten •onra bile 
kongrenin açılma•ına mü,külit ıöıterilmtıtl 

Millicinin Ankaralının Defterin
de bahsettiği Celalettin Arif Bey 
ve teferrüahna ait mesele üzerine 
Kazım Karabekir PafllDlll yazdı
ğı mektubu ben de okudum. Bu 
mektuptan maksat "Milli mücade
leyi ilk dütünen ve Mustafa Ke
mal Pataya latanbulda ilk defa bu 
fikri veren, Pata daha lstanbulda 
iken Şarkta ite batlıyan, Erzurum 
kongresile milli nüveyi hazırlayan, 
istiklal harbini kazanan benim 
hep ben ve ben" demekten 
ibaret olduğunu hayretle gördüm. 

Bu vakayie kantınıf, içinde ve 
meselenin mahiyet ve hakikatini 
bilenler hala yatamakta bulunmut 
iken, Kazım Patanın bu derece 
tahrif ve tağyirine hayret kelimesi 
az gelse gerektir. 

Pata Erzurum kongresini hazır
ladım ve ınilli nüveyi kurdum di
yor. Ben Bitlis valiliiini terkede
rek 19 Haziran 335 pertembe gü
nü saat 14 te Erzuruma geldim. 
(Niçin Bitlisi terk ve niçin Erzu
ruma geldiğimi bilenler bilir, tah
sıma ait bu cihetten bahsi sadat ha 
rici gördüm) 

O gün Kazım Patayı, vali Mü
nir Beyi (elyevm meb'us) ziyaret 
ettim. Kazım Paşa ile mülakatım
da ahval ve hadisattan bahsederek 
kendilerinden bir fikir almak İste
dim. Maatteessüf kurduklarını yaz 
dığı milli nüveden hiç bir 'ey söy
lemediler ve beni Trabzona kadar 
vesait tedarik ederek gönderebile
ceklerini söylediler. Fakat ertesi 
günü Gazi Hazretlerinden gelen 
bir telgrafta kendilerine Erzurum 
da intizar etmekliğim it'ar buyrul
duğundan Gazi r#azretlerinin Erzu 
rumu te9rifi tarihi olan 3 temmuz 
335 gününe kadar on üç on dört 
gün Erzurumda kaldım. Bu müd
det zarfında temas ettiğim zevat-· 
tan anladığıma göre, vaziyetin ve
hametini görerek, her mıntakada 
bazı vatanperverler dü,Unmeğe 
baıılamı,lar ve bazı tetebbüslere 
girişmişler. Bu cümleden olarak 
merkezi umumfsilstanbulda olmak 
üzere Erzurumda, Elazizde "Vila
Y"-tı Şarkiye Mildafaai Hukuku 
Milliye" cemiyetini tetkil etmitler. 
Nasıl ki Trabzonda da Muhafazai 
Hukuk isminde bir cemiyet oldu
ğu gibi, merkezi İstanbulda ola
rak Trabzon ve havalisi ademi mer 
keziyet cemiyetini tetkil etmifler
dir. Erzurumda cemiyet katibi o
lan hararetli gençlerden Cevat B. 
ile tanıtbm. (Elyevm Almanyada 
talebe müfettişi). Beni cemiyetin 
merkezine götürdil. Uzun hasbı
hallerden anladım ki, bu cemiyet 
Erzurumda bir kongre akdini dü
tünmüş ve civar vilayetlerden mu
rahhaslar istemit ve kongre günü
nü de on temmuz olarak teabit et
mitse de haziranın nihayetine ı;;el
diği halde hiç bir murahhum yola 
çıkmamış ve Kazım PatBnm iki 
cepheli bir hareketi hissedildiğini 
İstanbul hükUmetine ve Erzurum
daki İngiliz heyeti askeriyesine 
kartı mümataatkarane hareket et
mekle beraber cemiyete de guya 
müzaheret eder gibi göründüğünü 
ve bundan bir şey anlayamadıkla
rını yanayakıla anlattılar. Gazi ge 
!inceye kadar birçok zevatla te
maslarımda bu cemiyetin lstanbul 
merkezinin subesi olarak halk ta
rafından yapıldığını, fakat hinıa
yesiz kaldıklarını söylediler. O za
man belediye reisi bulunan Zakir 
Efendi ve misafir olduğum jandar 
ma alay kumandanı Ferit Beyin 
(Elyevm lstanbul jandarma mınta 
ka müfettiti) hanesinde geceleri 
gelen zevatla yapılan hasbıhaller
den çıkan netice hep bu idi. Mus
tafa Kemal Paşa geliyor, sabredil
mesi lazım olduığu tavsivesinde bu 
lunurdum. 3 Temmuzda Pata Haz 
retleri geldiler. Kazım Paşanın ha-

zırladığım dediği kongreden eser 
olmadığı görüldü. On üç gün teah
hurla kongrenin küfat olunabilme 
sine ancak Gazi Hazretleri mu
vaffak oldular. Şu halde Gazi gel
meden evvel Kazım Patanın hazır 
ladığı milli nüve ve kongre nerede 
idi? 

"Her fey hazırdır, hazırladım, 
yaptım" demek kolay, fakat canlı 
tahidi olan bizler Gazi gelip te ite 
ba,layıncaya kadar bundan eser 
göremedik.. Mademki kongre ha
zırmıf, hazırlamıf, o halde küta· 
dmda gösterilen mütkülil.t ne idi? 
Kongrenin küşadı takarrür edince 

-Kolonel Raülyon Gazi Hazretleri
ne geldi (Gazi vali Münir Beyin 
terkettiği dere kenanndaki hane
de oturuyordu) Gazi Hazretleri, 
kapıdan girilince sağdaki odada 
kendisini kabul etti. Kongrenin kü 
tadından sarfınazar olunmasrm 
ve aksi takdirde kuTITei cebriye ie
timaline mecbur olacağını beyan 
eden Kolonel, Gaziden hiç bir kuv
vet buna mani olamıyacağına dair 
kat'I cevap alınca odadan çıktı. 

Ben meseleyi Kazım Pataya an
lattım. Kongrenin küşadına mani 
olmamak ve taarruza uğramamak 
için kuvvet gönderilmesini söyle
dim. Razı olmadı. Nüveyi, kongre
yi hazırlayan zat böyle mi yapma
lıydı? Kendisi bizzat meydana atı
larak "kongreyi açımz !" ben bu
radayım" demeli değil miydi? Pa
ta bugün "ben yaptım" diyebil
mek için vaktile kendisine vuku 
bulan bir teklifi kabul etmesi la
zımdı. Yani Gazi Hazretlerinin Er
zurumu tetriflerinde hemen her 
gece içtimalar yapılıyodru. Gelir 
gelmez vali Münir, Rauf Bey, Ka
rabekir P~a, Süreyya Bey, ben, 
Kazım Paşa (lzmir valisi), Hüe
rev Bey (sefir), doktor Refik Bey 
(Sıhhiye vekili) , hazır olduğu
muz halde Gazi umumi ve hususi 
vaziyeti ve ittihaz edilecek hattı 
hareketi ve gayri müsait vaziyetle
ri ve mehaliki, fedak&.rlığı uzun u
zadıya izah buyurdular ve önde 
bulunacakların, gayeden kam ba
hasına olsa bile dönmemesi, mem
lekette kalacak son bir tepede son 
nefeslerini verinceye kadar ite de
vam edeceklerine karar verilmesi 
lazım geleceğini bu kudret ve kuv 
veli haiz olmıyanların tetebbilse 
geçmemelerini ve bu vazifenin res 
mi makam ve üniformaya sığına
rak hafi bir surette tedviri kabil 
olamıyacağını ortaya atmak ve 
çıkmak lazım geleceğini ve bu va
ziyete göre lazım gelen adamın 
mutlaka kendisinin olacağı mev
zuubahsolamıyacağını, bu memle
ketin evlatlarından birinin ortaya 
atılması 18.zım geleceğini; bu ev
safta başka bir arkadatı dütün
mek mümkün olduğunu ve bu iza
hata hemen karar vermek doğru 
olamıyacağmdan dütünülmeıini 
ve huau&t mlldavelei efkar edilme
sini beyan buyurarak müzakereye 
hitam verdiler. Biz hususi müdave 
lei efkar ederken, Karabekir Pa
şaya itin bafında bulunmasını su
reti hususiyede söyledi. Fakat ken 
dileri her ne sebebe mebni ise u
kerlikten çıkmayı, kumandanlığı 
bırakmağı muvafık gönniyerek 
bizimle beraber itin batında Mue
tafa Kemal Patanın bu1unma~ı?1 
tensip ettiler. Daha o zaman ışın 
ba,ında bulunmak için ortaya .abl
mayı ihtiyata muvafık görnııyen 
Karabekir Patanın bir an için mil· 
li nüveyi, kongreyi hazırladığını 
kabul etsek bile mesele müsbet ne
ticelenirse "ben de beraberdim." 
ben yaptım" menfi zuhur ederse 
"ben kumandanım, karıtmadım" 1 
diyerek ortadan sıyrılmak gibi iki 
cepheli hareketler eden Paşanın 
bir milli nüvesi ve kongresinden 
bir fayda bekleyenlere ve "Paşa 

-

ilkbahar koşuları 1 --Yapılan beı koşuda 
hangi atlar kazandı? 

ANKARA, 12 (Telefonla) -
At kotuları bugün hava güzel oldu 
ğu için zevkle takip edildi. Koşu 
yeri oldukça kalabalıktı. Meclis re
isi ile Batvekil Pafa, Dahiliye, 
Milli Müdafaa ve Ziraat vekilleri 
ile kor diplomatiğe ve şehrin yük
sek sınıfına mensup bir çok zevat 
ve hanımlar koşuları takip ettiler,. 
"Yeniler kof usu" İsmini taşıyan bi 
rinci koşuda Ahmet ve Fikret Bey 
!erin Samsol'u birinci ve İsmail 
Hakkı Beyin Lanesi ikinci geldi. 
Rağbet koşusunda Ahmet ve Fik
ret Beylerin F rik'i birinci, kayma
kam Hilmi Beyin Besyarı ikinci 
geldi. Çatal koşusunda Ahmet Ef. 
niı'ı Unlü'sü birinci, Ahmet Kemal 
Efendinin Çakırı ikinci geldi. 

Keçiören koşusunda Hasan Ağa 
nın Udetaş'ı birinci, Ahmet ve Fik 
ret Beylerin Piper'i ikinci geldi. 

Sülün koşusunda Eınir Salih ef. 
nin Klas'ı birinci, Ziya Beyin Ya
vuzu ikinci geldi. 

Yüz sen.e 
E•ki Ankara kadlnı 

naıınl yafamıttı? 
ANKARA, 12 ( Telefonla ) -

ismet Paşa Kız Enstitüsünde bu
gün bir eski Ankara kadını sergisi 
açılmıttır. Bu sergide Ankara ka
dınının son yüz senelik yaşayışı ve 
kıyafeti tethir edilmetkedir. Sergi 
bir hafta sürecektir. 

-o-

Bir teklif 
ANKARA, 12 <Telefonla) - Mükel 

leflere vergi karnesi verilmesi lıak!anda 
ki layihanın Mecliste müzakeresınden 
sonra lnnail Kemal Bey (Çorum) bir 
takrirle kanunun idarei hu•isiyelere a
it vera:llere de teımilini istemitıe de bu 
nun ayri bir liyiha mevzuu oldt.İğu ve 
Dahiliye Vekilinin de müzaket'e hazır 
\>ulunmacbğı nazarı dikkate alınMak 
teklif reye konmamı§tır. 

Tavuk kongresi 
ANKARA, - Yakında latanbulda 

bir tavuk kongresi toplanacakta. Kon· 
ırede görütülecek mesele, memleketimi 
ze ithal edilen ve memleket tavuklanrun 
ıalahı için kullanılan cinı tavukların 
memlkeete hastalık getirdikleri ve ısla
ha yaramadığı hakkındaki bazı iddialar 
dır. 

bugün ben, hep ben yaptım" de
mek teybin kerameti kendisinden 
menkul demek olmaktan batka 
bir teY değildir. 

Kongrenin seçeceği heyeti tem
siliye meselesinde Kazım Paııımın 
o garip fikri ne idi? "Gazi, Rauf 
Bey heyeti temsiliyeye girmemeli. 
ikinci derecedeki zatlar girmeli 
Patam, onları el altından kullan· 
malı" Bu ne demekti? Gazi el al
tından idare zamanının geçtiğini, 
meydana atılmak lazım geleceği
ni bize ilk gece söylememiş miy
di? Ve kabul etmit değil miydik. 
Hep el altından, hep el altından •• 
O halde au mektubumla Kazım Pa 
taY• me~nun edemediğime müte
essiffm. Fakat ne çare ki hakikat
ler fU veya bu zatı memnun etmek 
için tahrif ve tağyir edilemez. 

Mazhar MtJF/T 

K. Karabekir Pş.nın 4 Üncü mektubt 
Kazım Karabekir Paşa bu mektubunda şarkta 

gördüğü iş'eri anlatıyor 
ikinci safha 

Erzurum ve Sivas kongreleri 
19 Nisan 335 te Trabzona çıktım. 

Barutçu zade Ahmet Efendi riya.etin 
deki Muhafazai hukuk heyetine ta
savvurlarrmı anlattım. Ve bir nam al
tında bütün Şarkta birleşmek hususun 
daki fikrimi •Öyledim. lngiliz donan
masını~'\ tesirinden korktuklannı ,öyle 
diler. Açık şehirlere karşı bir şey ya· 
11arr .. uyacağını harbi umumiyi miu.l gös 
tererek, Rus donanması şehri yal:ma .. 
dıin halde daha medeni bir milletin 
d;nanmaaı neden yaksın dedlnı. Ve 
Yunan vapurJarile ge)mfkte ola!l Rum 
muhacirleri ve lngiliz erkinı harbf fe
si haritasının tesbit ettiği (bu haritayı 
b!r yaverim Panga)tı İngiliz kararg8. 
ı,. 11da gfamüttü) hududu anlata;ak 
tikrirnle yürümezlerse Ermen\ veya 
l{ı · m satırları altında namus ve h•tyat
lal·ınm mahvolacağını izah ederek ik
na ettim. Benden aynlmıyacak!arına 
~öz verdiler. 

3 Mayıs 335 te (1919) Erzuruma 
geldim. Hoca Raif Efendi riya;etin~e
ki Erzurum müdafaai hulı:uk heyetı(e 
de bu milli esaslarda samimi görüıtüm 
Trabzonda 1nııiliz donanmasından 
korkulduğu gibi burada dahi ordunun 
tahliye veya terhiainden korkulduğu
nu Raif Efendi söyledi. Ben buna ıı .. t
İyyen meydan verrmiyeceğimi ve Erzu
t"Um sarkında ölmedikçe Er.zurıtmun 
tahli:fe edilmiyeceğini ve ordunun ter 
hisi mevzuu bahsolamıyacağını söyle
dim ve l;endilerinden §U ricada bulun 
dum. 

(Şark\ vilayetlerin teşekküllerönin 
birlestjrilmeai ve ailih teslim etmemek 
~e n{aruz kalacağımız tecavüzlel'e 
karşı harbe geçmek fikir ve karal'lrun 
bfonden !adır olduğunu veya olacağını 
muvafık görmüyorum. Behemahal hal 
km ı·uhundan kopacak, milli gaye, mil 
let kuvvetile bana emredilecektir. 

Bu işte lngiliz kontrol heyetini.> ve 
hük<>metin haberi olmamalı ve cidali 
miz bir ceneralin İsyanı değil milli ia
tikl8.limizin kurtanlması için mille
tin birlik ve azminin tecellisi olduğu 
cihana gösterilmelidir. Bunun i~: 
Benimle temaıı mühim hususlara haş 
redilmeli ve buna bir ..-eya iki zatı tnc 
muı- ederek diier ihtiyaçları f,rka ku
mandam Miralay Rüıtü Beyle görüıme
lisiniz. Her ukeri makama sizlere yar. 
dun için emir verdim.) 

Benimle temasta bulunmak üzere 
Hoca Raif Efendi ile Necati Bey me
mur edildi. 

işte bu esaılar üzerinde hıı.lk be
nim hiç müdıı.hıı.lem olmadığı halde 
yeryer biribirile yazııarak anlaıtılar 
ve Erzurum kongresine karar verdi
ler .. 

Bu tarihte kolordumun kuvvei umu 
miyesi 17,860 inaan, ve 33,323 silİlh i
di. 

Halk milli nüveyi teıkil edecek o
lan kongrenin içtimaını ihzar eder· 
ken ben de meaaimi atideki noktalara 
hasrettim. 

1 - Ordunun taarruzi bir harbe 
hazırlanmaıı. 

2 - Çocuklar ordusu teıkili (ölüme 
mahkılm kimaeslz çocukların ordu hi· 
mıı.ye•inde kurtanlması ve yetiştirilme 
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si) (harbi umumi fecayiinden kalan 
bu kabil dört bin çocuğun hayatını 
kurtardım ve bunlardan iki bin çocu· 
ğun da muhtelif sanat ıubeleri veya 
mektepler vasıtasile hayatta muvaf
fak olmalarını temin ettim) 

3 - Milli taazzuvun her oahada in
kişafı için orduca muaveneta 

4 - Türklerle Kürtler arasında ay
rılık gayrılık olmadığının her iki mil
letin ırken, ve dinen bir olduğunun ve 
karınnızdaki tehlikenin müşterek ol
duğunun telkini ve aıiret alaylannın 
da harl>e kabiliyetli bir hale geti
rilmesi, her ihtimale karşı bir Kürt İs· 
yo:lnını da derpi§ ederek askeri ve hu
susi tedbirler de aldıın. Bunlardan baı 
ka İstanbul hükumeti ve İngiliz kon
trol heyetinin birlikte uğraıtığı: 

1 - Askeri teşkilatın küçültülme
si. 

2 - Bazı kumandanlann lngilizle 
re teslimi veya lıtanbula iatenilmeıi. 

3 - Silahların sürgü kolu ve kama 
ları ve cephanenin İngilizler tanhndan 
ah·nması. 

Birinci ve ikinci maddeyi ben temin 
ediyordum. Üçüncü maddenin temini 
için dahi bidayette bazı tedbirlerle bir 
hayli zaman kazandım. Vasıtai nakli 
ye ve para olmadığı için Trabzona aev 
kine imkin olmadığını ileri a.ürerek j .. 
§i lstanbul ile muhabereye döktüm. 
Şimendiferle Ermenistan ve Gürcistan 
içinden Batuma sevk meselesini dahi re 
celeri yarlan yıktırarak yağmur ve fır 
tınadan yıkılmıt vaziyetinde rapor et
tirerek bir hayli vakit kazandım. En 
aon olarak ta zabitlerimizi köylü kı-

yafetine sokarak lngiliz müfrezesi ne 
zaretinde gitmekte olan bir trene hü· 
cum ettirerek kendi muhafızlarımızı 
döğdürttüm ve lngiliz muhafızlarını 
tehdit ettirdim. Ve treni de Erzuruma 
çevirttim. lngiliz heyetile de ipi kopat 
mamak için Müdafaai hukuktan bir he 
yet celbettim. Müftii Sadık, belediye 
rei•i Zakir, Müdafaai hukuktan daha 
birkaç zat geldiler. Kendilerine şu ta 
limatı verdim. "'Siz, beni ail&h ve cep· 
haneyi neye teslim ediyorsunuz diye 
tehdide gelmit olacaksınız. Ben de ai 
ze İngiliz heyetinin ve hükômetin ıı
rarlan kar§ıaında kaldığımı aöylcmiş 
olacağım .. Buradan doğru lngiliz kon 
trol heyeti reisinin karargahına gide
ceksiniz, ve ( sililh ve cephanelerin 
gönderilmemesi için kumandam teh
dit ettik, bunu siz yapbnyonnutıunuz. 
Bu, hayatınıza mal olur) diyeceksiniz 
Ben timdi kendilerine haber veriyo
rum" diyerek Lord Günonun kardeşi 
Miralay Ravlensona fU haberi gönder 
dim: 

Şimdi bir heyet nezdime a;eldl: (Si
lih ve cephane teslim ederseniz seni 
de Ravlenaonu da ta§& tutanz. dedi
ler. Şimdi size geliyorlar. Halkın bu 
tiddetinden ben korkuyorum). dedim. 
Aradan bir müddet geçtikten sonra be 
tediye ı-eiıi Zakir Efendi bana ıu ma
hlmab getirdi: 

Paıam. (lıl berbat ettik. Haberin 
olıun! Biz Ravlensonun yanma girdi
ilmiz :ııaman Ravlenaon çok lmırım bir 
halde ayağa kalkarak yumruklarını 
aıkh. Ve daha biz lafa ba§laınadan: 

(Devanu 5 inci sahifede) 

Haymana yolu üzerinde yapılan ha lriyatta meydana çıkar.lan uerler 
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