


Ya~an: S. ftl. Hf'r hakin (Milliyet) ındi.r. 

İşleri nasıl düzeltelim 
irade teper mi? Teper! - Suya aabuna dokunmıyanlar. - Ebuzzi

ya Tevfik Bey. - Kapı açmanın da yolu varmılj! - lnnail Kemal Bey. 

Vükeli.yı, ricali, tanınmış simalarr, 
yükaek kalem sahiplerini vakit vakit 
yoklamak, onlamı fikirlerini, düşünce· 
!erini, kanaatlerini oormak, anlamak, 
Sultan Hamidin en biiyiik merakı idi. 
Memleketin ıslahı için ne çaTeler dü
şUnüldüğünü sorar, ''orman taılamak,, 
auretiJe" ıunu, bunun fikirlerjni öğren 
mek iaterdi. Bu, bir neTİ ''sondaj., dı. 
Padiphın asıl maksadı, irim muhalif, 
rayrimemnun, kim tmn'afılk, onu mey
daım çıkanaaktı. 

Cülüsunun ilk aenelerinde, devlet 
erkinına, ricaline, tamnmıı ınühim ze
vata, böyle hususi iradeler tebliğ e
dilmifti. 

Mütalealannı arzedenlerdea o za· 
man Mektebi Sanayi Müdürü olan E
buzziya Te..filı: Bey Koayaya, Arnavut 
lımail Kemal Bey Trabuluagarba •Ü· 
nilmütlerdi. lsmail Kemal Bey, ıürgÜ• 
ile giderkeo bir fınatmı bulup kaı;
mı§tı. Dağıatanlı Mizancı Murat Bey 
de Avrupaya firar etmitti. 

Tefti~i aakeri kqaıdyonu Batkatibl 
Kamuıul&li.m, Kamuau Franse..-i sahi. 
L i Şetnoeddin Sami, S.blliye Meclia 
Reial ve Tercümanıhakikat BaflDuhar .. 
riri Ahmet Mitat, Ceridei Bahriye Bat
muharriri ve Mektebi Tıbbiye Başka· 
tibi Haınit Vehpi; Malıluımei Tem
yiz azasından meşhur Mütercim Rüt· 
tü Pata Zade Süle)'lllall Re,..t, Birin
ci Ticaret Mahkemesi Reisi Şamlı iz. 
zet Hulü Beyler, aldıklan iradeye im
tisal ile ıılabata dair fikirlerini suya 
aabuna, - yabııt zülfü yare - dokun
madan, düalar, aenalarla telleyip pul
layıp yaldızlıyarak yazdıklan için, on· 
larr "irade tepmemqtil,. 

Hatta izzet Hulu Beyin yazdığı a
riza, paditahın mizacına pek muYafık 
düttüiiiııclen hakkında teYecciih ve i
tibarı artbnrutb. 

Ebuzziya Tevfik, lamail Kemal, Mi
zancı Murat Beyler, K••ınu Easinin 
~atbik edilmesini açıktan açıia yazma· 
mı,larsa ela, ''Ma'uliyeti vükeli.nm 
tevıiki", •·Matbuatın mümkün mertebe 
:.erbeıtiıi,. ni tavaiye ettiklerinden, 
Abdülhamit pirefenmiffir. 

Ebıazziya Tevfik Bey merhum, aözü, 
•obbeti çekilir, o zamanki tabir ile bir 
"Mirikeli.m,, idi. Kendi.;, aki cGenç 
O&manlılar• dandL O clemn politika 
ve edebiyat il-inin bmnen hemen 
rubu gibi idi. Eaki, y.ai Yakalara, hi· 
diaelere dair aöyledikleri tatlı tatlı 
dinlenirdi. 

Bir gün, Reşit Akif Pata ile bana, 
Sultan Ha.mitle aralarında geçen mÜ· 
likatı anlatmışb: 

- Zatıtahaneden aldığun irade Ü· 
zerine, mütalealarıou yazarak takdim 
ettim. iki gün sonra, akpm üıtü, beni 
saraydan çağırdılar. Huzura kabul o
lundum. Zatı§&hane, sakin, fakat bia
solunur derecede darğm gorünüyordu. 
Y azdıklanını bir bir okudiı, aonra da 
bana okuttu. Paditah ırittilı:çe ıinir-
1-iJıonlu. Nihayet yerinden kalktı, 
dik dik yÜzÜme baktı: 

- Tevfik Bey! Sen, açıktan açıga 
beni itham ediyorsun! 

Dedi. . . Paditah, fena ofkelenrniş· 
ti. Vaaiyet, çok nazik, hatti. vahimce 
idi. Miüaade iıtirhamile odadan çık· 
mak iıtedim. Fakat kapıyı zorladım, 
zorladnn, bir türlü açamadtm. Bunıı 
ıören hünkar: 

- AçamazsmıE ! dedi,. onun yolu 
vardrr. 

lleriledi, kapıyı açtı, beni sahver
d.i. Kapının ne marifeti vardr, anlıya· 
madun. 

lamail Kemal Bey, huzura kabul o
lwunamıftı. Yazdıklan, zab§ahaneyi 
sinirlendirdiğinden, görüniitte vali, 
hakikatte sürgün olarak Trablusugar· 
be izamı emrolunınuıtu. 

lamail Kemal Bey, kendi hakkında 
hünkinn daha fena, bir niyeti oldu· 
iunu his veya tevehhüın ederek Pire· 
ye kaçmıya muvaffak olmuttu. Padi
ph, lunail Kemal Beyin Arnavutlu
jun Epir taraflarında nüfuza olduiu· 
nu zannederek, oralarda bir caile çı .. 
kanr, yahut her hangi bir Amavut fe· 
dai yollar da, kendine suikaıt ettirir! 
diye teli.ta diifmüştü. Eavapç.ıbqı Ha
ci llyaı Beyi Pireye sönderdi. Haci 
llyaa Bey, lomail Kemal Beyi kandınp 
lıtaabula cetirecekti. Haci ltyaı Bey, 
aaraym en temia, en doinı, - aamua-
la erkinındandı. lamail Kemal Bey, 
ona pek ziyade hürmet eder, hatınnı 
sayar, hatta sık sık araya sider, ziya· 
ret ederdi. Buna rağmen, Haci llya• 
Bey, lomail Kemal Beyi kaadırmıya 
mayaffak olamamıftır. Yalnız, lomail 
Kemal Bey, her nerede bulwouna bu· 
lunınm, "Nefıiphaae,, aleybiade bir 
siina fenalıkta bulunmıyacağmı Ya· 
detmitti. 

Sultan Hamidin iatediği ba idi! 811, 
temin edilince, meaele kalmıyonlu ! 

(Dıwamı var) 

Yana: 
işleri nasıl düzeltelim? 
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Haci Akif l"OfiZ merhum. - Adana ile Mınnn mulray1ıaeııi.

Deulet yıuağı niçin, üç gün siirer? 

Islah değil, yeniden kurma 
(Ba ı inci sahifede) 

Jerinden iatifade eclebilec:ektir. Fakül 
lelerin hazırladıkları raporlar tama
men ikmal edilmiftlr. Buıüıı Dariilfü
nun di.,,anı toplanacak raporları tet
kik ve taadik edecektir. Raporlar der· 
hal tebyiz edilerek yann Ankaraya 
gonderile<:ektir, Yeni tetkilitta emti
tü tqkiliıtına fazla ehemmiyet verile
cektir. Enatitü halinde tedriııat yapıla
cak şubeler §Unlardır: hihiyat, fehe· 
fe, dişçi. kimya, eca'ICL 

Bu enatitüler alikaclar oldukları 
fakültelere raptedilecelderdir. 

Edebiyat lalıüüainiıt temenni.i 
ncak, edebiyat falııllh.oi enc:iiınıe

ninın bir temenniai hayret urandınıut 
ve garip telakki eclilmit6r• Fakülteler 
den hem kendi fakültalerinin ulalıı, 
hem de Darülfünunun ulalu baldua
d a iki rapor iatemnİftİ. Edebiyat fa. 
külteıi umumi ,.lah baldundaki -k
tai nazarlannı teabit ederken Mülkiye 
mektebininde DuülfWnmailulum 
i temqtir. Darülfünwı muhitioıdeki n 
ziyeti itibarile en ziyade takviyeye 
muhtaç olan edebiyat fakülteainin, oe 
nelerden beri memlekete bir çok ıima· 
!ar ve devlet makineainin hemen her 
tarafını dolduran kıymetli elemanlar 
Y ti§tiren Mıilkiye mektebinin ilhakı 
hakkında tesbit ettiii bu karar veya 
temenıt: garip telakki edilmqtir. Bu 
huauata bir müderriı demittir ki: 

- Edebiyat fakülteU raporile eğer 
aadeee kendi fakiilteaini umduğumuz 
ve bekl~i!im~ faaliyet çerçeveai içi
ne aokabılıne timdiclen tebrik ve tak
d ıre değer bir hizmet ifa etmiı olur! 

Pr. M. Malcbe Dariüfiiııun için ay
nı zamanda yeni bir bütçe teklif et
mitşir. Darülfünun için biilıriUnetin 
verdiği tabaiaat busün 800 bin lira ka 
d rdır. Bu . tahsiaat ~l!nivenit~" teş
kılatmda bır buçuk milyon liraya çı
kanlacaktır. Klinik, laboratuvar ve 
aeminar meaaısine fa:?la ehenım!7et ve 
rilecegi için, yeni veaait ve tesisat yğ. 
cude getirılecektir. Dr. Mazhar O.. 
man Beyin üniversitede akliye hoca
lıfma getinleceği, Ratit Tahsin Berin 
tekaüde sevkedileceği aöylenmekle
dir. 

Mazhar mman Bey ne eliyor?. 
Mazhar Oıman Bey dün Dari\lfü

nun meıeleaine dair ıunl .. rı aöyledi: 

- Ben ZS aeneden beri bu iti takip 
ediyorum. Tıp fakülteıinin noluanla
rmı, mesai teklinin değifmeaini 'ta-; 
kere aôyledim, yazdım. Fakülte mü
derriıleri ortalığı gül güliıtaa görü
yorlardı. Söylediklerimin doğruluğu 
aon hidiaelerle meydana çıkmııtır. 
Y anht anlatılan bir nokta vardır •. Da
rülfünunun ıalabından babaediyorlar. 
Hükiimet Darülfünunu ıalab etmiyor. 
Oraaını kapatarak yeni bir ÜnİYenite 
kunıyor. Bunların biribirlerile alib
"' yoktur. Artık medreae malü ile 
tedrisat rapılmıyacaiı anlaplmıttır. 

Bu İ§te hatır gönüle, müteoep hizmete 
bakılnuyacaktır. Hakiki h- olmıyan 

lar çıkanlarak, bunlann yerine kuv. 
vetli elemanlar getirilecektir. Eğer bu 
kıymet Erzurumdakl bir doktor iae o 
bulunup setirilecektir. Eier :rcıkaa 
yerine ecnebi profeaör ıetiril-ktir. 
Aclaıaa söre yer değil, ,_ gÖft a. 
dam aranacakb-r." 

Tahir Bey ne tliyar? 
Hakuk fakülteıi reiııi Tahir Bey' dün 

bize fUlllan ııöyledi: 
- Darülfünunda yapılacak ıalaha· 

ta dair her fakülte bir rapor hazırl . 
mıttır. Fakat bu raporlann muhtevi· 
yatını mektum tuttulmnuz için aöy
lenen teyler tayİalarclan ibarettir. 
Raporlar vekalete ııönderilecektir. Va 
zi:ret yakında anlat1lacaktır." 

llllltllmlllll•HllllllHI•• 
Aka Güncllz'6n 

Yagla Kızı 
Mili~ büyük, sinema romanı 

A.lra Gündüzı Beyin billıaua Milli
yet için uzun ;ı;amandan beri lıazırlo
makta olduğu bu roman bitmek iize· 
redir. Büyük inkılabın mühim bir ta· 
rafını Anadolu yoylcıs<ntn kırında gös 
teren bu milli, büyük roman ayni ZO· 

manda yepyeni bir aenaryordur. (Bu 
fopraiın kı;ı;ları) nı, (Dikmen yıldı:ı:.t) 
nı, (Çapkın kız) ı, son çıkardıiı (U
uey ana) yı okuyanlar (Yayla kız.t) 
nda daha yeni, daha heyecanlı bir ol
gunluAı bulacaAılarclır. 
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HARIC HABERLER
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-----=ı-=;.: • •• 
Uç devlet ı, 

ı Anlaşamazsa •• 
Altmııaltı devlet nasıl! 

Bugün 
--

anlatacak? ' 
PARIS, 16 A.A. - Havas Ajansı bil

diriyor: Excelıior gazetesi dünya iktı· 
aat konferanaı hakkında bugün yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

Afma.o,.a'da Hitler 0 1.o iktidara •eçme
•ı. küçük i tiloi.f devletleri araırnda aılo 
bir- teaaaUdün t~••Ü• ebnea.İo-ne aebep ol· 
du. Çe1coa1ovalı:ya, Romanya Ye Yuıo•· 
lavy• küçuk ıtilılfı, Av ... tar1'• fmpara· 
torlui:u tekrar ihJ'a edilmesin di7e teı · • 
ki l etmitlerd;_ Arbk Avuıturya lmpara· 
torluğunun ıhy•aı bir meıele olmaktan 
hile çıkmı , tır. F ... kat küçük itilaf devlet · 
leri, batk• bir , epheden, Almaaya'dan 
tehlikeye maruı: kalnntlardır- Ve bu kü· 
çiik itili.f ile münasebetlerinde Almanya 
zeait bir polıtik.a manevra•• yapa 
biliyor. Çünkü lta1ya da bu mesete ile 
yakından 11likadard1r. 

Küçük itilaf devletleri geçenlerde ara· 
larında yeııi bir muabvele 1mı.al•mı1lar 
ve harici iya•etlerı.ni daima birbirine 
uygun ıekilde 'J'Ürütmek için 'ilk aık top
lrnmaJ'• karar vermitlerdı. Bu karar Ü• 
zerinedir ki ı.iç devlf'tİn haric.İJe naz.ula· 
rı zaman zaman toplarııyorla.- . Telcra( 
haberleri bir kaç ılın Önce Cenevre'dr 
tekrar lopl ndıkl•nnı bildirdi . Bu defa· 
&ı.ı içtima anl•tıl17or ki Alman,.amn ıİ· 

Sıvas - Erzurum hattının 
biran evvel inşası için 

Bütçe Encümeninin mazbatasında 
dikkate şayan mütalealar var 

ANKARA 16 (Telefonla\ - Sivas· 
1 Erzurum hattı ile Malatya birleşme 
hattınm yaptınlma81 hakkında hükii
metin Meclioe verdiği layiha Nafia 
ve Bütçe encümenlerinde tetkik edile
rek heyeti umumiyeye oevkolunmuf
tur. Bütçe encümeni mazbatasında bu 
it hakkında dikkate şayan mütal-· 

- icap eden hazırltkların yapılmamış 
olmasından dolayı lktıaat Konfcr• nın 
tehir edileceği söylendi. Bu ,a)' ...... ,·ın 
membaı her halde resmi Franıız meha
fili değildir. Franıız hükümetinin kat'i 
ıırarlan üzerinedir ki, M. Herriot Va· 
~ingtonda konferanaın 1 Z haziranda ya
pılmasını teklif etmişti. Fran312 hüküme 
ti, konferansça halledilecek meaelelerin 
mustaceliyeti hakkında fikirlerini değiş
tirmiş değildir. Fakat fran<ıız hükümeti 
konf~anı toplanmadan evvel Pariı, Lon 

drada ve Vaşington at"&sında e'•• itiba
rile itilif edilmesinin muv~fık olacağı 
mütaleaıındadır. Çünkü Amerika, Fran· 
sa ve lngiltere arasında noktai nazar ih-1 
til3Aarı devam ettiği takdirde mezkUr 
konferansla 66 devletin anla~ma~ı çok 
gÜç olacaktır. 

lalaaızlanma konferansıa.dalıti itili.f sirizlİ· I 
~i ve Avustury• 'da lnı.&nyaya iltihak i-

lar vardır. Encümen mazbatasında 
ezcümle diyor ki: 

''Türkiyenin b~lkemiği hükmi.inde 
olup Anadolu kıt'asında carpten ..,... 
ka uzanacak an.a. hattın Si.vaaa kadar 
olan mühim bır kıamı yapıldığı halde 
Sivaatan şark hududumuz araımda 

Cümhuriyet idaresi ilk gününden iti· 
haren bu mühim meseJenin kararın• 
verdi ve işe başlayarak Sivasa kadar 
ol•n kuımını yaptı. Mahalli veya me•· 
zii bir nafia iıinden ziyade milli ve u.
mumi bir dava olan bu İ~te en büyiik 
ki.r in.şaatın bir an evvel bitirltmeıİ· 
dir .. Geçirelecek günler zıttır. Her 
ma.ırafı yaparken ve heı- vergiyi verir· 
ken hu büyük İşe de para lazım oldu· 
ğunu hatırlamak millete ve devlet d .. · 
irlerine teveccüh eden vatani bir va· 
zifedir. Dahilde tasarruf zihniyetile 
ve icabında hariçten herhangi bir mu· 
amelei maliyeye tetebbüa auretile bU 
hattın kısa bir zamanda yaptlmaaı mu 
vaflk otacağıaı ili.veten arzederim. 

6 Mart vak'ası -·---Venlzeloı, Plistiras 
meıe'esini anlattı 

ATINA, 16 A.A. - Mebu•an mecliıi 
dünkü celıeainde M. Met»u, Plaıtiraı'· 
ın M.. Venizelos'un evinde diktatörlüğü 
ili.o etmeğe ıı:itr;ıekte oldugunu aöyliye
rek çıkıp ı:itmİ§ olduğuna dair olan tak
rin izah etmittir. 

M. Venizeloı, tarafta~larının projele· 
rini tahakkuk aabaaına 11al ebnelerine 
mini olmak İçin bütün ve&aite malik bu
lanuyordu. Bununla beralaer, Plastiraıın 
hareketine mini oLnamıtbr · Şu halde 
Plaatiraa, M. Veaizelosıın taıvilııi daire
sinde hareket etnıİftİr • 

M. Veaizelos, ııöz alarak _Plaatiraı'ın 
S Martta evinde ,_,ek yemı' olcı..ğunu 
aöyl-qtir. S bhm -t ikiaiacle Plaı
tiraı ile bazı ııhMplan M. Venize!oa'un 
odaaına cinnİ!)er, kendisine i?tibııhatta 
mağlup oldufuno haber venntılerdir. 

Plaıtiru diktatörlükten, i;ıaluettiği za. 
man M. Veaizelos, kendiııne lıundan 
çekinmesini tavsiye etınittir. Bu suret
le hayal inkiaanna utran'ıt 01-n Plaıti· 
raa, M. V..neloe'un ~inden çıkıp git-
111İ4lİr. 

Plutiru'm kolorduda teaadiif etmiı 
olduiu ceneraller de kendioiae bu yolda 
wihat •• "ı' .tio. Bahunla ı....ı.er 
Plaatiras, Hoıırtıiye -tini qgal et• 
miftir. 

M. Veaizel..-, kanunla 1\ ahkamı dai. 
... ı- rücu edil..-1 iç" yapdmıt olan 
tef dıbiiılerden omın uııadiye bahsetınİf· 
tir. 

Mumaileyh, Plaıtiraıın memlekete 
kıymetli hizmetlerde bı4unmut olduğu· 
nu aöylemeai ma-iııe ~ok ınebu•!a'"! 
bir asinin, bir nifakcınıb; vatan hadum 
olarak göıterilmeainin doğru olaıniyaca• 
tını :ıöyliyerek proteıtoda bulunmuılar-
dır . 
ATİNA, 16 A.A. - Gazeteler, muha

lefet fırkıumm dünkü kargaııeJıklar do
layuile şimdiden aonra parlamentonun 
mesaiıine ittirakten imtinaa karar ver
mİf olduğunu yazıyor. 

933 Avrupa güzelini aeçmek için, 
her memleketin güzelleri peyderpey 
Madride doğru yol alını, bulunuyor
lar. Yukarıki resim bu müsabakaya 
i,tirak edecek olan İngiliz güzeh Miss 
Angela Ward'dır 

çin ba::ı 1'.:Ümrelertn yapllkları t&febbüı· ~ 

kından l&k!:ldar Pd,.. r, •l;ı;;;l;;;Üır!!. !!;!;H;;;e;;;r;;;i;;;k;;;i ;;;m;;;•;;;•;;;<l;;;e;;;d;;;e;;;;;k;;;üç;;;ü;;;k;;;•;;;.ı.;;;'lo;;;' f;;;, ;;;y;;;a;;;ı;• ~I' 
---

Rooseve t 
Doktrin i 
Rooıevelt cihana b ir 

1 
beyanname neşrediyor 

VAŞiNGTON 1fi A.A. - Reiıicüm· 
• 'k • bur M. Rooaevelt, bugün Amerı. a ru~ 

harici siyaseti h..kkıncb deYletlerın Si· 

lihları bır•kma konferansmda müttere- ı 
ken faaliyette bulunmak •urelİle ıulhun 
muhafaza edilmeai lehinde cihana hitap ı 
eden bir beyanname neşredecektir. 

Bu beyanoaınenin bütün dünyaya mı, 
Avrupa milleUerine mi, sili.lıları bırak· 
ma konferansındaki An1ttikan murabbaı 
larına Ye M. Nonnan Oavis'e mi hitap 
edeceği, te11'izle neşredilip edilmiyeceği 
henüz ma1üm değildir. 

Bu nutuk, bir "Roosevelt doktrin" i 
tetkil edecek derecede mühim olacak ve 
Amerika'nın Avrupa d.,..letleri ile olan 
münaaebetlerinden bahsedecektir. 

RusyaJaki yarc/ımct kuvvetler 
CENEVRE, 16 A.A. - Ordu mevcut 

!arı komitesinin bugiinkü kararlan dola 
yııile Sovyet Rusyadaki yardoncı aske· 
ri tetekküller efradından ve hudut mu· 
hafızları ilh.... ordu menıuplan adde
dilecektir. Su ve onnanlar teşekkülleri 
ile amele nlilialeri hariç tutulmuıtur. 

Japon murahhası, Sovyet Ruıya tara· 
hodan veri1mit olan r;ıkamlar hakkmda 
bir takım ihtirazi kayitler ileri ıürmü,. 
tür. 

Mısır baıvekillne 
ıulka!!lt mı? 

KAHiRE, 16 .A. - Baıvei<il Sıtkr 
paşa, sihbi sebeplerden dolayı Avrupa'· 
ya gitmek üzere trene bineceği sırada 
Mehmet Ali adlı hir adam kendisine 
yaklaşmak iateıni~, fakat poliıler tarafın 
dan tutulup yakalanmı~tır. Mehmet Ali 
nin üıtünde bir revolver bulunmuıtur. 

Mehmet Ali, Sıtkı Pa,a'yı öldürme
ği kurmuı olmadığını, kendi•ine sadece 
bir arzıhet vennek istediğini temin et· 
mittir. 

Çinliler phlrlerl 
boıaltıyorlar 

LONDRA, 18 A.A. - Sali.biyettar 
mehafil ile lngiliz efkarı umumiyeai U· 

zak ~ark hiidiıelerini büyük bir alaka ile 
takip etmektedir. 

Japon makamatrnın tekziplerine rağ· m• Japonların Pekin veya Tiençin'e 
taarrar etmeleri ihtımali artık imkansız 
addeclilmemektedir. 

Bütün pzeteler, bu iki ıehir ııhaliıinin 
kütle b•li de muhaceret etmel<te oldu· 
in- Ye batta Daily Herald Pekin mu· 
habirinin İmzuile Japon makamatınm 
Şimali prki Çin' de Mançuriye müflllıih 
bir hiikilmet ibdaa etmek ıauvvunında 
bulunduiunu yaDMiı:tadır. 

Bolivya - Paraguay 
mulla rebe•i 

ı\S.SOMPTION 16 A.A. - Bir teb
lij, 38 - alaya ' -- lıir Bolivya 
mıiifrezeainin Zentene mıntaka11nda im
ha edihıııİ! ot.ı.pnu Ye bu alaym üçü 
zabit olmak üzere 100 kadar maktul, 
lıirçolr esir bırakmıt ve mühim miktar
da ganimet ~- bulunduğunu bildir
mektedir. 

Mısır kredi fonslyesl 
KAHiRE, 16 A.A, - % 3 faizli ve 

ikramiyeli Mmr Kredi Fonıiye tahville
rinin bugünkü çekili,inde: 

1886 oeneai tahvillennden 368,649 nu• 
merolu tahvil 50,000. 1903 aeneıi tııh
villerinden 547,818 numerolu tahvil 50 
bön, 1911 seneai tahvillerinden 22,724 nu 
merolu tahvil 50,000 Frank ikramiye 
kazanmışlardır. 

Romanyacla yahudl 
aleyhtarlığı 

BOKREŞ, 16 A.A. - Talebenin Ya
hudileri derslere iştirak etmekten menet 
meğe kıyam etmeleri üzerine vuku bul· 
muı olan karııaşalıklar dolayısile Cluj 
Darülfünununun ders seneai sonuna ka
dar kapatdmasına karar .eritmiştir. 

40 kadar talebe yakalanıp Darülfünun 
dan tardolunmuıtur. 

İntılltere kralı rahat•ız 
LONDRA, 16 A.A. - Sol omuzunda

ki romatizmadan muztarİp olan kralın 
bu hafta zarfında yapılacak kabul resim 
!erine i,tirak etmeaine ihtimal verilme
mektedir. 

kalan kısmı yapılamadığı cihetle bu 
büyük teşebbüsten beklenen büyük 
menfaatler henüz tamamlanamamış· 
tır. Anadolunun tarlanı sarbine bağ· 
!ayarak Türkiyenin vahdeti milliye 
ve a.İy aaiyeaini takvi,.e edecek olan 
bu meoele bütçe zaruretleri ve herban 
si bir mütalea ve miilihazalarm fev· 
kinde telakki edilecek bayati iılerdir. 

• 

Bütçe encümeni 1933 aeneıinde btt 
bat üzerinde az çok işe filen başla· 
mak için fenni ve mali imki.nlarıt' 
hazn-lanmaırnı mihnkün gÖrmÜt ve li· 
yihadaki fıkrayı 1933 aenesinden iti· 
baren en çok 8 - şeklinde tadi~ 
liiz- gönniiftür. 

Bitler ltalyaya gidiyor 
Almanyanın neden silahlandığını 

bugün bir daha anla t acak 
BERLIN, 16 A.A. - Le Journal de 1 

Leipzic, Hitler'in Penlecote yortuaııada 
ltalya'ya cideceiin; yazmaktadır. 

Nutka intizaren 
PARIS, 16 A.A. - Echo de Paria'nin 

Londra muhabirine nazaran hükumet 
mahafili, Sir John Simon'un bu hafta 
zarfında Cenevreye .gitmesine muanz 
bulunmaktadır. Çünkü Alman Baıvekili· 
nin nutku bir takım ciddi kararlar itti
hazına aebebiyet ve<ebilir. Sir John Si
mon ihtimal önümüzdeki h~fta gidecek· 
tir. 

Almanyaya ilk ihtar 
PARIS 18 A.A. - Le Joornal'a giitt 

dün M. Paul Boncour ile M. Nonnan 
Davis arasında vuku bulan miili.kat ea
naııncla ve Franıız haricip nazırı, A· 
merikan mu.rabhaıına Almanya'nın yeni 
dea .. r,ı- ailibla-Ja, ve ıi.ıııdldaı 
V-o=illee .,, • ' 'r d' ... ı-ı --. 
olan ıil&hlann ımaline batlamıt olduğu
nu beyan ebnİtt.İı'. 

iki devlet adamının müeyyideler me
ıeleaini tetkik etmit ve ihtimal fimdiki 
halde ilk ihtar mahiyetinde olmak iize
re bir protedoda bulunmak bueu1Unu 
görüşmi.ı~ olduklan söylenmelrtedir. 

Uoyd George'a göre 
LONDRA, 16 A.A. - Buna mublıll 

Nazi nazırları 
Avusturyadan 

çıkarıldı? 
nasıl 

ViYANA, 16 A.A. - N-ea w;
Journal, Adliye nazırı M. Frank'm Salz. 
burg poliai tantftnclan memleketten dıp 
" edilmesine ait tafailit •ennektedir. 

Bu gazeteye göre M. F,..nk, Salzburg' 
da bir kahvede otunnak iıtemiı ve buna 
müsaade edilmemiştir.Nazi reisi,bunun ü 
zerine halka bir hitabe irat etmek iate
miı, fakat &DDİyeti umumiye -urla· 
nndaa biri mini olmui ve ajanlar marİ· 
fetila kendiıini ko.hvecı.. kaldırtlp ııö
tümıiiıtür. 

VlY ANA, 16 A.A. - Alman -'iri, 
Alman naa:ın-.n Viyaaa'ya ..,._ 
!itleri eınumda kendilerine luırt• Y• 
pılmıı olan lıalıal tıınmdan dolayı M. 
Dollfu11 nadinde protestoda bulunmaı 
tur. 

Yago•lavya'da hava 
bozuldu 

BELGRAT, 16 A.A. - Birka~_gün· 
denberi deyamlı surette yağan yagmur
lardan ötürü sıcaklık derecesi pek çok 
düşmüıtür. 

Bütün ınnaklann auları kabannakta
dı.r. 

Baıaptı uçaı 
ROMA, 16 A.A .. - ltalyan pilotlann· 

dan mülizim Gıııılıelmo Barola'nın Bre. 
da lt' ıiateminde bir tayyare ile Cento
celle tayyare limanında başaflliı olarak 
yaptıiı UÇUf müddeti tecrübeleri ltal
yan tayyare kliibünün aalô.hiyettar fev· 
kalide memurları tarafından kontrol e
dilmittlr. Bu uçut müddeti 1 1Mt 5 da· 
kilı:a 51 aaniye olarak teslıit olunmuıtu~. 

lspanya'da 
Kargaıalıklar 

BILBAO, 16 A A. - Uaansolo'da 
Baak'h naıyonaliıtler, aeyabat etmekte 
bulunan radikallere taarnız etmltl&', bir 
kadını, bir çocuğa öldflnnüıler ve bir
çok lritiyi yarıdıunqlardır. Biri papaz 

otm.k üzwe lılı.ııol< kiti tenıf edihnittir. 

M.. Lloyd Georp, seçenlerde bartıi 
na111n Sir Haillhan'in aöylecliği nutu 
Almaaya'ya karfl lıaıııı ııniieyyidelere 
ceza hükümlerine müracaat edı'ilnııesitıl 
teklif etınİ§ olmaamı ıiddetli surette t 
kit etıniıtir. 

l nsı(liz hariciye ncu:tn bir 'ey 
söylemiyor 

LONDRA, 16 A.A. - M.ı.uııılu.ı.11 
biriai, Daily H...td gazeteeinin Ahı_, 
ya'nm V enailles nnıalıedeli1e ta)'İn 
mi, olan çaplardu ....._ ,_.... 
tnplar imal etnıeLt. oltl,.P.. dair • 
miı olcluiu haberia dcııinı olup olmad 

aı - ü..me sı.. Jo1ua s•n. 
lihlan lıonkma koaferamı umıuni 
meni meaaiıine bqlamadan evvel bu 
Mısta birşey söyliyemiyecejini beyan 
mi tir. 

iti ..... • Sör ...... sa-
dan harbiye azmıu:. son IM!Yanatuıa 
tirak edip etmediiini IOl'lllAll üz · 
nwmaileyb, bu noktadaki nziyetin' 
malUın olduğanu aöylemİ!tİr. 

Dantzls'de vuku& gelaı aon hadi 
balılonda Sir Jobn Simon, matbua 
intqa, edaı haberl&":in hükiimetin 
bapta beyuatta bulu_., i.çiD lMr 
teıkil ecı-iyeceğini aöylemİftİr. 

Leh sefirinin 
Cenazesi 

(Battlimıi-.bıl&de) 

M ı > llr Margotti, bu ııalıah L 
tan aefaretinde yapılacak ruhani a 
riyaaet edecektir. 

Cenaze yarın HaycbırpafA' dan 
•imle bldsnlar.ı. lıir maı ile !llrı...~ 
ıetirileı:d<, oradan iatuy- sö•ti'hiildt 
hazırlanan furııona konulamktır. 
:ıe yarm akıaınki kollftllliyonel 
ile V U'lOdYll gönderilecektir. 

MüteuJlamn teTCiimei hail 
Mütewtıffa M. O'-walı:i 1865 

de dofnnııtur. Li.ae tahııilhai bi • • 
IOIU'll v....., ... Hıılaık fMiiltesinde 
·ı ..._,_..,_ M .... A ııta"' • biat.. 11 vwuru• ~-'1 gıE JD .....-

- IODl'll aonıbtlılı: yapmqbr. U 
luırpte o...ıalar V11rfOVaya slırcHii 
- M. Ol.owlki, mf iıuuİ Ya 
lıir bizaıeı olarak tamirat ve 6ap İf 
ile mqgul idi. M. Obowıki, 1918 
Pan.te toplanan ııılb koııferanıı m'" 
lua ela i- ittinak eden Lelıiatan 
hıu heyeti --· icll 1919 ... 
linde Almanya ile Lııbiatan araaında 
reyan eden müzakerelere ittirak e 
1920 de Spa konferanamda Lehiı 
murahhaa heyeti anıomda loulunmut 
1920 de Sovyetlerle mütareke müzak 
ıinde murahhas olarak bulunmu,, 1 
den 1922 ye kadar Almanya ile 
Prusya ve Yukan Silezya meaelcl 
hakkmda müzakereye memur edilmi 
1921 de Almanya ile Pomeranya tra 
mukavelenameıini, ve 1922 de Cene 
de Lebiıtan ile Almanya arumda a 
dilen yukarı Silezya muahedeıini i 
etmiştir. t9ı3 de Bcrlin, 19?.8 de Ar> 
ra orta elçiliklerine tayin edilmiı 
1930 de derecesi büyük elçiliğe çı 
mıttrr. Muleveffa Türkiye'ye karşı 
yiik bir ıevgi beslemekte, bilhasıa 
karayı çok beğenmekte idi. Bu şeb 
cenaze merasimi Ankarada parlak bil' 
rette yapılacaktır. 

M. Olzowski, Lebistanın Polonia 
tituta ve Franaanın Legion d'Honll 
nişanlarinı hamil idi. lktısadiyata ait 
zı eserleri vardır. 

Amerikada 
SAN • FRANCISCO, 16 A.A. -

sabah aaat 3,45 te ıidde··· 
hiıaedilmiıtir. 

' 



Tramvaylara yeni bir 
yol 

Bir lcaç gündür her geçişimlıde görü· 
Joruz: Sirkeci ile SalkımıögUt arasın~ 
daki tramvay hattı da emsali bazı hat· 
lar gibi betona çevriliyor. 

Tramvayla hergün geçenler bilirler ki 
lstanhul tarafında mütemadi zıplayiıla· 
<İle halkı en ziyade bizar eden, halta a· 
deta tramvayı yolundan dıf8n fırlatacak· 
nuş gibi yolcularda her seferinde hele
can uyandıran, Sirkeci Salkımsögiit kıs· 
mıdır. Bu kısmın betona çevrilmesile 
hu mahzur ortadan kalkmıt bulunuyor 
d mektir. 

Bu k1'mın iıqaati hatladığı tU sırada 
na.zan dikkati celbetmek istediğimiz 
mühim bir noktaya teması faydalı bul
duk: 

Eminönü ile Bahçekapısı arasının en 
kesif caddelerden olmasına rağmen o 
nisbette de dar olduğu malumdur. Emi
nönünden kalkıp Sirkeciye gelen tram· 
vay, bu sahada adeta silıneetek trotvar
clan geçer n orada yürüyenlere her sa· 
niye çiğnenmemek heyedrunı verir. Azi 
ınet ve avdet hatlanmn bu daracık bo
iazclan geçirilmesine milesıir olan aml· 
lin ne olduğunu bilmiyoruz. 

Halbuki Bahçekapısma nazaran daha 
çok genq, cliiz, muntazam olan R8"'diye 
<adclesi denilen Gümriik caddesi, tram· 
vay avdet hatlanrun en tabii yoludur .. 
Bu yolu bırakıp bilhassa Köprünün kar· 
,, yakasına seçecek olan BeşiktaJ, Or
taköy, Takslın, Kurtulu_f, Maçka, Har
biye ve Şiıli hatlanru Liman ham soka
iından geçirmek her nokt~ ~dan 
Yanlııtır. Liman bam sokagı, Edırneka
Pı, Y edikule, T opkapı hatlannın mebde 
istasyonu olduğuna nazaran kartı tara
fa ııeçen yedi tramvay bathnın da bura
dan geçiti, her iki taraf tramvay batlan· 
•ıın seyrüsefer ıelimetini ihlal etmekt&
dir. Binaenaleyh Liman hanı sokağı, 
lstanbul tarafı; R"facliye caddesi de kar
,, taraf tramvay hatlarma tahıis edilir
".:> hem tnımvaylann matlup olan sey
ırusefer ıelameti temin edilmiı, hem de 
Eminönü ile Bahçekapı araaındaki kesif 
•e daracık caddeden geçen tramn.y bat
lı bire indirilerek aynca hallan da sey
l"iiıefer selameti daha ziyade <mn.İyete 
alınmış olur. 

Bu huıuıta kumpanyaya terettüp e
~ecek k:üUet, Sirkeci nhtımındaki dö
"eneç kavlİle Eminönü meydanı araıı· 
lıa kısa bir hat temdidlnden ibaret kalır 
lıi yapılacak maaraf hiç niabetin.ferur'. 
lluna mukabil iıe tramvay aer,,iİılerile 
~: daha ziyade intizam kesbeder, 
&er.isin intlzammdan lıe hem halk, hem 
kumpanya müıtefit olur, saniyen, Emi
llônil • Bahçekapı araıınclaki daracık 
tadcleclen ııeçecek tek hat sayesinde hem 
)iirtyen halkın selimeti, hem de lram
~~Ylann emniyetle hareketi iatihaal e-
ilım. olur. . 

Sh-keci ..ı.asın İRf88la bqlamnıt ol
l>ıııaından iılifade ederek hallan da, kum
~Yanın da ID<lnfaatlerinin birl..,Uf ol-
"iu 'u nokta Üzerine nazarı .ıikkati 
~hederek bunu tehir halltırun rahatı 
~mına iıtanekle en tabii bir talebimizi 
iler; aürdüğiimüze emin bulunuyoruz. 

• Reşadiye caddesi umumi bir gÜzer
f•lı bulundufuna ve Gümrük idaresinin 
aıı..da,, mevrus bir mülkü olmadığına 

n:>2an1n yeni tramny haltının buradan 
gıdi4ine idarenin bir miimanaati gayri 
"arittir. Hatta bir an için böyle bir mü
~ti fan.etsda:, hu odamızda uçan 
11neldere, yahut sokağnnrzclan ııeçen lor 
m.nırı~l~ .~um_ruk ...,flamak gibi BÜ· 
l~nçtur ki uz.erınde münaluoaa değil, hat
ta durmak hile abes ve lüıumsu:zdur. 

Salahaddin ENiS 
Haşiye: 

Bundan bir müddet gene bu sütu 1 da "Bir fikirle i tihza edm bı"r n ar:, 
kr • manzara 

Unvanlı h amızın alakadar m ·ı . ercı erce 
nazarı dık~at<I ahdn"aldr~k .. bahsettiğimiz 
'1ıahzurun ıza e c ı ıgım gördük. B 
dan dolayı gene bu sütunlarda aı.::n
tcşckkürü borç bildik. en 

S. E. 
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ŞEHiR 

Lkonoml 

itilaf tatbikatı 
Malların nisbetlerlni 

ofis takip edecek 
Yeni Atina itilafnamesi tatbikatı cüm· 

lesinden olarak, ihracat ofisi yeni bazı 
vazifelerle meşgul olacaktır. Bu cümle
den olarak ofis, Türkiye'den Yunanista
na ve Yunaniıtandan Türk.iyeye ihraç 
edilecek mallarm nisbetlerini takip ve 
lesbit edecektir. 

Kereste ihracatı 
Son zamanlarda v~.,j mikyasla işletil

meye batlanılan ormanlardan istih~al 
edilen kerestelerin ihracı huıusunda ıh
racat ofisi tarafından takibat yapılmak
la idi. Ahiren biri 2700 ii'İğeri 1500 met
re mikabs keresteyi hamil iki vapur hal. 
ya ve Suriye limanlar~a müteveccihen 
yola çdumlmıtlır. Bu ıhracatın tevali e· 
deceği ümit ediliyor. 

Taze meyvalarm uzun 
müddet muhafazası 

T ue meyvalann uzun müddet bozul
maksızın ihracı hakkında bir ltalyan 
mühendisi tarafından ihtira edilen usu
lün Türkiyece de tatbiki icin ihracat ofi. 
sine müracaat edilmiştir. -

İspanyaya gönderilen 
hayvanı mahsulat 

lıpanya hükümetince her nevi hayva· 
ni mahıulitın müsadei mahlu5a ile is
panyaya ithali hakkında hpanya ziraat 
ne:r.aret.i tarafından 5 may11 933 tarihin
de bir karar n"§redilmiıti. Türkiye ile 
ispanya araamda aynca bir ticari itiJif. 
name mncut olduğu cihetle ispanya zi. 
raat nezaretinin bu kararının Türkiye
den ispanyaya gönderilecek hayvani 
mahsulat ve ezcümle yumurta hakkında 
tatbik edilmemesi lazımgeleceği ihracat 
ofiaine bildirilmitlir . 

Üzüm tedavi istasyonu 
Bulgaristan hükiimeti tarafından 

Varna'da teaiı edilmit bulunan (Ü· 
züm tedavi iıtasyonu) nun faaliyetin
den iyi neticeler alınmıtlır. Bizde de 
böyle bir tedavi İstaıyonu tesiıi için 
tetkikat yapılmaktadır. 

Ecnebi memleketlerde 
yeni sergiler 

Yakında muhtelif ecnebi memleket 
lerinde müteaddit beynelmilel 21ergi
ler açılacakbr. Bu meyanra haziranın 
2 •İnden 11 ine kadar Kolonyada kim 
ya aletleri aergiıi, 1-22 haziranda J. 
talyanm Pado §ehrinde, ayni müddet 
zarfında Yugoalavya'nm Livoplonya 
§ehrinde birer beynelmilel sergi kütal 
edilecektir. Yakında Şikagoda da bü. 
yük bir aergi açılacaktır, 

llaçlı pastiller 
Öteden beri, bazı kuru meyvelere 

ve peatillere, çabuk bozulmamalan i
çin az mikdarda bir nevi ilaç kanıh· 
ranlar bulunmaktadır. Ahiren Varna 
ya gönderilen bir pestil parti~i fazla 
ilaçlı diye kabul edilmemek istenmİt· 
tir. Bu hususta yapılan müracaat ü~ 
zerine mesele hükümetimizce tetkik 
edilmit ve peatillere yüzde 0, 125 nia· 
belinden fazla ilaç karıştmlmamaaı 
muvafık görülerek keyfiyet alakadar· 
lara tebliğ edilmittir. 

Buğday mahsulü 
Roma'daki beynelmilel ziraat ensti 

tüaünün teshil ettiği malUmata göre, 
bu sene Avrupada buğday mahsulü ge 
çen aeneden İyidir. Hindiatan ve Şiına 
li Amerikada ortadır .. 

İplik fabrikası 
Bir ecnebi gnıpunun kağıthane'de 

bir iplik fabrikası tesisi için tetkikat· 
ta bulunduğu haber verilmektedir. 

Çiroz fiatları arttı 
Çiroz ihracatı arbuı§ ve bu, çiroz fi 

yatlannın yükselmesini mucip olmu§
lur. Kuzu eti fiyatları da artmakla· 
dır. 

Maden fiatları 
B 

, I k lO Mayia 1933 tarilıindekl fi.at 
••nr e e tr. L 36 3/4 ila 37 3/4 
Bak•r n 33 1/13 n 3J ı/8 

K•••Y ., 182 1/2 " 182 5/8 
J(urtun ., it 13/18 
Çinko 15 1/8 
JCrom Türkiye <48 C'"'c~ ıilin 72 ili 74 

.. (52 •) 85 
M;ğnezi (Carbonale naturel ~n" 

rocbet) tilin 40 
Antimuan (SO O'c) beher .terec::eai 

Kömür (Fob Carc:liff) 
Gros Arniraute 

,., Ordinaire 
Maigre t >ıci clns 

,, ordinaire 

Pollst'I 

tilin 3 9 ili. 41_ 
28 Niaan 1933 
ıilia 19,6 

" 18.3/18.6 
,. 18.9/ 19.6 

ı8--/18.9 

Dayak 
Takaim'de Nazifbey apartımanı kapı· 

cısı Yusuf ağanın kızı, polise müracaat· 
la ayrılmak için muhakemeli olduğu ko
cal "· K_adrr tarafından döğüldüğünü sÖy· 
emıştır~ 

Şikayete giderken 
. Beyoglunda Şehit Muhtarbey cadde
sınde 135 numaralı apartıman kapıcısı 
60 yaşında Andonun kızına mahalle ço-
çukları dokunmu•lardır A d b .. . . n on unun 
uzerıne karakola şikayet İr ·1 "d k 
kalk

. ,ngıeren 
p ıe lesmden yere düşerek, .. 1 .• 

tür. o muş· 

Hırsızlık iddiası 
Fındıklıda oturan Ar§&k lazı Artit 

poliıe müracaat ederek 520 kuruşunu~ 
şoför Bahaettin Efendi tarafından cahn. 
dağını iddia etmiş ve bu yakalannu!ıır. 

Ylllyette 

İskin işleri 
Dosyaların ta•flyeal 

hayli ilerledi 
lakin idaresindeki cloayalann taıfiye

sine devam edilmektedir. Mühim dosya· 
Jann tasfiyesi hemen hemen bihnittir. 

Defterdarlık işleri 
Defterdarlıkta haziranda yapılacak 

yeni letkjlat için hazırlıklara batlanmıt· 
tır. 

Kanun Meclisten <ıkınca derhal tat
bikata baslanacaktır.-

Poliste tayinler 
Emniyet memurları arasında fU deği

şiklik olmuıtur: 
Eminönü Merkez memuru Kimran B. 

ikinci şube muavinliğine, ikinci şube ü
çüncü kı~ım basmemuru Hidayet Bey 
Beykoz merkez .memurluğuna tayin e
dilırıiştir. 

GUmrUklerde 

Ardiye alınmıyacak 
---+--

Kontenjan dolayısile 
çıkarılamıyan eıya 
Gümrüklere gelip kontenjan dolayısİ· 

le imrarına müsaade edilmiyen tüccar 
eşyasından, Gümrük idaresi, bunlann 
kanuni müddeti ııeçtikten sonra ardiye 
ücreti istiyordu. Tüccar tarafından bu 
hususla vaki olan letebbüsler üzerine 
Heyeti Vekile son toplantılanndan bi
rinde bu meseleyi tetkik etmİ§ ve bu va· 
ziyetin sunu taksirlttinden mütevellit 
olmadığından bu kabil tüccar etyasın· 
dan ardiye ücreti alınmaması muvahk 
görülerek keyfiyet gümrüklere tebliğ e
dilmittir. 

----<>---

Bir Fransız sigarası 
Fransız Tütün Rejisi, <Corpa diplo

matique) atlı sigara nevini kalclınnış ve 
(Cigarelte Turque) atlı yeni bir nevi si
gara ihdas etmiıtir. 

Tabiiyet meaelesl 
Muhtelit 'Mübadele komiıyonunda 

Türk ve Yunan heyetleri araımda ihtİ· 
lifi mucip olan ve 285 doıya l"§kİI e
den tabiiyet meselelerinden mühiın bir 
kıamı buııünlerde bitaraf aza tarafından 
halledilerek verilecek kararlar Türk ve 
Yunan heyetlerine tebliii edilecektir. Bu 
surette Komıiayonun dördüncü bürosu
nu itgal eden işler de tasfiye edilmit o
lacaktır. 

iki kardeş 
Kokain kaçakçılığı mı 

yapıyorJardı? 
lııanbul Emniyet Müdürlüğü ikinci 

Şubesi yeni bir kokain kaçakçılığını mey 
dana çıkannıttır. 
Bahcekapıda Cermanya hanının 1 nu· 

marasmda Leon Behar ve Moiz Bebar 
Efendiler, eczayı tıbbiye komisyonculu
ğu yaparlar ve kardqtirler. 

Bunların uyusturucu maddeler kaçak· 
çılığı yaptıkları haber alınmış ve yazıha
nede arathnna yapılmııtır. 

Bunun neticesi olarak birer gramlık 
15 Jİşe kokain bulunmuş ve müsadere e
.iilmİ§lir. Alakadarlar poliae getirilmit· 
tir. 

Yeni Fran111z konsolosu 
Franıanın l..ima orta elçiliğine tayin 

edilmiş olan lstanbul BBJ kon!IOlo•u M. 
de Saint Jouan'ın yerine B:rCme konı°" 
loıu M. Paul Dubois tayin edilmiştir. 
M. Paul Dubois yakmda şehrimize gele
cektir. 

1 Ma•rlfte 

Neşriyatı himaye 
Vekalet baaun için bilt 

çeye tahsiaat koydu 
Maarif vekaleti nqriyatı himaye 

makaadile yeni çıkan kıymetli eserler· 
den muayyen mikdarda almağa ka
rar vermiştir. Bu husus için vekilet 
bütçe.ine 40 bin lira tahıiaat koymuş· 
tur. Satın alrnacak eserler mektep ve 
memleket kütüphanelerine tevzi edile 
cektir. 

Darülfünuna alınacak ecnebi 
lise mezunları 

EL.nebi liselerinden mezun olanlar 
Darülfünuna alınmak için bakalorya 
imtihanlannı reMDİ liaelerde verecek
lerdir. Maarif vekaleti alakadar tale
beye hangi liselerde imtihan olacak· 
)arını yakında tebliğ edecektir. 

Maarif teftişleri 
imtihanlar yaklattığı için Maarif 

vekaleti umwni müfettifleri gelecek 
hafta Anadoluya teftiıe gidecekler
di". Umumi müfettiılerden Bedri ve 
Tevfik Beyler ıark vilayetlerine hare· 
kd etrniılerdir. 

Dönen müderrisler 
Ankaradio. tarih cemiyeti içtimalan

na İl}tİrak eden müderris Köprülüzade 
Fuat ve Ağa oğlu Ahmet Beyler dün 
§ehrimize dönmüşlerdir .. 

Beynelmilel hukuku idare 
kongresi 

Temmuzda VJyanada Avusturya 
Reisicümhurunun riyaaetinde beynel
milel hukuku idare ilimleri kongreıi 
topla naca kbr. Bu kongr.,ye latanbul 
Darülfünunu namma müderria Muıli .. 
bittin Adil Bey iştirak edecektir. 

Ecnebi mekteplerde 
imtihanlar 

Maarif Müdürlüğü ekalliyet ve ecnebi 
mekteplere bu seneki İmtihanlar hak
kında bir tamim göndermiıtir. 

Bu tamime göre, ilkrnekteplerin son 
aınıfında resmi mümeyyizler bulunacağı 
için bu mekteplerde 14 haziranda İmtİ· 
hanlara bati anacaktır. 

Talebe gezintiıi 
Kadıköy kız orta mektebi talebeai mu

allimlerile beraber dün sahalı kiraladık
ları Şirketihayriye vapuru ile Bofaziçin· 
de bir tenezzüh yapmıılar, Tarabya ve 
Büyükdere'ye oradan bentlen giderek 
muhtelif idman talimleri Ye eğlentiler 
yapmıılarchr. ~ 

Talebeye. -..;nci fırka ı.ndoıu da r&
fakat etmittir. 

----.o---
B ele dl yed• 

Şehir planı 

Mütehaasıslar gelecek
lerini bildirdiler 

Şehir planı müsabakasına girmek 
için da-vet edilen dört mütehauıatan 
belediyeye cevap gelmiıtir. Mütehaa
aıalar lstanhula gelmek üzere yakm· 
da hareket edeceklerini bildinnitler
dir. 

Açıkta meyve &atı§ı 
Yıkanmadan yenecek meyvelerin a

çıkla satılması memnu olduğu halde 
buna riayet edilmediği görülmiiftür. 
Belediye men' hakkında bir tamim 
yapmı~tır. 

Vezneciler kavsi 
Beyazıtta Vezneciler tramvay kav

sinin noksanlan bi-i~tir. Gelecek haf 
tadan itibar.,n tramvaylar doğru hal· 
tan itliyeceklerdir .. 

Dairelerde kırtasiyecilik! 
lstanbuldaki daire müdürleri 

neler söylüyorlar? 
Ankara'daki komisyon faaliyeti 

Kırtaaiyecilikten tikiyet etmekte he
piıniz müttefikiz. Halkın hükumet dai
relerindeki ifleri birtakım kırtasi muame 
lelerden dolayı uzayor ve geçikiyor. 

Oamanlı İmparatorluk idaresinin kötü 
miraslarından bi!"İ oll'JI kırtasiyecilikle 
şimdiye kadar gelip geçen hükümetler
den hicbiri eıııa'llr surette me§gul olma
mıttı. 

Cümhuriyet maziden kalan birçok 
~~ıız ananeler gibi bu kırtasiyecilik 
ıll~tıni <le kökünden kalclırmağa ve res
mı muamelelerde eaaılı bir tasfiye ya· 
parak hal~ın i~lerini kolaylaıtınnağa 
~a~ar verdı, Ankarada Dahiliye Vekile
ürun te§ehbüsile toplanan ... l(.omisyon bu 
hususı:- t~t!'.!~at yapmakla me11uldur • 
Kırtaaıyecilıgın kalkmasına dair ne dü
ıündüklerini dün bazı devair müdirleri
ne sorduk. 

Tapu müdürü ne diyor? 
Tapu Müdürü Agih Bey, bize şunları 

söyledi: 
_ Tapu umumi müdürlüğü, Türkiye 

Tapu idarcforindeki kırtasi muamelele
rin ne suretle kalkabileceği etrafında de
rin tetkikat yapmış ve hazırladığı e..,s. 
ları kağıt üıtüne koyınuf bulunuyor. 

Umumi müdirimiz, Tapu işlerinin için· 
den yetiımek itibarile ıimdiye kadar 
-vardığı neticelerin ehemmiyetli ıeyler 
olacağını tahmin ediyorum. Fakat eJ:a.a-

lar hakkında benim de sizden fazla ma· 
lümatım yoktur." 

Evkaf müdürü ne diyor 
lstanbul Evkaf müdürü Niyazi Bey 

demiıtir ki: 
- Hükümetimiz halk bükümeticlir. 

Kırtasiyecilik ise halkın itini sürünceme 
de bırakıyor. Bir gÜnde İ§i bitirilmeıi 
mümkün olan bir kağıdın bazen hafta. 
farca elden ele dolqtığı oluyor. 

Bunun önüne geçmek iç.in İcap eden 
tedbirleri halkın itini her§eyden üstün 
tutan cümhuriyet hükümeti ve Dahiliye 
Vekaletinin teldifile toplanan komisyon 
elbette İcap eden tetkikatı yaparak ka
rarını verecektir." 

Seyfi Bey ne diyor?. 
lstanbul gümrükler Basmüdürü Seyfi 

Bey, kırtaaiyec:iliğjn kalkmasına dair 
fikrini şu sözlerle hulasa etti: 

- Krrtasiyeciliğin kalkması, gÜmrük· 
)erde bazı ı•labat yapılmasına mütevak· 
kıftır. Bu za•ureti Vekô.letimiz de takdir 
ederek ıslahat icrasına karar vererek bir 
mütehassıs getirm.İftİ.r. 

Mütehasaıı tetkikatını yaparak edin~ 
diği neticeyi bir raporla Veki.lete biJdi .. 
recektir. 

Rapor Vekô.letçe tasvip edild~i tak
dirde tatbikata geçilecektir. Bu suretle 
~evzuubahs ettiğiniz kırtasiye müşkü
lalının ortadan kalkacağı tabiidir." 

Mahkemelerde 

Eroinciler 
Yapılan tahkikat ne 

netice verdi? 
Eroin kaçakçılığı yapmaktan suçlu 

olan sabık aeyriaefer mühendisi Kad
ri Beyle arkadaılan hakkındaki tah
kikat devam etmektedir. Yakalanan 
maddelerin eroin olup olmadığmın an 
!aşılması için tıbbı adli kimyahaneain
de tahliline lüzum görülmüıtü. Öğ· 
rendiğiınize göre tıbbı adlide yapılan 
tahlil neticesinde bu maddelerden 10 
kilo kadannın eroin, bir kramının da 
morfin olduğu anlaıılmıştır. Devam 
eden iatintak tahkikatının bugilnlerde 
neticelenmesi muhtemeldir. 

Haberimiz yok diyorlar 
Elizizin yukan han nahiyeainde Er 

miye köyiinde yapılan bir cürmü mu
hakemesi istinabe süreti)e İstanbul a
ğırceza mahkemesinde yapılmıtbr. 
Cürmün suçluları latanbulda oturan 
kömürcü Elazizli lamail ile kah-veci 
Fazıldır. Bunlara isnat edilen auç ta 
Ermiye köyünde Ahmet oğlu Mehme
din evini basarak Mebmedi öldürme
ğe lefebbüs etmeleridir. Suçlular ken 
dilerine isnat edilen suçu külliyen red 
detınitler . 

- Efendim biz altı senedir latan
bulda oturuyoruz, bir yere gitınedik, 
binaenaleyh Elazizde böyle bir cürüm 
itlemernize maddeten imkan yok. Son 
ra biz bahsedilen Ahmet oğlu Mehme 
di karde,imiz gibi sever, Üzerine tit
reriz. Böyle olduğu için de öldürmi
ye, evini baamağa imki.n yok. Binaen
aleyh bu ;,ıe bir yanlıtlık var demit· 
)erdir. 

Mahkeme istinabe evrakının Eliziz 
mahkemeaine gönderilmesine karar 
vermittir. 

&§ka güne kaldı 
Naim iaminde bir adamla arkadaı· 

lan yangm yerinde kumar oynarlar· 
ken yanJarı.. Mustafa isminde bir 
gençle arkadaıı Hamit gelmİ§. Hamit 
Naimden bir aigara iatemit, Naim de: 

- Git dinini sever.en, yedi papel 
gümledim, canım aıkılıyor demiş, Ha· 
mit le Mustafa ile beraber çekilip &İl· 
mit. ancak siderken Naimin cebinde
ki paketi de aıırmıı. 

Naim cebinden paketinin atırıldıiı· 
m hiuedince bu adamlann arkaaına 
düpnüı ...e bunlardan Mustafa ile kav 
gaya bBJlaınııtır. Bu kavga neticede 
bıçağa havale edilmit ve Mustafa Na. 
imi göğaünden, arkasından tehlikeli 
surette yaralamıtlır-

Bunun Ü.Zerine Mustafa tevkif edil
mİflİr. Dün bu ınubakeme birinci ce
zada baılamıt ve ikmal edilmi,tir. 

Mustafa cürmünii inkir e-ekte i
se de f'lbitler hadiseyi gördüklerini 
söylemitlerdir. 

Cürüm zabıt varakalan, ha:aırlık 
tahkikatı ve ilk tahkikat ile sabit ol· 
duğu için iddia makamı auçlunun 
456 ıncı maddeyle cezalandınlmaaını 
iatemttir. Muhakeme karar tefhimi i
çin başka güne bıralııılmıttır. 

Spor 

Macar 
Güreşçileri 

Bugün geliyorlar, 
Ankaradan da 

iki güreıçi gel<' 
Macar gÜretçileri bu sabah '"··· 

mize gelecekler ve karıılanacaklar
dır. lstanbulda Macarlarla yapılacak 
gÜrefler çok ehemmiyetli telakki e
dildiği için Anı.aradan da iki güretçi· 
miz getirilmektedir. Bunlardan biri 
filiz sklet Türkiye f&IDpİyonu Necip 
Bey, diğeri de geçen sene Türkiye i
kinciliğini alan Ankara gÜrq kulübi2 
azasından Hüseyin Beydir. Hüseyin 
Bey geçen seneden beri çok tekimül 
etmit ve kuvvet itibarile de çok dik· 
kate şayan bir •urette artmıftır. 

Macarlar bugün ve yarın aabah 
dinlenecekler, §ehri gezecekler, aJıı. 
tama da müoabakalara batlayacaldar 
dır. 

Gürq Federasyonundan: 
Güreş federaayonundam 
Çar!AJDba ıünü saat 10 da konvan 

aiyonel trenile §ebrİmİze gelecek o
lan Macar güret takıını miıafirlerimi
zi kartılama~ üzere sporcu1anmızm 
saat 10 da Sirkeoi timendifer iataayo
nuna gelmeleri rica olunur efendim. 

Cu..;,_a maçları 
lstanbul Futbol Heyetinden: 
19-5-933 cuma günü yapılacak Lik 

maçlan: 

Taksim Stadında 
!at. Spor • F enerbahçe B. takımlan 

saat 13,30 hakem Sedat B. 
T opkapı • Anadolu 1 nci talmnları sa

at 15,15 hakem K-1 Halim B. 
lat. Spor • Fenerbalıçe 1 nci talumlan• 

saat 17 hakem Abdullah B. 
Fenerbahçe Stadında 

Be,iklaş • V. K. Kapı B takımları ıa
at 13,30 hakem Muslih B. 
Altınordu • B. Beyi 1 nci takınılan sa

at 15,15 hakem Baari B. 
Beşiktaş • V. !(. Kapı 1 nci takımlan 

saat 17 hak"Tn Sait Salahattin Bey. 

Atletizm antrenemanları 
Atletizm Federasyonundan: 
19 Mayıs 933 cuma günü öğleden ev-
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Neler ltftiyoruz? 

' 

Arap atlarının feceresi vardır. 
Yani halis kanlı Arap atı olduğu
nu isbat edecek sicili mevcuttur. 
Ayni usul artık Almanyada tatbik 
edilmek lazım gel{ocek, çünkü: 

Hitler Almanyada iş ba,ına gel
di geleli Alman tabiiyetinde, fa. 
kat Alman kanından olmayanlara 
kartı menfi bir vaziyet almıftr. 
Bunlara hükiim.et dairelerinde if 
vermiyor, avukatlık, doktorluk et
tirmiyor, belki ticarette de zor
luk gösteriyordu. Lakin Al
manyadan son gelen haber
ler ıfın arhk hiç umul
maz bir ,ekil aldığını gösteriyor. 
Bu haber o kadar gariptir ki; ben 
tahsan buna İnanmadım. Ve bunu 
Almanya aleyhine bir propaganda 
manevraaı telakki etmeyi tercih et 
tim. Bu habere göre Alman ırkın
dan olmıyanları Alman kanını kir
letmekten menedecekler, yani ha
dım edeceklermiş. Giiya Dahiliye 
nazırı böyle bir kanun layihası ha
zırlamakta olduğunu bir nutkun
da söylemi,. Allah cümlemizi mu
hafaza huyunun. Ya Almanyada 
olsaydık halimiz nice olurdu. Eğer 
ırazetelerde telgraf şeklinde görü
len bu haber doğru ise Almanya· 
da •imdi herkes ırkını isbat için 
harıl harıl fecere çıkartmakla ve 
bunu çıkaraınıyanlar da pasaport 
almakla meşguldür. Ak.i halde me 
sele malfım ! 

Eğer it tahakkuk ederse bizim 
acısız sünnet yapan Hacı Fidan ve 
emsali mütehauıslara Almanyada 
hayli ekmek çıkacak galiba!.. 

Bereket versin bizdeki harem 
ağuı usulü kalktı. Çünkü Alman
yadan yakında ihraç edilecek ha
rem ağaları bütün piyaaayı itgal e
derdi. Daha neler göreceğiz? !. 

T aşdelen suyuna cam depo 

Ve nihayet bu it kalmıştı, onu 
da yapacğız. Alem dağındaki Tat
delen suyunu Osküdara indiriyo
ruz ya! .. Usküdarda bu suya bir 
hazine yapmak lazım. Belediye 
fen heyeti bu iti tetkik etmi~ ve 
suyun lafı deldiğini görerek kagir 
depoların dayanmıyacağına kana 
at getimıit ve bir cam depo yapıl· 
muma karar vermiştir. Bu cam 
depoda herkes saf T &fdelen suyu
nu seyredecek, fakat lokantalarda 
gene tite fite Tatdelen yerine Ka
ğıthane suyu içecektir. 

FELEK 

Celile H.ın konaerl 
Kolonya k.on&ervatuvarı mezunla

rından Celile Eniı Hanım Mayısın yİr· 
mi betinci perş,em· 
be tünü aktamı sa 
al dokuz buçukta 
Tepebaşı tiyatro • 
sunda bir teganni 
konseri verecektir. 
lstanbul Halkevi • 
nin tertip ettiği bu 
konaerde ııenç sa
natkar, büyük Av
rupa üstatlarından 
parçalar söyliyece 
ği gibi modern mu
siki eserleri de le· 
ganni edecektir. 
Bu konserde bi). 
hasaa Brahma, Ar

ditti, Mendelsoıı ye Tosti gibi be•te
ki.rlarm bir iki. parçalı türkçeye çev· 
rilmit güfte ile söylenecek ve bu, le· 
ganni i.leminde bir yenilik teşkil ede
cektir. 

H•lkevlnde 

Seyyar sinema 
Halkevi köycülük şubeleri köy lüle· 

ri tenvir makaadile bir acyyar sinema 
vücude •etinneie karar vermi~tir. 
Bu seyyar sinema bir kamyon içinde 
bütün tesl•t ile birlikte köy köy dolaşh· 
rılacak ve propagaııda filmleri göste

rilecektir. 

Yeni kütüphaneler 
latanbul Halkevi ~hrin muhtelif 

semtlerinde daha bef kütüphane uç
mağa karar vennittir. Yeni hütçede 
bu it için tahaiaat olduğundan ay ba· 
tında kütüphaneler açılabilecektir. ---Hllallahmer günü 

25 Mayıs Hilrui Ahmer günüdür. Her 
derde koşan ve her yarayi saran, aç ço
cuklan doyuran, her veremliye bakan, 
çiplaklan ııiycliren Hilali Ahmer cemi· 

yetidir. Yanm asırlık çok ,erefli bir ma· 
ziye malik olan bu şefkat ocağına yar· 
dun etmek senede bir lira vererek cemi
yete aza olmak herkes için bir borçtur, 
vazifedir. Vatandaş Hilali Ahmeri unut· 
ma, ona (karınca kaderince) de olsa yar 
dım et. 

ve) Fener bahçe Stadında altıncı Jimnas
tik şenlikleri yapılacağından o gün Stnd 
da antı·eneman yapılamayacağı tebl.ig o
lunur. 



c Kitaplar, tenkitler J 
Frankfurt seyahatnamesi ltJ 

Hayatın kendi man~ının bizimkin-1 
den çok ayn olduğuna inanmak la· 
zım. Ahmet Hatimi ve uzak, yakm 
bütün dootlannı o kadar üzen bir hao
talık, türkçeye en güzel eoerlerinden 
birini kazandırdı. Y annm genci 
(Frankfurt Seyahatnameoi) nin nes
rinde, anadilden alabileceği zevklerin 
müntehaamı tadarken acaba. bunun 
farkına varabilecek mi 7 Haıim kita
bında haotalığma o kadar az yer ayır· 
mıf ki. . . Doat doktorlara tetekkür 
ve hasta mefhumu etrafında bir kaç 
zihniyet mukayeaeainden b&§ka bir 
ıey yok. ikide bir kaleminin ucuna ge
len (Haatahane) kelimeaine gelince; 
bu zengin neırin gözkamaıtıran fan
tezisi, eıya ve insanlann en fevkatta .. 
büye hakikatlerinde yakalıya.n dikkat 
ve tahlilleri araaında delalet ettiği 
mana değişiyor, adeta bir nevi ika· 
metgah; boş bir zamanında "ıu Al
man dünyasını da görelim,, diye yol
culuğun zahmetlerine katlanınıı bir 
eatete geniı ve misafirperver kapılannı 
açmıı bir neTİ asude, müreffeh bir ea
ki zaman konağı gibi bir teY oluyor. 

Bence bu noktada Ahmet Haıimin 
en esaslı huıuaiyetlerinden biri gizli
dir. Bu büyük adamın doğrudan doğ
ruya şahsına ait teylerden bahoetmek 
hususunda asil bir aczi var. Onun ka
lemi aahibinin hayatmd&n batkıı her 
şeyin emrine amadedir. 

İyi ama, buna niçin aciz diyor; bü
tün cebitlerini zama.nm fevkine çık
mak için aarfetmiş olan bir zekanın 
zamana ait z8flannı iatihkar etmeai 
kadar tabii ne var? Haşim bir devdir 
ve ebediyetle gÜre§ir. • 

Burada bir yazıcı aczini itiraf et
meliyim: Filhakika okuyucunun bu 
oatırlardaki doğruyu anlıyabilmeai 
için benim gibi Bahariye'deki küçük 
eve sık sık gihnit olmaaı, ve Hatim.in 
- değil timdi, haatalıtının en hat de
virlerinde bile - naaıl gergin bir ira
de ile acılarını yenmiye muvaffak ol
duğunu, tunçtan bir geçmİf za.man 
vazosu gibi içindeki tahammürün bir 
zerreaini bile havaya tafırmadan, sa
dece kabartm.aaının neıe ve oyununu 
göatermekle kaldığını bilmit olmaaı 
18.zrmdır. 

Fakat Hatim bitmes, tükenmez bir 
mevzudur, buna mükabil bir gazete 
aütununun miıafirperverlifi daima ö1-
çülüdür. Onun için gene kitaba döne
lim: 

( Frankfurt Seyahatna.meai) bir Ah
met Hatim "Gece" ıinln eararengiz 
dehlizi ile baılar. Kim bilmez ki ak
şam ve gece bu bayii tacidannın 
kendi vehim ve sırlarmı, kendi rüya 
ve hakikatlerini gezdirmekten en çok 
hoşla.ndığı iki hu malikinesidir. He
pimiz zaman zaman onun gecelerinin 
muhayyerülukulile llrpwdlk ve hi.li 
al ·şamlanndaki batdöndürücü lezzet
le sarhoşuz. 

Seyahatin &§İği olan "Gece" nİn 
verdiği tadı bir eıtetiğe bağla.mak su
retile derinlqtirmek iatiyenler bir kaç 
sayıfa ötedeki "Kımıldamıyan ıtık· 
lar,, yazıaını okumahdır. 

cSinek• bu ıair talihinde en hazin 
tarafbr• onun ömründe daima manaaız 
vızıltılan ile sükun ve rüyasını bozan 
bir takım sinekler oldu ve o daima 
kendine hi.s aaffetile aonunda i.ciz 
kaldığını itiraf etti. 

Bütün bir medeniyet ve Y8.f&Ylt far
kını bir gece aydmlığmın keaafetinde 
toplıyan "Alman gecesi., nin hatladığı 
biz ve onlar mükayeaesini cHaata, Ti
caret, Caddeler, Bir zihniyet farkı, 
Beş Alman keyif! için, Profesörler a
ristokraıisi., iıimli yazılar tamamlar. 
Bu yazılann bir an aaffetini kaybet
meden zalim olmaaını çok iyi bilen ia
tihzasından naaıl bahaetmeli? 

"Favust'un mürekkep lekeleri,, nde 
okuyucular, Alman ruhunu kendi kud
ret ve zenginliğini yapan kaynaklar
dan biri önünde en aail bir hltrmet ve 
düa vaziyetinde bulurlar. 

"Bulutlu hava" bir !İmal memleke
tinde güneıe duyulan haarettir. "Kuş
lar, sincaplar ve saire .. ,, fa.İri çocuk
luğunun uzak dünyasına çeken birer 
vesile oluyor ve ''Sonbahar,, yazıaı bu 
nefia tahattürün sahasını adeta son
suzluğa doğru geniıletiyor. 

Ba§ taraftaki "Büyük bir Avrupa 
ıehri,, ni mahaua en aona aakladnn, 
çünkü o kitabın mukaddimeai olan 
''Hıırikulide,, ile beraber mütalea e .. 

(1) latanbul. Suhulet kütüphane•i. 
1933. Tabı harikulade nefiatir. 

dilmelidir. Her ilriai hakkında bir fi
kir verebilmek için blrinc:iainin ıon ta
rafından, qağıdaki hayil ve renk mu
cİzeaini alıyorum. 
"Kartımda aanki yüz aenedenberi 

tal'!.<iiıiım fakat sekiz aaattenberi mi
..m; olduium Frankfurt'a bakarak 
eski altm ıehirlerini, o hayil aialerin
de yanm görünen (Kartaca) yı, (Si
don) u, (Babil) i, (Ninava) yı dÜ§ÜnÜ· 
yorumı 

'
1Y edi seyyareye göre yedi renıe 

boynanen tepelerinde görünmez mü
neccimlerin, anlllfllmaz heıaplar yap· 
bğı genit merdivenli kuleler. . . Gra
nit ve altın sütunlu yakl&§ılmaz ma
betler. • Bunlann tehlikeli karanlığın· 
da diitünen ilihlar .. ve bu yabancı 
ilihlann tüyler ürpertici ııntkan, lor· 
IDIZI çehreleri .. 

Gerçi bu eaki tehirlerde Frankfurt' 
un palaalanndaki rahat ve lok&ntala
rmdaki zengin liateleri bulamazdım, 
fakat o cellat ıehirlerinde, uzaktan 
gelen yabancı için, ne kuvvetli hay
retler ve ne keskin ürpermeler var· 
dı .. " 

Bu küçük ve eski hüli.aa da göste
riyw ki <Frankfurt Seyahatnameai) 
nde rakam ve faydalı bilgiler arıyan 
okuyucula.r beyhude yorulurlar. Haıi· 
min Almanyaaı coğrafya bilgisinin dı
ıında kalan bir Almanyadır ve seya
hatnameyi de bir estetik tahassüaleri 
teıkil eder. Fakat okuduklarını kendi 
zeki.Ianrun hamlelerile tamamlama
ıını bu kitabın oahifalan arkaamda ken· 
di muammaıına ıömülmüı muazzam 
ve adeta efaanevi bir mevcudiyet ha
linde bir Almanya bulacaklar, ve Ha
ıimin dikkatlerinin keakin bir projek· 
tör ııığı gibi bu zaman ve meki.n iıfel
keati yer yer en bariz noktalanndan 
aydmlatmıt olduğunu giSreceklerdir. 

Ben ilk okuyucularından biri oldu
ğum bu küçük kitabın aayeıin· 
de ve ıiiıin altın kanatlan üstünde 
lezzetli bir aeyahat yaptım. Aziz ve 
aail üatadıma minettanm. 

Ahmet HAMDI 

Yeni n••rlyat 

Türkiyenln lnkitafı 
maden aervetleri 

On eenelik Cümhuriyet rejimi rutin· 
<la Tilrkiyenin sınai, ikttsadi vıe zirai 
sahalarda gösteroiği inklııaftan 'Ve ma
den servetlerimizden bahia aon de.rece 
istifadeli bir kita(p neşredilmiştir. 

Orhan Brandt B. tarafından fnırısız
ca olarak neşredilen bu kitap veııdlili 
bütün malfunatı rakamlara vıe istatietıik 
lere istinat ettirmektedi.r. 

Kitahen muharriri d.İJ""I' iri : 
« Tlttkiycdeki rmMien ~ 

i~tilmesini ve kı~ni 
memleketin inkişa.fı için başlıca gıartlar 
dan telakki ettiğim ciM!!Ie, verdiğw 
ınalfunat ve rakamların mümktm oJıdu.. 
ğu kadar sahih oJmasma dikkat ettim. 
Türkiyenin taki,p etiiğl .....ıdı aiyaaetl
nin ve bunu takip eden emniyet ve sil
kunun ecıııelbi sermayeluinln son tıe
redıdütl.e.r.ini izale edeceğine şüphe J"Ok 
tur.-» 

Ki,taıp muhtelif fa.,llara ayctlmışttr 

ve bu fa"3ıThırda tiıcaNıt:inıiz, ziraatııınız, 
ormanlarımız, sanayi, denizıcilik, dc
miryollar, madenlll, kömür ve ııaire 
hakkın.da etraflı malOmat vıett'ilmekte
dir. 

Kitaba Anadolunun muhtelif yeııle
rinrle muhtelif maden ınıntakalarını 
gösterir bir de harita ilAve edilmiştir. 

Şarkın büyük sima
ları: f smail Hakkı 

Darülfünun müder,ri&lerinden Meh
met Ali Ayni B. Şarkm büyük sima-

Iaırı bakkmıda Pariste fransızca olarak bir 
seri kitap neşretmeğe başlamıştır. Se
rinin birinci cildi Bursalı lsmail Hak
kı Beye tahsis edilmiştir. 

Muharrir 1926 da Harvar.d'da top!a,
nan beynelmilel altıncı felsofe 
kongresi heyeti t6rt.ibiye.;i tarafından 
bilhasaa türk unsurun.dan olan Şark mü 
tefekkirleri hakkında bir tedkik hazır
lamağa davet edilmişti. Muharrir bu 
davet üzerine ilkön<:e İsmatl Hakkıyı 
intihap etmiştir. 

1926 kongresinde bu büyük türk filo 
zofu lıakkmdaki notlar mevcut olmak-. 
la beraber, muharrir ;weleye gelen bu 
notları tamamlıyarak, bir lı:ita.p halin
de neşretmiştir. 
Hayatında muhtelif kıymetlerde yüz 

yirmi ~ eeer vücude getirmiş olan bı 

Milliyetin edebi Romanı: 1U6 
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Müellifi: Nizamettin Nazlf 

aefer aokak kapumı açan olmadı. Anla
tılıyordu ki bu ikinci arabadan inen, 
redinkotlu zayıf adamm gelmeaini balde
yen kimae yoktu. Fakat redinkotlu adam 
arabacıya; 

. - B~e beni .. Dedikten oonra bahçe- 1 
yı geçti ve ookak kapumı cebinden çı
kardığı bir anahtar. deateaile epey uğra. 
tarak açtı ve eve gırdi, Alt katta dört 
oda vardı. Hepıinin kapılarım birer bi
rer itti, göz gezdirdi. 

- Oat katta olacak.. • Diye mırıldan
dı .• 

Merdivenleri yavaş yavq çıktı. Baba
sının evi mi idi ne? 1ıene önüne eelen ka
pıyı açarak, odalara göz gezdire gezdire 
kapısı açılmayan bir odanın önüne kadar 
geldi. 

- Aceha bu niçin açılmıyor? içeri
den kilitlenmiş olacak.. 

Kapıya kulağını dayadı: 

.......... ,,,,,,,,,, ......... ........ 
- Evet evet burada •. Horultuaunda.n 

belli .. Herif aslan amma.. Eşek gibi 
horluyor itte. Neyaparaın Allah vergi. 
ai •• 

Bir iki kere öksür<lil. }forultu devam 
ediyordu. Kapıyı hafiften başlıyarak git
tikçe artan bir ıiddetle tıkırdattı. Vurdu, 
ve yumrukladı.. Nihayet tekmeledi de.. 

itte ancak o zaman içeriden bir kar· 
yola gıcııtıaı geldi ve boğuk bir aea ağız 
dolusu küfür aavurarak; 

- Kim o? hangi deyyuı vuruyor ka
pıyı? - diye bağırdı • 

Redin.ko.tlu yüzüne tatlı bir gülümae
me ıerpıştırerek, ellerini uğuştura uğuf• 
tura; 

- Ne de iyi tanıdmız paf& hazretleri 
·Dedi • deyyuıun ta kendisi .. 

- Ulan Süreyya .. Ulan her.,ele .. Da
yağı tam bak ettin. Simdi imanını belli
yeceğim. 

YE ÇA.RŞ 

Hikaye 

Tablolar 
Nerimanla izzet Bey evli idiler. Balay

larını geçiriyorlardı. Mevsim yazdı. A· 
dadaki otellerden birindeydiler. Yambaş
le.nndaki odada da ıair Nesip Hikmet 
Bey oturuyordu. Şair, her sene 
bu mevaimde Adaya gelir, buranın 
sessiz dekoru içinde hem batını din
lendirir, hem ilham toplardı. Bütün 
bir mevaim Adada kalmasa da, hiç 
olmazsa bir ay otururdu. 

izzet Beyin kadm iflerindeki bütün 
ihtıaaaı kulak dolğunlufwıdan ibaret
ti. Meaela ona derlerdi ki, kadınlar 
cür'etkar erkeklerden hotlanırlar. Fa
kat cür'et nasıl ıeydir? Ne zaman 
makbuldür, ne vakitlerde tatsız kaçar 
bunları keatiremezdi. 

Gene ona derlerdi ki, kadınlar mü
tehakkim erkeklerden hoşlanırlar. Fa
~at tahakküm ne demektir? Ne za
manlarda, ne vaziyetlerde kadma ta
hakküm etmek gerektir, buralannın 
farkında değildi. 

Ona derlerdi ki, kadınlar erkeğin 
kıakanınaamdan belli etmedikleri bir 
zevk duyarlannıı. Fakat ne derece
ye kadar ve ne zamanlarda? Bunları 
hiç tecrübe etmemiıti. 

Gene ona derlerdi ki, kadınlar ilti
fattan ve onlara kar,ı gösterilen dik
kat ve ihtimamdan çok müteha .. is o· 
!urlar. Fakat kadına naaıl iltifat edi
lir, hangi icaplarda kadına dikkat ve 
ihtimam göstermek lazımdır. izzet 
Bey bunlar bilmezdi. 

Bir akıam kanaı ile gene baıbata 
kaldılar. Yalnızlık, akıanun verdiği 
tatlı bir hüzün .. izzet Bey oevilmek, 
kansının gözü.ne girmek, onda kadın 
ruhundan anlıyan ince, kavrayıılı bir 
erkek tesiri bırakmak iatiyordu. 

Nerimanm hotuna gidecek bir f<'Y 
yapabilmek için mütemadiyen beynini 
yoruyordu. Tahakkümü timdilik za
manaız ve mevaimıiz buluyordu. Bul
maaa da tatbik edebilecek vaziyette 
değildi. Daha balaylannda bunu zor 
ve çok miifkül buluyordu. 

Hele cüretkirlıiJn hiç aıra11 değil
di. Bir defa ortada cüreti icap ettire
cek bir ıey yoktu. Kıskanaa, ona da 
mahal yok. Kimden, ne için kıakana
cak? Geriye ne kalıyordu. lıtifat ... 
Eh, iıte bu muvafık. . Gözleri aradı
ğını bulmut inaanlann aevinci ile par
ladı. Zaten memuriyet hayatında 
amirlerinin yüzlerine güle güle, onla
rın yaptıktan hatta en kötü §eyleri bi
le methede ede bu itte meleke aahibi 
olmuftu. Kansının yanına oturdu. lıe 
nereden, naaıl baılıyacağını keatirmek 
için dütünüyor, bakıtlan kanaının VÜ· 
cudünün Üzerinde dol&§ıyordu. 

Acaba ayağından nıı batlaoa 7 Ha
yır, dütman ayağa bakar, derler. Ka
nıımn bir tarafını methedecekti ama 
nereainden batlamalı? Dlitiindü, taım· 
dı, enini ölçtü, boyunu biçti. Nihayet 
b&§ından, bilhaaaa çok h.,şuna giden 
aözlerinden baflamıya karar verdi. 
Şöyle hafiften bir ök r aonr : 

- Ah kancıinn, dedi, aenin ne em· 
salsiz, ne alıcı hareli gözlerin var. 
Adeta bir manzarai ilahiye. • Onları 
çerçeveletmeli. 

- Ah, kancıiım, ya o aaçlann ... 
aınnalar gibi. . Nefia bir tablodan b&f 
ka bir teY değil. Çerçeveletmeli onla-
n. 

Artık arkaaı kendiliğinden sökül
müttG ı 

- Ah, kancığım, ne mevzun, ne 
muntazam burnun var senin. • Altın 
çerçeve ile çerçeveletmeli onu .• 

- Ah kancığım, dudakların cen
net bağında açan bir gonca güldür 
ki. uzaktan manzarasına doyum ol
maz. Hele ditlerin kırmızı atlaı kadi
feye konulmuf bir ııra inci gerdanh
ğa benziyor. 

Etlerin bir çift beyaz güvercin .. Ta 
biatin öyle enfea ıaheaerleri ki onlan 
çerçeveletoe de, doya doya seyretse .• 

Kadının botuna gitmek için yapıla
cak itlerden en geriye kalan iltifat 
bahıinde itte bu kadar can ukıcılık 
vardı. 

izzet Bey bu minval üzere tepeden 
tırnağa doğru iniyor ve karısının her 
uzvunu ayn ayn birer tablo farzede
rek hepsini de çerçeveletiyordu. Tam 
o aırada kapı vuruldu: 

- Giriniz, dedi. 
içeri Neaip Hikmet girdi. Yarım sa· 

attir açık pencereıinden müz'iç koca· 
nın tasvirlerini dinliye dinliye gına ge· 
tirmiı, dayanamamıttı: 

- Çerçeveci geldim efendim, dedi. 

büyilk tiiTk fi:l.ooofunu Mehmot Ali 
Ayni B. neşrettiği kitapla medeniyet ve 
ilim dünyasrna da daıba iyi tanıtını§ o
luyor. 

Ve •. Bu mükellef iltifatların akabinde 
kapı açıldı. Sırtında ipekli beyaz bir en· 
tari, göğüı bağır açık, aaçlar d....- ~~
ğın bıyıkla.. ınaıalı Cafe Chantant kül
hanbeyi boy göstereli. Yumruğunu da· 
ha kapıyı açmadan hazırlaınııtı: Faka! 
redinkotlu herif bir yılan gibi eğilip d".g
rularak, eteklerine sanlarak yaltakla ,_. 
runca yumu§&dı: 

- Ne var ulan &ene? s,,raıını da mı 
keıfettin be herif .. Kapıyı nasıl açtın be 
hergele? 

- Aman paflUTl bunlar da aöz mü? 
Keıfetmek vazifemiz .. Kilitli kapulara 
&nahtar uydurmak da aanatimiz.. Efen· 
dimiz bu ihtisasımızdan dolayı kullan· 
nuyor mu? 

- Ne iıtiyoraun çabuk aöyle? Çabuk 
söyle .. 

- Meoele mühimdir. Oamanlı Banka
ımın yanındaki evi hatırlıyor musunuz? 
Hani ıu bir kaç aene evvel Bulgarların 
kiraladılıları evi .. Cannn paşam.. Hani 
tevkif etmiştik .. Komitacılar .. Siz döğ. 
müştünüz de !.'lonra Necip Melhame şe
faat etti, kurtuldulardı. 

- Ey .. Ey .• Ey. Bulgar ihtilalcileri, 
Oıman1ı Bankasını berhava mı etmek iı
temitlerdi ne? 

- Tam kendisi .. Biliyorıunuz ki o e.. 
vi ihtiyaten kim&eye kiralatmamıştık ve 

Dil anketi 

63 ncü liste ve gelen karşılıklar 
Liste: (58) 

Hakem: Doğl'lllaya.n. Hal§/: Temiz. 
Ha/etmek: Gözmek. Halim: Yumuşak. 
Haya: Gölge, kuruntu. Hayır: iyilik. 
Hikmet, Hiyanet: Kötülük. Hodbin: 

63 üncü liste 
ANKARA, 16. A. A. - T. O. T. Ce

miyetinden .-erilmiıtir : 
Karııhklan ara.nacak arapça ve faraça 

kelimelerin 63 numaralı listesi tudur: 

Bu akşam ---il!!! 
Vl:t.LEK sinemas~nda 

FERNAND GRAVEY 

KADNLAR 
BERBERİ 

filminde. Tenzilatlı fiyatlar: 
Hususi 50 · dllhuliye 30 kuruş 

Benlik. Hu/üs: Doğruluk. Hulya: Da.!,. 
ga, kruru.ntu. Huy: Gidiş, alışma. Hü
kumet: Hüküm: Buyuruk. 

H. Tah,.in 
1-ISABET 

2-ISKAN 

3-ISNAT 

4-ISRAR 

5-ISTILAH 

6-ISTIRAf 

7-ISTIRAR 

8-IŞAA 

9-IŞARET 

10-IŞGAL 

11-ITAAT 

------ [338J] • • • 
Liste: (59) 

Is"af: istenileni yapmak. israf: Saç
mak. istihlak: Tüketmek. istiklal: Baş 
lıh•şına olma. istikrar: yerueşme. isti
dat: i~ yatık. istilzam: GetiTmek. is
timdat: YaI<l.mı istemek. istimzaç: Gö
nül yoklamak. istinkaf: yüz çevirmek. 
istinsah: Örnek çikarmak. /zan: anla
yış, duyuş. izdiham: kalaba.Irk. izin. 

H. Tahsin 
• • 

Liste: (59) 
ls'af yecine getinnek. israf: çar!?ll

retmek. yersiz lıa.n:amak. istihlak: bi
tirmek, yetirmek. lstiklaI: başlıbaşına 
şına olmak. lstilcrar: J'<'rleşmek, yerli
yerine gelmek. istidat: beıceriklilik. 
istilzam: yanlamak. istimdat: yardı
ma açğrrmak. lstinklf: karışmamak. is
timzaç: danışmak. Istimsah: benzerini 
çilm.rıııak. lz'an: anlayış. izdiham: ka
labalık, çokluk. lzin: aalma. 

R. Kavak 41 inci mektep 
muallimleri ...... 

Liste: (56) 
Selahiyet: Yaraşma. yarama. Samim1: 

işli dişli. San'at: wıQl.ık, beunği. Sar
fiyat: Kıu.IJ.anmak, el.den çıkamı.ak, bi
tirmek, Sifat: yüz, belli ecdn (Bezek). 
SihrİJ'<'t: Kan yakmJığı. Sınıf: Takım, 
Bölük, okuma ye:ri. Sulp: katı. Sun'i: 
yapma. Süret: Örnek. 

22 inci ilkmektep muallimleri .. .... 
Liıte: (60) 

Merak: Düşün~. Merasim: Şenlik. 
Mercis: Kaynak. Merdut: Atıılımş. 
Merhaba: Taınışma. Merkez: Kök. Mer 
siye: Sağu. Mertebe: Basamak: Mura
baha: Açgözlülük. Müracaat: B~'llUC
mak. Murahhas: ilçi. Murakaba: yok
lama. Murat: İstek. ...... 

Listeı (61) 
Tarziye: HO§'lut etmek. Terakki: 

yüloselmc. Tereddüt: Siirelııııiz. Terei
fü: Yükaelıtme. Tettnnilm: ~. Te
ressiip: Çö_Iımc. Terlcip: Birleşt~mıe. 
Tersım: Çilaı.nna. Tervlg: Geçanııe. 
Terzil: Alçaklık. Tesa/Jüt: Peşini lıı
rakmama. Tescil: Kütük:leme. Teselli: 
Avutlama. Teselsül: Zim;irleme. Tes
hir: Büyü. Teslim: İlişik. 

29 unc-u ilkmektep mu.alliml.e.ri .. .... 
Liste: (60) 

Merak: Kurunw. Merasim: türe. 
Merci: &§vurulacak yer. Merdut : ko 
V'lllmu!j- Merhaba: gün aydin. Merkez: 
orta. Mersiye: Deyişler. Mertebe: Başa 
mak. Müracaat: Başvurma. Murahhas: 
Elçi. M ura kaba : göz altında bulundu~ 
ma. 

43 üncü >Ikmektep muallimleri ..... 
Liste: (61) 

Hami1'1et: iyiliğe çalışma. iyilik kat 
lanışlığı, yurdu kıoruma, çırpınışı, yurt 
sevgi yararlığı. Hamt: tıanrıyıöğüş, iyi 
Iikanışı. Haram: Kaçıntı, çekinilecek 
işleci.lti, verilmemiş esirgenilmiş, geri 
tutulmuş, yasak edilmiş yapış.Iar. Ha
va: soluma yarantm, uçııntu, J'<'rle gok 
arası, yüce boşluk, düzen, çalğı, eğlen
ce, geçici sevgi, kötülüklere uyma iste 
ği.H ava!: Boşluklara düşkün, boş işle
re, ilişken, süslere vurgunluk a;;ıkça 
mav. Havadis: olU§laT salığı. Havale: 
üzerine bırakma, çevirme. Havsa/fi: an
layış, çev~intisi, kavrayış kaplantısı, iç 

12-ITMINAN 

13-ITTIRAT. 

listelerde çıkan kelimelerden manalan 
birden fazla olanların her manası için 
ayrı karıılıklar ileri sürülebilir. Karıı
lık gönderen zatların ıönderdikleri kar-

i~ 
ıılaklardan du,.ulmuı •• ititilmiı olma
yanları hansi kaynaklardan aldıklarını 
ıöatermeleri rica olunur, 

varlığı, giz gücü. Havuz: su biriktirme 
çukuru.. Haya yat: yaşama, yaşayış, di
rilik, sağlık. Hayvan: anlayışsız, yüz 
yarayışlısı, yük çeken, düşünceıeiz, bu
dala, duygusuz, düşün<:emz, diıililc. 

Fllo:rinalı Nazım ...... 
Liste: (61) 

Tarziye: gönül alma. Terakki: İ.fe<'· 
leme, yükulme. Tereddüt: Tereffü: 
yükselme. Terennüm: öttne, türkü söy 
leme. Teressüp: duruılma, çökme. Ter
kip: birle~tıi.rmc. Ter.im: çizme. Ter
viç: beğenme. Terzil: ~ağılama. Te· 
sallut: saldmna, e.1uzatma. Tescil: kü
tüğe yazma. Teselli: avunma, avutma.. 
Teselsül: ııualanma. Teshir: elegıeçi.r
me. Teslim: verme. 

52 inci mekt:ep muallimleri 
~ ~ .. 

Liste: (61) 
Tarziye: gönül aılma. Tarakk1: ileor

leyiş. Tereddüt: duraklama. Teveflü: 
yükseliş. Terennüm: ötmek. Teressüp: 
durulma. Terkip: birleştirme. Tersim: 
çizginkmek. Terviç: oy,gun bulıış. Ter
zil: alçaltma. Tasallüt: salodırma. Tes
cil: kütükleme. Teselli: avunmak. Te
sel•ül: M\dı sıra. Teshir: eiıde etmek. 
Teslim: boyun eğme. 

21 inci mektep muallimleri .. .. ~ 
Liste: (61) 

Tarziye: Fönül alma. Terakki: İle
rikme, yük.selme. Tereddüt: Kuşkıulan 
ma. eTreffü: yülı:ısclmc. Terennüm: öt
mek. Teressüp: Turtu.lanma, Terkin: 
Si1mek. Tersim: Çıkartma. Terviç: İyi 
bulmalı:. Terzil: Bayalamak. Tesa1111t: 
Sarkıntılık, balta olmak. Teslim: Bo
yun eğme, la(ışı.mıak. Teselsül: Si.ralan 
mak. Teshir: Büyülenme, aldatma. Te
selli: Avıunmak. Terkip: Katışık, katı§ 
trn:nak.. Tescil: Kütüğe yaız:mak. 

28 inci illanektqı muallimleri 

~ ~ .. 
Liste: (61) 

Taziye: Sağu. Terakki: ilerleme. Te 
reddüt: durumsama. Tereffü yükf!Clme. 
Terennüm: ötme, söyleme, ezgi. Teres 
slip: tortu, çökilntü. Terkip: birleşti.r
me. Tersim: 9izgi:lemc. Terviç: g.eçir
me, süıme. Terzil: utandınnak. Tasal
Jüf: övünmek. Tescil: kütüğe ,gıeçimıe. 
Teselli: avutmak. Teselül: sıralamak. 
Teshir: büyülemek. Teslim: ove.mıe. 

25 inci ilk mektep mualılimleri 

Re•lm sergisi 
lıtanbul Halkevi Reialiğinden: 
18-5-933 perıembe günü Evimizde İ· 

ki deniz reasamıınaz merhum lamail 
Hakkı ve T ahı in Beylerin e•erlerinden 
mürekkep bir resim sergisi aç.ılmıthr. 

Sergi bir hafta devam edecek ve her 
gün saat 13 den 18 e kadar açık bulu
nacakbr. Duhuliye yoktur. 

Kaza 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
ONYON SİGORTASINA yaphrınız. 

Türkiyede bilafaııla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYO ·N 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefo,: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayınız. 

2363 

daima taıaHut ?Jtmda bulunduruluyor
du. Bu sabah .. Bir genç kadın. Amma el
ınaa Parçası gibi de güzel o evden çıkup 
so_kaktan öteberi almıt. Gene o eve gir 
iDi§ •• 

- lıte bu tuhaf .. Nereden girmit eve? 
- Onu henüz anlayamadık. Fakat 

konuşuıundan Bulgar olduğu apaşikar .. 
Bendeniz yeni bir •uikaat hazırlandığı
nı zannediyorum. Ne emrediyorsunuz? 

- Derhal evin kapısını kııaınlar kal
tağı yakalasınlar. 

- Canım pafam bunu köıe batındaki 
mahalle bakkalı da yapar. Benim buraya 
kadar gelitimin sebebi §U. ~ fevkalade 
güzeldir. Belki tahkikatı şahsen zati dev
letleri idare buyurmak isterler ... Polisler 
mi tevkif etsin, biz mi edelim? yani zap
tiye kapmna ını boylanaın, yoksa köşke ., 
ııu. 

Gaytan bıyılılının abus yüzü birden 
bire tatlılattı. Redinkotlunun omuzunu 
okııyarak; 

- Yllfa Süreyya! • Dedi • varol. Sen 
tevkif et! Malum a .. Böyle mühim işler
le zaptiye kapısı uğraşmamalıdır. 

Ve kapuıru herifin yüziine kapadı. 
Anahtar kilidi de döndü. Somya gene 
gıcırdadı, ve ~nında horultu yükseldi. 
Redinkotlu ellerini uğuşturarak binadan 
girc!iği gibi çıktı, arabasına bindi. 

Bu Süreyya methur Selanikli hafiye 
Süreyya idi ve gaytan bıyılılı paf& "Fo
him,,in tam kendisi. 

• • 
Değişen bir karar 

Makedonya Rizverta locasının hürme
te tayan üstadı bu akşam pek somurt· 
muştu. Hürmete taya.n üatadm yazı o· 
daaından eksik olmayan ebedi ziyaretçi 
Talat Beyin de yüzü gülmiyordu. Cemal 
Bey elleri arkasında düşünceli düıünceli 
dolaıııyordu. Odada daha bir kaç kiti 
vardı. Yalnız Mitat Şükrü Bey bu umu· 
mi endişenin i~inde her zamanki tatlı 
gülüşünü muhafaza ediyordu. Karasu 
uzun uzun bıyıklarını burduktan sonra; 

- Bu •efer atılacak kurşun ..• Dedi
teblikeli bir zar atmağa benzer. Tuttu· 
rabilirsen mesele yok kazanırız. Lakin 
tutturamazsak.. Tehlike büyük olacak
tır. 

- Yapılacak başka bir iş yok.. - Diye 
aöylendi Taliit .• ya harro, ya marro ! 

Cem.al B.: 
- Bu Müşürü de bir hale yola koy

mak li.zrm ..• Dedi - zannediyor musu~ 
nuz ki bu herif Şemsi paşadan daha ha
yırlı bir matahtır. Herif gece gündüz ça
lışıyor. Kazını Nanimin dört gecede~?, ,,. . 
ri gözüne u:tku girmemiıtir. ly_i ki Fethi ı 
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Bu akşam 
ELHAMRA SİNEMASINDA 
Kahkahalarla gülünecek bir film 

KADINLAR 
AVUKATI 

LUCIEN BAROUX ve JE· 
ANNE BOITEL tarafından 

Yaz fiyatları Hususi 50, 
dühuliye 30 kurUf 

(3381) 

RADYO 
Bugünkü program 
lSTANBUL: 

1 

18 • 19: Gramofon, 19, - 19,45 Alaturlr.a aax 
(Muzafer Be7), 19.45 - 20.20: Alaturka •az 
(Hamiyet hanım), 20,20 - 20,55: Alaturka 
MZ (Seniye hantm), 20.SS - 21~: Alaturka 
aas (Mahmure hanım), 21,30 - 22: Gramofon, 
22 de Ajanı Borıa haberleri aaat a7arı. 

ANKARA: 
12,30: Cramofoll kollıeri. 18: Ri7aıeticüaı

hur fUhannonik orlc:e1traı1: 
1 - Urbini: (Ou-....-ture Ali Baba). 
2 - Orke.tra refakatinde keman konıeri 

(Ekrem Zeki Bey). 
18,40: Gramofona de•am. 19,16: Danı m.u· 

ıikiıi. 20,10: Ajanı haborlerft haYa raporu. 

V ARŞOV A, 1411 "" 
13,ıs, Plak. ıs,:ıs, Muhtelif. 171 Pili<. ıs, 

Keza. 19: Keman konıeri. 20,25: Pi7ano beı· 
teleri. 21,05: Vi7anadan naklen: Brahmı'ın 
Merlerind.en mUrekkep ko11.ıer. 23,20: P1&k. 
23.,.35: Eıperantoca konferana. 24: Danı mu
ıikiıi. 

BUDAPE.ŞTE, 550 m. 
18.35: Ca.z muıilıı:iıi (Y 9nİ lıa-....alar ). 19,35: 

Siaan musiki. 21: Fraıu: Liızt'in uerlerini 
muıiki ili mektebinden nakil. 23: Haberler • 
ıonra Siıan muıikisi. 24: ltalyanca konfe
rans. 

MONIH, 532 m. 
21: Mandolin konseri. 21,40: 1Dauerwetle 

Rokoko,. iıimli neıeli muıildll temsil. 22,30: 
Ba•yeri ıairi. 22,50: Bazı kli.allıc ıarkılar. 
23,50: Gece muslldıl. 

ViYANA, 517 m. 
21,05: Brabmı mÖl&Dllered (Orkeıtra •• 

koro ittirakile bi,i7ük konıer aalonundan na.lıc
len). 22,80: Haberler. 23: Gece konseri. 

MILANO • TORINO • FLORENSA 
20: Haberler - Plll: Ue ıarkdar. 21: S6ıı:· 

ler. 21.30ı TemıU • Pli.k .. 24: Haberler - CAL 

PRAG, 487 m. 
20,35: Köylü muıilciıi. 21,10: Radyo ılceçi 

( ıarkılı). zz,:ıs, Or~•ıtra refalıatile ..,.kılar. 
13: Plilk. 14, 15: Pik. 18: Radyo ork .. tra· 

aı. 20,4S: PJak. 21,35: Viyanadan naklen 
Brahma .. müaamereai. 

AskerT tebligat 1 
Fatih aıkerllk ıubesinden: 
Şubemizde kayıtlı olupta iıtilılil me

dalya veıikaaını hayiz olanlar madalya· 
larını almamıılar ioe tanzim edilecek 
deftere ithal edilmek üzere ıubeye ad· 
len müracaatlan ilan olunur. 

/A.,-,W'illiyct 
Aann umdeai" MI L L I YET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

s •Ylıiı 
8 

1Z 

Türkiye için 
L K. 
4-
7 so 

14 -

Hariç içi.ıt 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen eyralr: seri -....erilmu.- Müddeti 
seçen nüıh&lar 10 kuruıtur.- Caıı:ete ve 
matbaaya ait itler için müdlriyete mü· 
racaat tıdilir. Gazetemiz ili.nlarıp, mea'u· 
liyetini lr:ahul elmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye,ilköy rasat ınerkeainclen •er11en ma 

liimata aöre busün hava bulutlu olacak 
rüıı:a&r müteha..-....il olarak et.ecektir. 
Y aimur ilıtimall azdır. 

16-5-33 tarihinde ha•a taryiki 757 mi
limetre en çok sıcaklık 21, en az 14 dere
ce idi. 

Bey Jandarma \ldektebine müdür oldu 
Mustafa Kemalin haline acıyorum. Ci 
den asabı yoruluyor. Hele o dandin 
mahtum Bey .• Aman rabl>im.. Bunda 
daha ıımank p&§a çocuğu görülmemi§ 
tir zennederim. 

Cemal Beye K.araau mukabele etti: 
- Mütür ııataYı ıolAh etmek güç ol 

maz. Fakat ıu kolağası Muıtafa Kem 
Efendinin zennederim ki keyfi yerind 
dir. Bu genç üzerinde ben sizin gibi dii 
ıünmüyorum. Bir adam ya teşkilat içi 
dedir, yahut teşkilatın düıımanlan ar 
sındadır. Mustafa Kemal yüzde yüz bi 
den midir? 

Talat pata hemen ayağa kalktı: 
- Böyle bir bahaa muhatap olmak i 

temem. Bu arkadaştan zerre kadar şü 
he edilemez. Yüzde yüz değil o yüzd 
bet yüz inkılapçı bir gençtir. 

- Sözlerine dikkat et Talat.. Yüzd 
yüzle yüzde bet yüz arasında tam yüzd 
dört yÜ7 fark vardır. Ve yüzdelerin 
siliği neka~ar dütündürücü ise fazlalı~ 
lr- 1 d:ı. o c!ctccc endişe vericidir. Sa 
"Karyotarı,, lı:trın serJJÜzeştlerini ha 
(atmak i•terim. Müfrit elemanlar. dai 
cemiycU~re başka i•t'kametler venni 
ler:'ir. Bize bu.,ün de yarın da mudcd 

(Devamı var) 



,. 

I' 
1 

Umumi mahallerden nakil 
Merkezlerin muııllı:i ve tem.il -ri

J'~tlarmın bir çoklarmı stüdyo baricind"" 
ki nakiller tetkil etmektedir. Bunlar ba-
21 radyolarda az, bazılarında daha çok
tur. 

Nakillerin çoğu konserli kazino, op"" 
ra, dansing, senfonik konserler ile ti
J'atro ve konfeouu verilen vesair ma
haıierclon icra edilir. Bazı memleketlerde 
nakillere mahsus otomobillerin içerisine 
tesis olunu seyyar radyo istaayonlan 
nakledilmesi li.zun gelen günün mühim 
:"Ukuabnı mahallerinden nakledip radyo 
11laıyonlarına vererek, oradan hos- yenı 
J'Bydır, 

1 
Bunların en enteresanlarından biri 

•Por mahallerindeki maçların nakleclil
~esidir: Mesela bir futbol maçının nak
linde topun nereden nereye gittiği, kim
leriıı Öııüııde bulunduğu ve kalesine yak
laştığı ve bütün diğer harekat dakika
llııda mikrofona söylenip aynı zaman
da nıacı evlerinde herkese bütün tafıill
tile bifdirirler. 

Her günkü programda tesadüf edi
len bu nevi nakiller muhtelif cihetlerden 
İstifadeli ve faydalı olduğu gibi clinleyicl 
lerin radyoda aradığı bütün değiıiklikle
ri bulmalarına yardon eder. 

Radyo ıirketi masrafsızca ve ancak 
küçük bir muhitin dinleyeceği her mü
laınereyi abonelerine dinletmİf olur. 

Diğer taraftan radyo neşriyatı zengin
lesir memlekette olup biten bütün ye-

. ' 
nililder mikrofondan geçer 

Böyle umumi mahallerden nakil için 
radyo kabloları yapdacak olursa herkes
te radyoya büyük bir merak uyanır. 

Bugün ne gibi bir yenilik olacak? ya
rın ne İ§İdilecek diye düşünülerek din
leyiciler için aynca bir heyecan olacak
tır. 

işte radyonun ideal ciheti budur. Yok
•a Yemek yer ve ıu içer gibi hafta, ay ve 
•~nelerce hiç bir değiıikllk olmaksızın 
~~nlen~ radyo neıriyatı bir radyonun 
ınleyıcilerini arttrrmaz, aksine azalt· 

tarak n;h•yet günün hirlnde sönmesine 
•ebep olur. 

Ama 1.tanbul radyosu cllyecektir ki 
aletlerdeki ayar düğmesini kıvınnca 
kültürel neşriyata sahip ve her huıuıta 
~ları tatmin ettirici A •rupa merkezi. 
nı bulmak işten değildir. 

Bizce en yanlıt bir düıünce budur. 
liiç bir vakit bir radyo şirketi kendi 
~eınleketi haricindeki bir radyo merke-
21 •. ne,riyatmı kendi istasyonundan daha 
~~ksekte görmeie tahammül etmemeli-

•t' "e milli proparranda vaııtaır olan rad Yo ~ • 
•1ı.,u her iıtasyondan daha ilen slir-

ıneı> • b' · hali ~e <alı,mak bugiin vatanı ır ış -

t~e !ıelınittir. Cünkü bir radyo meınleke-
ın •ev· ~ . .. . 

•Yeıini ayna glbı goıterır. 
Bu İlilı~rla ,,,.kiJ kablosu ohmyan hiç 

bir merkez kalmadığı bir zamanda, l ı
tanbul merkezi musikisini ve temsilini 
nakledebilecek yerlere kablo yaptınna
makta ne iç.in İırar ettiğini anlayamıyo
nu. 

Hatırlanır ki iki ıene evvel Ayasofya 
Camiiı>den ve geçen sene dil encümeni 
için Dolmabahçeden yapılan nakiller ne 
iyi neticeler vermifti. 

Fakat bütün nakiller bundan ibaret 
kaldı. 

Dinleyicilerin arzulan umumi mahal
lere daimi kablo yapdarak memleketi
mize celen konser gruplarile, her giin 
turada, burada verilen dana ve hafif mu
ıikilerin naklidir. Bu cerek tirketin, ve 
gerek dinleyicilerin menfaatine ~laca
imdan ber halde yapılmakta gecikme
melidir. 

Turgut Mitat 

1 Muhtallf radyo haberleri 1 
lngilterede tanmmıı bir radyo orkest

raoı ıefinin iıtirahatlerde muttaad öksür
düğü bütün bu istasyon dinleyicilerince 
bilinmekte imiı. Sıhhati yerinde olan or
kestra ıefinde kronik bir rahatsızlık bu
lunmasına kimse ihtimal vennediği için 
bu öksürük neden ileri ıreldiği yakından 
tetkik edilerek anlaıılmııtır ki ökoüren 
orkeıtra tefi değil, kendisi rahat eden 
ve oğlunun idaresini görmekte olan val
desi imiı. 

Garip bir hadiıe 
Geçenlerde Kalifomiya'da büyük bir 

zelzeleden bir kaç tehirin altüıt olduiu 
hatırlardadır. 

Zelzeleden bir kaç saat evvel kiliıe ki
tapları satan ve ıröz boyayıcıya benzi
yen bir kadın "KNX,, işaretli Holivut 
cıvanndaki radyo istasyonu müdiirl~ğü
ne müracaat edip yakında kıyamet ko
pacağını haber vermiş ve bu hususta 
radyo merkezinde halka hitaben bir tav
ıiyede bulunmasına müsaade edilmesini 
rica ebnİftİr. 

Ayni nezaketle, bu gibi halkı şaıırtıcı 
ıakalann memnu olduğu bildirilerek bu 
aklı baımda "!" cörünen ilerisini gören 
misafir kadın kapıdan çevn1miıtir. 

Fakat az bir zaman ıonra zelzele bat· 
lıyarak Kaliforniya oahillnde taı laf ils
tünde bırakmamııtır. 

Herkes henüz '!llfkm bir halde iken 
radyonun telefonu çalmıı ve ıirlret mü
dürü daha hatırından çıkannadılt ka
dını karıısında bulmuıtur. Kadm "Allo,, 
sizle bir felaketten biraz evvel bahıet
memiı mi idim? ıiz, talıff benimle eğle
nerek beni kapıdan çerirdlnlz. ileride 
gene böyle bir verilecek haberim oldu
ğunda mikrofonu emrime vermenizi 
tekrar rica edeceğim. O zaman da mlba
ade etmiyecek misiniz? demiştir. 

ÇARŞAMBA 17 MAYIS 1933 

Kısa dalgalar 
Ne vakit ve naaıl 

duyulurlar? 
Büyük adnnlarla yald8fan yaz ,__ 

siminde normal dalıralı merkezlerin u
zaktakileri ancak gece geç saatlerd-. 
merkezi Avruparun kuvvetli merkezleri 
de daha erken almabilmlekte ise de bun
ların fazla parazitli gelmeıi dinlcqiciler 
üzerinde iyi bir tesir bırakmaz. 

Yüksek dalgalar "600-2000,. nibe
ten daha müsait ahnıtlı olmakla bera
ber 200 ile 600 metre arasındaki istas
yonların ıadalannda bir zaiflik anz olur. 

Bu mevsim için en kısa dalgalı istas
yonlardır ki, daha diğerleri kadar istas
yonlan olmadığı için bu merkezleri bu
lan aletleri kullanmak biraz ırüç olduğu 
için bir cok fabrikalar imal etmekten 
çekinmektedirler. 

iyi bir kısa dalıralı istasyon dünyanın 
en uzak bir kısmından itidilir. Böyle bir 
iıtaıyonun 20 kilovat anten kudretlisi 
her taraftan dinlenmeğe kafi gelir. 

Kısa dalıraların en haıoaslan 15 ile 60 
metre arasındakilerdir. 

Kısa dalgalı aletler pahalıca olduğu 
için yapılacak bir ili.ve herhangi bir rad
yo aletine raptedilerek aynı İti temin e
der. Bu ilaveye aynca bateri ve akümü
li.tor laznndır ve bir lambalı olduğundan 
sarfiyatı az ve pek pahalıya çıkmaktado-. 

Kısa dalgalı tafsilatlı merkezlerin 
muntazaman programlan bildirilmez. 
Yalnız hanci merkezlerin saat kaçtan, 
kaça kadar itleyip nud duyulduklarını 
ve ne kudrette çalıttıklanru kısa dalga
lı aletleri olan okuyuculannza kolaylk 
ohna11 için bildiriyoruz. Aşadaki tafsi. 
latı muhafaza etınelerini tavsiye ederiz. 

Muhakkak ki timdiki kısa dalga
lı iataıyonlann en entereıam 20 kilo· 
vatlık (W 3 X AL) İ§aretli 'O'e her gün 
ıaat 15 ten 23 e kadar iıliyen 16,87 
metrelik Nev Jeraey merkezidir. A
merikanm bu merkezi iyi havalarda 
saat 19 ile 21 araoında hoparlörle bir 
Avrupa merkezi yüluekliii derecesin
de gelmektedir. 

• • • 
(W 2 X A D) ifaretli AmerikllDln 

Schenektady kısa dalga pootaaı keza 
20 kilovat ile çalııır ve dalga11 19 
metre 56 aantimdir. lıtanbul saatile 
21 ile 22 araaında en iyi duyulur. Yal
nız bu merkez her elin çalıtmamakta
dır. lıtasyon pazartesi, çal'J&lllba ve 
cuma günleri saat 21.30 ile 22.30 ara-

Cenoua apikeri 
Mel. Cavenachi 

Frankfurt spikeri 
Walther Hcthman 

11nda Pazarları da 21 den 23 e kadar 
işitilebilir. Sada orta derecededir. 

• • • 
(F Y A) iıaretli 19,68 metreli Pa

ris istaıyonu 20 kilovat kudretle çalı9· 
makta, neşriyatı ··.saat 14 ile 17 ara
sında icra edilmekte ve ıehrimizden 
kolaylıkla alman bir merkezdir. 

• • • 
Saat 15 ile 19 araaında (D J B) iıa

retli 19 73 metrelik Königıvusterhav
zen Aı.:.an kısa dalga poeta11 da 8 ki
lovat anten kudretli olduğu halde ha
zan bofiuklara kanta-rak yarı iıitilir, 
yarı iıitilmez bir halde duyulur. Bazı 
günler oldukça iyi almıyor. 

• • • 
Orijinal bir neşriyata malik olan 

F astaki Rab at postaaı 2,5 kilovat iken 
pek güzel alınmaktadır. Bu istasyon 
Y alruz pazo.r giinleri ve iki muhtelif 
dalgada çalıımaktadır. 

Saat 15 ten 16 ya kadar 23,38 met
rede ve oonra oaat 21 den 23 e kadar 
32.26 metre ile itler. 

• • * 
ikinci ve Kolonilerinden İ9itilmek i

çin çalıttınlan Paris Kolonial posta11 
büyük bir hoparlörü dolduracak kuv
vettedir. Her gün saat 17.30 dan 21 e 
kadar 25,20 metre ile iılemektedir. 

• * • 
Müoait havalarda saat 23 te ititilen 

Amerikanın Pitsburgh istasyonu 40 
kilovat kudretinde ve 25,27 metre dal· 
gadadır. 

• • • 
Bu istuyonun yanında bütün par

laJdıiı ile hoparlörde yükselen ( 1 2 R 
O) ifaretli ve 25,40 metreli Roma b
taıyony bulunmaktadır ki saat 18 den 
23 e kadar en iyi denecek tarzda du
yulur. Anten kudreti 9 kilovatbr. 

Deva!'!'. ve sonu gelecek ha/taya 

Dinlediğim 
Neresidir? 

307 metreli FALUN "lsveç,, iıtaıyo
nu yarını kilovattır, hiç dinleyemeyiz. 

·'f· .,,. J:I:. 

FELENSBURG lmanya,, 227 met-
re keza yarnn kilovat kudretli hiç işidi
lerniyor. 

••• 
FLORANSA "ltalya,, 500 metre dal

galı ve 35 kilovat kudretlidir. Program
lan bütün timali 1 tal yan merkezlerinin 
aynıdır. "bazan Torino bazan da Milano 
veya Cenovadan program nakledar, ba· 
zı günlerde kendi programı diğerleri ta
rafından nakledilir,.. Viyananın biraz al
tında bulunan Floranoa iyi işidilen bir 
postadır. 

"""""" 
FRANKFURT "Alman" postası 17 

kilovat kudret ve 259 metre dalga uzun· 
luğundadır. htirahatlerde oturtma adi 
saatlerden çıkan tıkırtıyı andırır bir sa
da işidilir. Spiker baflangıçta iU cümle
yi söyler: "Ahtung ! Zütvestfunk,, (dik
kat! Cenubu garbi serrareıi) geç saat
lerde iyice itidilir. 

••• 
FREIBURG "Almanya,, 564 metre 

ve 3 kilovatlık merkez biç işidilemez. 
Çünkü bu zayif merkez ile aynı dalgada 
16 kilovatlık Vilna "Lehistan,, istasyo
nu vardır. 

• • • 
CENEVRE "laviçre" 759 met

relik postası netriyatını Fransız lıviçre
ıi olan Sottenı merkezinden nakleder. 
Cenevrenin kudreti 1,5 kilovat olduğun -
dan bizden işidilmemektedir. . . "" 

CENOVA "ltalya., 312 metre ve 10 
kilovat anten kudretindedir. Geçe sa
atlerde orta derecede dinlenebilir Netri
yatı ıimali ltalyan merkezlerinin aynı
dır. 

Japon ordusunda 
radyo 

Tayyareler ile yapdan uçuı tecrübele
rinde Japonlar tayyarelerinde radyo mu
haberatı icra etıniıler ve 400 kilometre
lik mesafelere kadar mükemmel bir mu
haberatm temin edilebildiği anlaşılnuı
tır. 

s 

Meşhur kemanist Matmazel Chris
ta Richter 18 Mayıs perfembe akfamı 
saat 22 de Viyana merkuindeki sen
fonik konserde keman çalacaktır. 

imali tamamen bitmif ve tecrübe 
nf!frİyatına 1255 metrede bafltyan 
yeni Viyana İtıtaayonunun anten 
kulelerinden birisinin alt kısmı 

Berlln programında 
, jimnaatlk 

Bertin radyosunda biri saat 7,15 cfı
ieri de 9,15 ta olmak üzere h,.. oabab 
birer çeyrek ıüren iki jimnastik dersi ve
rilmektedir. 

(Başı ı inci .ahifedıe) 

Dün Mecliste Bütçenin Müzaieresi Dört Saat Sürdü 
'Vekiller arasında ihtilafı efkir olduğu 
n_a dair sözlerine karşı prensip itiba
rıye bir ihtilafın mevzuu bahoolmıya
ca~ını ve Dahiliye ve Maliye vekllet
!er~ arasında vekillet hulrukçulanıwı 
ıçtıhatları dolayıoile 1771 numarah ka 
n!-1n?n .beıinci ınaddeaine ait kanuni 
hır ıhtılaf mevcut olduğunn söyfiye
~ek demi9tir ki. 

ihtilaf harik~edelere temllk edile
ce.~ meskenler arasında mukavele ve 
nıuzayede ile isticar edilmif olanların 
dahil olup olmadığı noktumdadır. 
Maliye dahil olamıyacağı mütaleasm
d:'-dır. ~u hususta büyük Mecliııe tak
~un edıl~n bir kanun Dahiliye ve Ma
hye encumenlerinde müzakere edil
ınittir. Yakında heyeti umumiyeye ge
lecek ve meclisi i.li kararını verecek
tir .. 

Diğer mütalealara ırelince• uf k 
. . ' a 

memurlar aaatı m~aaıye tabidir. Fa-
kat ıube müdürlerı, umum müdürler 
"e müstetarlar böyle bir kayıtla mu
kayYet değillerdir. 

Geceleri sekiz dokuz, hatta ona k ... 
dar İtlerinin başında hul~url~: . 

Vergi borçlarının t~aıtl.en~ı.rilm.-11 
ne gelince eaaaen vergılenmızm hep
si te.kıitlid,ir. 
· l\tafiye mütehasaıalarırun getirilme

., ha · • · k İk· 
t . rıcı borçlarımızın hır arara 
ıranınd B an sonraya bırakılıruştır. u 
~eaeıe bittiği için yeni bütçeye para 

oyduk. Getireceğiz. 
b .. lzın~r Lim~n şir~etine gelince, 9~2 
h ut~eoıle veriten bır mikdar para ıle 
k ~rıçto; bulunan hiııeler tıımamile hü-
umetı? eline geçecektir. 
Malıye vekili Be H . ( l 

mir) in mütal 1 Y, alil Bey z-
tir ki: ea arı cevaben de de.mit· 

. 1932 içinde bizde .stok 1 k .. 
him hiç bir mal ka.Iınanu.u'; arTa m~-
1 "h d"J . tı" ' • amamıe ı raç e ı mıı r. 1933 ün d"' 
lık ihracatı daha evvel •tok)ort ay-
b . · • · d 932 · · "lk d' arımız ıttigm en mın ı Ort. ._.,.,_ . 
b z~•a rua 

etle azdır. 
Binaenaleyh, beklenilen varidat 

alınacağından tereddüde mahal y0~~ 
tur. 

Zürraa kartı geçen aene alınan yar 
dıın tedbirlerine gelince; vekil burada 
huğday piyaaaaının inmesine mini o). 
~ak için alınan ve iyi netice veren tct 
hırleri hatırlatmıı ve demiştir ki: 

- Bu sene intihap dairemde dola§ır 
~en bana da Ziraat Bankasına olan 
ın~~çlarınuı almmamaaı veya tecili için 

urdacaat edenler oldu. Kendilerine 
ıor UJn.t 

va~::. •~ne bankadan para istiyecek 
ki de.İ·" H~psi ellerini kaldırdılar. Pc 

lltııızb · banka n d or-cunuzu vernıezsenız 
ereenaı d. . d don" hak d aın a ııze versln e-

' ver il z· nihayet he dr. ıraat Banka., da 
da yüzde ;i::b e r~ptığı gibi burada 

eşını aldı. Üst tarafı-

nı tecil etti. 
Vekil Bey, vercilerin azaltılması 

imkan11• olduiunu, Biiyük Meclisiıı 
ve büyük fırkanm daima mütevazin 
ve sıımimi bir bütçe yapmak direkti
fini takip etmek mecburiyetinde oldu
ğunu, harici borç taksitlerinin tecili i
çin hiç bir arzumuz ohnadıfmı ve ya
pılan itilafnıımenin bugünkü ıiai ma
liyemize ve teraiti haz.ıraya uygun ol
duğunu söylemittir. 

Maliye vekili Bey, Mazhar Müfit 
Beyin mütalealanna kartı yeni ka
zanç vergisi kanununun bu sene çıka· 
rılma11 mükellefler için çok faydalı o
lacağını ve borçlann tediye edilemiye 
ceğini aöylemit. borçlarımızı tanıdık 
ve herhalde ödeyeceğiz. demi9tir. 

Mustafa Abdülhalik Bey, Emiu Bey 
(Eskİ§ehir) e cevap vererek milli hü
kfunetin teıekkülünden evvel lstan
bulda ve büyük tehrimizde yığdığı
mız ekmeklerin hep ecnebi unundan 
yapıldığını anlatarak: 

Bugün acaba Türkiye dahilinde 
ecnebi unu ile ekmek yapılan yer var 
tnıdır? diye sormuı, yoktur sesleri ile 
karıılanmıştır. O zaman hi.sılabmız 
kafi değildi. Bugün toprak sevgisizse 
b~ h!'sılat nereden çıkıyor .. Herhalde 
çıftçı ekiyor ve mahıul viicude geliyor 
Atar vergisi ma)i bir sebepten dolayı 
k.a1Im;ıaı;nııtır. Doğrudan doğruya ida
rı ve ıçtı~ai bir sebepten dolayı kalk
mbeıştıekr. Bı.z. bu vergiyi milyonlar kay-

tm ıçın değil tah kk"' ·· t eb-f .... ok , a umu ec 
Duru ~ etmek için kaldırdık (bravo 
aeslerı). 

Halil Bey (lzmir memleketin menfa
atı namına duyduğu ve olduğu gibi söy
lemit olduğu mü18lıazıı1annm memleke
ti huzura erdirecek. Neticeler vereceğin 
den emin bulunduğunu ve hu emniyeti 
veren kuvvetin hükıimetin batında, en 
büyük zevki memlekete hizme!te gören 
ismet Paşaııın ~~~~ili~ oldugun~ ~Y
ledikten sonra butün dunyanm ıçınde 
bulunduğu buhran karşıaında memleke
timiz vaziyetinin diğer memleketler va
ziyetile mukayesesinden f~ du~
mak imkanı ohnadığım Malıye vekili~n 
de izah etmlı olduğu gibi devlete . hız
met görenlerin, devletin imzasına ınarıa· 
tak devletle mukavele yapanların za
manında paralarını almakta bulundukla
~-nı, ve bu halin bugünkü vaziyette hiç 
ır ~eylete müyesser olmadığını iıaret 

etmııtır. 

Celal Beyin cevapları 
~1'.'KARA, 16 (Telefonla)- Adliye 

vekilinden sonra sÖz alan lktıoat vekili 
Mahmut Celal Bey 1·1 • .... 1 .. 

crı suru en mu-
talealardan lktısat vekaletini alaka
dar edenlere cevap venniştir. Evvel"" 
ili iktıaat meclisinin faydalı çalışma~ 
larına temas eden veh:il Bey ezcümle 
demiştir ki: 

- Bu küroüden takdirle ifade et
meğe mecburum ki lktısat meclisi 

milletin hakiki ihtiyacına göre müta
lealar teabit etmektedir. Ve vekaleti 
tenvir &ylemektedir. Netekim oon içti
mamda ruznam.eei tarafumzdan veril
mi§ti. Bu ruznamede oanayiimiz nasıl 
teeaaüe ve inkitaf eder suali vardı. 

Meclisin teshil ettiği esaılar dahilin
de aanayi hakkında tanzim olunan 
kanun layihalan encümenlerde hazır 
bulunuyor. Yakmda heyeti umumiye
de bunları birlikte müzakere edece
fiz. 

Bir arkadaşımın sanayi siyasetimiz 
hakkında denneyan ettiği mülahaza
lar tamamen değı1ıe bile gelecek ka
nun layihalannda kıımen yer bulmuı 
olacaktır. 

Bundan oonra takip edecefimiz aa 
nayi hareketinde öyle bir siyaset ta
kip etmeliyiz ki hiç ohnazsa 15 ııene 
zarfında dokunulma11n. Memlekette 
tam manaıile bir istikrar ifade etoin. 
Mütetebbisler, ıennayedarlar bu istik
rara emniyet ederekten İf yapmağa 
imk&n ve cesareti kendi nefislerinde 
bulsunlar •. 

Müzakere olunan maddeler arasm
da kontenjan ve takas meaelerine te
maı edilmiş, bunu gayet tabii addedi
yorum. Çünkü haddi zatında millet 
ve memleket Üzerinde müıbet ve men 
fi tesiri olan bazılanna kazanç bazı
larına zarar tevlit edebilen bu prenoi
bin aleyhinde ve lehinde beyanı mü
talea etmemek imkinsızdrr. 

Kontenjan ve takaır elimize bir 
müdafaa oilaru olarak alıyoruz. Ve
eğer bugiin birisi çıkıp ta memleketin 
ticari müvazeneıini, tediye müvazene
sini ve döviz müvazenesini ben koru· 
yabileceiim ve ayni zamanda memle
kette satılmaaı miifkül olan mahsulatı 
normal bir tekilde himaye ve tetvike 
mühtaç olmıyacak bir tarzda ben sa
tacağım der ve bizi temin edene kon
tenjan ve takası telaffuz etmek bile 
cinayet olur. 

Fakat bugünkü iktıaat cereyanları
nın neticesine göre kontenjana ve ta
kaoa 1&rılını91zdır. Ve gün geçtikçe 
milli ihtiyaçlanmıza göre üzerinde ıs
lahat Yaparak düıe kalka yürüyoruz. 

Celal ~Y bundan sonra teker, çay 
ve kahvenın bir elden idaresi hakkın 
daki kanun tatbikatına temaa ederek 
izahat venniıtir. ve demi9tir ki: 

- Bu sayede memlekette iıtoklan
mıza ve diğer mallara mukabil teker 
ve kahve getirttik. Elde kalan mallar 
üzerinde aynca ihraç tedbiri dütünül
mektedir. Bunun için de bir elden ida 
resi hakkındaki kanunun tatbikına 
bundan oonra başlayacağız. 

Hülasa olarak diyebilirim ki kon
tenjan ve takas iti hoıa gider bir me
ıele olmamakla beraber memleketi
mizde sayılmaımda endiıe ettiğimiz 
bazı mahsulatın satışlarında büyük 
bir imil olmuıtur. Bu sistemin verdi .. 

ği ağırlığa bir müddet daha taham
mül etmek mecburiyetindeyiz. Ben ken 
dimi bu noktadan betbaht addederim. 
Çünldi bu ıztırabı herkeaten evvel du 
yanlardanım. Memleketimizin umumi 
menfaatlerini koruyacak bir tedbir bu 
lunduiu zıunan aizi temin ederim ki 
herkeaten evvel ben harekete seçece
ğim.. 

lktısat vekili bundan sonra huıuıi 
borçlar meselesini ele alıruttır. Ve de
mittir ki: 

- Görüyorum ki, arkadaılar mese
leyi tek cepheli olarak düıünüyorlar. 
Yalnız borçlunun vaziyetini nazan iti 
bara alıyorlar. Belki insani ve hiaai 
noktai nazardan bunun böy]e olması 
laznn gelir. Fakat etrafile düıünen ve 
karannı veren hükômet adamlarının 
ve hüluimet Üzerinde hakim olan sİL· 
!erin bir taraflı düşünmesine imkan 
yoktur. 

Meseleyi bir cepheli düıünerekten 
borçlar verilmiyecektir. Veyahut bol'ç 
lar bu kadar ıene oonra verilecektir 
diye bir karara vardığımız zaman bu
nun cezasını bu millet lilakal 50 ..,ne 
çeker. (Bravo sesleri). 

Mahmut Celal Bey müteakıhen kre 
di meselesine geçerek huıusi teşebbüsler 
le faizlerin inmesinde nasıl ô.mil oldu
ğunu anlatmıı ve tefecilerle mücadele 
için aazmi gayret sarfedileceğini ifa
d .. etmiştir. 

Celal Bey izahatının sonunda pa
ı amızm kıymetini diifünne bahsine 
tc-maa ederek demittir ki: 

- Bazı devletler paralarının kıy
metini düşürmekte menfaat gördükle
rini zannetmektedir. Bunda iti.kim o
lan zihniyet §Udur: ihraç m.,llarını 
kolaylıkla satabilmeği temin. lıi bu za 
vıyeden cörürler. Bunun tiddetli taraf 
tarlan olduğu ıribi aleyhtarları da var 
dır. Bizim için böyle bir fey var mı
dır, değil midir? Paraıruz bugün İstik
rar peyda etmiştir. Bu para malları
mızı oatmakta müşkülat göstermekte. 
midir. Ben lktıoat vekili aıfatile diye
bilirim ki ne ağırlığını, ne de hafifliğini 
hssetmedim. Ve paramız yükııektir di 
ye bir ıikayet karııaında kalmadım. 
Bugün bazı paralar düımüıtür. Yarın 
belki batkalan da dÜ§ecektir. 

Y ann biz de bu istikrarda ısrar e
deceğiz diyecek miyiz. Belki hayır. 
Fakat bu mevzu Üzerinde haaaa& dav 
ranmal!yız. Ve Üzerinde dunuağa hiç 
bir lüzum yoktur. Paraya istikrar ve
reu bütçe tevazünü ve ticarli müvaze 
nedir. Bunun fevkinde emniyet mak .. 
buldür. 

Benim husuıi mütaJeatım bundan i
barettir. 

(Şiddetli alkışlar) 

Dahiliye V ekillnin cevabı 
Dahiliye Vekili .Şükrü Kaya Bey de 

Meclisin bugünkü içtimamda bütçe mü
zakeresinde ileri sürülen mütalealardan 

Dahiliye Vekaletini allıkadar edenlere 
cevap vererek demiıtir ki: 

Belki fırkanuza menoup olmıyan me
bus arkadaşlar bizim teıekkül prensibi
nizi bilmezler. Onun için arzediyorum. 
Bizim tqekkül pren111>iınizin tekli hen
dealai tememile mahrutldir. Kaidesi halk 
kütlelerinden itibaren yukanya dofra 
yükselir. En batta büyük nıiılmiz vlll'o 
dır. (Bravo ,,.)eri) Bıı ıekJi h ... deoinin 
içerisinde memur, velcil, mebuı n halk, 
çiftçi, esnaf, hepai vard.r. Adeta kendi
lerini milli bir vazife bafmda ıribi itl""" 
fer, böyle harelret ederler. Vekiller de 
kendi malU-t Ye mütalealannı düfiin
dlilderl sibl ve memleketin faydaıma en 
mülayon olaruru, bütün delillerile, İcap 
ettiil her yerde arzederler ve onu takip 
ederler. 

Ve her vekillet kendi uhdesinde bulu
nan bir iıi memleketin bütün siyaset ve 
ikbali ona mütevaklofmıt gibi hareket 
ederler. Böyle hıtteket etmezlerse ancak 
otomat bir makina halinde kalırlar ki, o 
vakit mesuliyetin de manası kalmaz. 

Vekiller gerek görüşte ye gerek pren
sip üzerinde gerek kanunlann ahk.ilmı 
üzerinde aralannda bir ibtil.iif çıktığı va· 
kıt nihayet bütün malumatlarmı bir nok 
taya kadar götürürler ve orada kalırlar. 
Artık ya reislerinin veya mensup olduk
ları fırkanın verdiği direktif ne iıe ka
anatlan o olur. Ve ona göre hareket eder 
ler. 

Bugün her memur i.deta askeri kad 
rolarda olduiu gibi sicile tabidir. 

Kıdem ve ehliyet nazan itibara alı
nır. Hükfurıetin eline verdiğiniz aaJ& .. 
hiyetler daima baılarında keıkin bir 
kılıç gibi bulunmaktadır. Tasfiye ka
nununun §U veya bu ihtimalle harice 
çıkardığı memurların adedi binleri 
geçer. Yalnız Dahiliye vekilletinden 
bu suretle tekaüde irca edilen valiler 
otuzdan fazladır. 

Arkadaılar, kemali iftiharla görü
yoruz ve i§itiyoruz ki, memlekette irti 
fa denilen, aui istimal denilen vaktile 
ecnebi lisan1arma bir IU:gat sibi giren 
aeyyieden pek az eser lmlmııtır. 

Vaktile padiıahı çalar, Sadrazamı 
çalardı. Bugün yüksek mertebeden ta 
a9ağıya gelinceye kadar bu memleke
tin üzerinde hiç böyle bir leke yok
tur. 

Bu güzel netice cümhu.riyetin fey
zidir. Kanunlannızm eseridir. Bir de 
memurlann haklannın tanınmaıı ese
ridir. Eğer tU ve bu memuru tek tük 
fenalık hadiselerini bütün bir kitleye 
ve camiaya teımil edilirse evvela hak
aızlık sonra inaaf11zlık olur. 

Arkadatlar, bizde köylünün vaofı 
mümeyyizi, namus ve ilicenaplık gi
bi büyük hiuiyattan başka bir defa 
ana topraklanna olan merbutiyetleri
dir ki onu bize tarih gösteriyor. 

Memlekette bugiinkü ulkemize ve dün 

bıraktığunn: yerlerde bir kant toprak 
yoktur ki bu köylünün veya babasının 
kaniyle ıulalllDllllllt olıun. Onun içindir 
ki bizim uıuliimüz her teYden evvel çit
çiye toprak vermektir ve bunun da ka
nunu gelmİftir. Bütçemiz müsait olursa 
onu ela verecağİz. Dünya kuruldu kuru 
lalı hilr n seriıest olarak Y&fllDllf ve 
memleket için h• türlü fedakldıfı yap 
maktan çekinmemİf olan Türk çoc:utu. 
nun lıqlıa11D1D toprağında .,.ir sibi ça
IIJbnlnıa..ı. artık irllz ,..._yacatrz 
bwm ırörmek istemiyoruz. <Bravo -le 
ri alkıılar). 

Vekil Bey bundan oonra h.Iedly,.. 
ler ve sair meseleler hakkında b:ahat 
vererek beyanatına nihayet vennlttir. 

Teamül, nizamname 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Bütçede 

· fasdlar müzakere edilirken kitabet ......,.. 
kilerini Ziya Gevher B. le Hamdi B. 
(Meroin) iıgııl ediyorlardı. Bir anılık 
Ziya Gevher B. faılllan okurken yorul
du. Su içmek ihtiyacını hiueti. 

Reis Kazım Pı. Bütçe li.yibasını ala
rak oolunda oturan katip Hamdi Beye 
verdi. Hamdi B. okumafa başladı. Bu 
ıırada Süleyman Sırn B. ( Yozırat) u
ıul hakkında söz ateli, dedi ki: 

"T eıımul mucibince okuyan katip sağ
da oturmalidır, Hamdi Beyle Ziya Bey 
yerlerini değiıtirsinler. Reiı cevap ver
di: 
. - Dahili nizamnamede böyle bir ka

yit yoktur. Teamüle müracaat icin ise 
bir sebep görmiyorum. <Gülüpneler). 

Maliye Vekil inin nutkunda bir 
taahilı 

ANKARA, 16 A.A. - Büyi.ik Millet 
Meclisinin dünkü içtimaında Maliye ve
kili Mustafa Abdülhahk Beyin 1933 ıe
neıi bütçesi etrafındaki izahatlannda 
iıuperatorluktan müdevver borçlar hak
kındaki kıınn yanlı! olarak intitar et
miıtir. Bu bahsa ait olan zabıt kısmını 
aynen nqrediyoruz: 

"Bu bahoa nihayet verirken impera
torluktan müdevver harici borçlanmızın 
aldığı IOn ıekil hakkında birkac kelime 
ile arzı malumat etmek isterim." 

Murahhaslarnruz ile dayinler v•killeri 
arasında 22-4-933 tarihinde imza edilen 
yeni İtilafnameye göre imperatorluktan 
müdevver borçlar ıeraiti hazireye uy
gun ve bugünkü vaziyetimize &Öre te
diye imkilnlanru teshil eden bir mahiyel 
alnuftır. Bir kaç ııüne kadar buna müt~ 
allik itilafname yüksek huzurunuza anı. 
edilecektir. Bu hadise ile senelerdenberi 
süren bir mühim mali ve siyasi mesele 
halle bağlanmıı ve milletimizin inıkln 
dahilinde bir tesviye şeklini aldılı zih
niyeti vuzuh ile <ahit olmuştur. Bütlla 
bu ahval bugünkü umum prtlar içinde 
sermayelerin en emin olanık çalıtabile
cekleri yerlerden biri Türkiye olduğun• 
kafi derecede kuvvet ve saı-ııhatla anlat. 
maktadır." 
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MEM LEKETm~ İstanbul4üncüicra 
Nazilli Belediyesi çalışıyor 
NAZiLLi, "Milliyet,. - Beledi

ye kıt mevsiminde batak halini a
lan ve istasyondan yıldız tepe de
nilen mahalleye kadar uzanıp gi
den üç kilometrelik yolun her iki 
tarafına yaya kaldırımlar yaparak 
bu geçilmez yolu muntazam bir 
cadde haline koymUfbır. Park ya
nında da çokcuk bahçesi yaptırmı9 

!Konya tönbekisi memurluğundan: 
Yeni zeriyat yapılma
sına mÜ•aade edildi 

tır • 
Nazilli'de Gui günü 

NAZiLLi, "Milliyet,. - Aydın 
Halkevince 19 mayıs günü ve ge
cesi "Gazi günü,. olarak tespit e
dilmit ve bugünün yüksekliğile 
mütenasip yapılacak saygı ve kut
lulama merasimine Nazilli Halke
vi de iktiza edinmeyi bir fiar edin
mi9tir. Bu münasebetle Nazilli 
Halkevi o günü tesit edici zengin 
bir program hazırlıyor. 

Bursada yerli mallar sergisi 
BURSA, "Milliyet,, - Bursa 

" dördüncü yerli mallar sergisi 10 
temmuzda erkek lisesinde açıla
cakbr. Ticaret odası bir çok talep
ler kar.ısında bulunmaktadır. 
Şehrimiz aanayt erbabından ba,ka, 

• hariçten de bazı kimseler sergiye 
i,tirak arzusunu göatermektedir
leı;.. Sergi münasebetile Buraaya 
gelecek ziyaretçilerin istirahatle
rini temin için hazırlıklara batlan
mı~lır. Bu meyanda Uludağın en 
müsait yerlerinde kamplar kurula
cak ve oraya gitmek isteyenlerin 
her türlü ihtiyaçları temin edile
cektir. 

Mektq> Müsameresi 
NAZiLLi, "Milliyet,. - Nazilli 

ortamektep tılıebesi bir veda mü
sameresi vermek üzere hazırlığa 
batlamı9tır. Henüz bu sene açılan 
ortamektebin göaterdiii canlılık 
her tarafta takdir ve dikkati celp 
etmektedir. 

Sultanhisar Harabelerinde 
SULTANHiSAR, "Milliyet,. -

Dünkü, dokuz mayıs salı günü hu
susi bir Motokarla Nazilli orta
mektep talebeleri, idare ve talim 
heyetleri hep birlikte Sultanhiaar 
harabelerini tetkika ııeldiler. Ha
rabeler, Sultanhiaardarı üç çeyrek 
uzakta .• Dağların fBhikaaındadır. 

Müteakiben spor müsabakaları 
yapıldL Halat müsabakası. Yu
murta, çuval kotulan pek eğlen
celi idi. "Voleybol müsabakaları 
da yapıldı. 

Edirne T alehesi 
TEKIRDAG, "Milliyet,. Edirne 

Kız Muallim ve Erkek Muallim 
Mektep Müdürleri Rebia Hanım. 
ve Re,at Be)"er refakatlerinde al
tısı hanım ve yirmisi erkek olmak 
üzere yirmi sekiz kitilik bu kafile 
muallim arkada,Iar otomobille 
fehrimize gelmitlerdir. 

Halkeviınizi Maarif ve Mek· 
lepleri gezdikten ve bir ıece kaldık 
lan sonra Edimeye avdet etmitler· 
dir. 

Makaat T ekirdai üzerinde bir 
tetkik seyahatinden ibaret olduğu 
haber almmı9br. 

Malatya bütçesi 
MALATYA, "Milliyet,, - 1933 

Senesi belediye bütçesinin tanzi. 
mi ile uğratan tehir meclisi itleri
ni bitirerek dağıldı. Meclis bütçe 
varidat ve masrafını 75033 lira 
olarak tespit etti. 

Hazirandan itibaren mimar T ev
fik Bey 150 lira ücretle yalnnı tehir 
itlerine bakacaktır. lsmetpılf& cad
desinin bir kısım istimlaki için 
bütç~ 10,000, anası geçen sene 
mübayea edilen belediye binası
nın intaah İçin 7000, Llitımlar ;. 
çin 2000, Açdacak lisenin tesiaa
bna yardım olarak 2000 lira tah1 j. 

aat konmuttur. 

Milliyet'ia romanı: 5 

KONYA, (Milliyet) - Konyamız· 
da bu aeneye kadar memnu mıntaka 

dahilinde bulunan 
tömbeki .zer'iyatına 
hi.teme verilerek 
Konya, Meram, Ha 
dım, Aladağ mm· 
takasında tömbeki 
zer'i memnuiyetinin 
kaldınlmasına mü
saade edilmiştir. 

Hububatçı Kon
ya bu ihtiyacı sene
lerdenberi hisseden 
şehirlerin en birin· 
ci safında bulun
maktaydı. • 

Bir dönüm vasati 
140 • ı50 kilo töm
beki vermektedir. 

Konya lnhis<ırlar Kilosunun kıyme· 
BaımüJürü Jh.an B. tini 70 . 85 ola-

rak kabul eder.ek, 
bir dönüm aagarl 112 liralık tömbeki 
mahıulü verir. Bu miktar 14 dönüme 
ekilen 14 kilo buğdayın bugünkü pi
yaaa üzerinden tutarına denktir. 

Tömbeki bir servettir. Vaaati bir 
beaapla yakın bir ati için 3000 dönüm 
tömbekinin ekildiğini kabul edersek, 
bu miktar 336.000 liraya tekabül e· 
der. Bu para Konyanm 1933 aeneai 
ihracat yekununun yüzde kırk betini 
bulur. 

Vatandatların bu meselede en mü
him vazifeleri kaçakçılığa mani ol
maktır. 

Konya inhisarlar Batmüdürlüğünün 
tuz ve tütün varidatı da aenevi ehem
miyetlı bir yeküna baliğ olmaktadır. 
Bilhaaaa oon aylarda tuz kaçakçılığı 
hemen hemen yok gibidir. Zaten tü
tün kaçakçılığı yoktur. Yalnız Antak
yadan ve havalisinden çalunak ve çak· 
maktatı ile Halep havaliainden biraz 
aigara kağıdı gelmekte olduğu anla
••lmakta iııe de, her vakit himmet ve 
gayretleri aebkeden zabita kuvvetleri 
ile inhioarlarm mubafızlannm yapbk· 
lan mütemadi talrilıat wı icraatl" be· 
nun da önüne geçilmittir. 

MÜMiN 

Bir heraet 
SiVAS, (Milliyet) - Bursa müıeb

biplerile beraber Çorwncla mabkemeoi 
İcra edilen ıelırüniz tüccanuundan Çitil 
oğlu İbrahim Bey beraet etmittir. 

Söke bütcesi 
so~. (Milliyet) - Şehir mediai 

niaan İçt:İmaı mü.zakeratını bitinrdı ve 
933 aeneai varidat e mewifat bü.tçeai 
(45062) lira üzerinde kalıul edilmittir. 

İzmir muallim1eri Sökede 
SÖKE, <Milliyet) - lzmir münevve-

rarundan (800) kitilik bir seyyah kafı
leai Aydın Demiryolu kumpanyasına 
müracaat ederek aym 19 ncu cuma gü
nü ve huıuıi bir tenezzüh ·treni ile Sö
keye celmek ve bu veaile ile Sökenin 
Akköy ıııabiyeaine merbut Balat ve Y <>
ran köylerindeki didim ve Milel harabe
lerini ziyaret etmek anuswıda buluu
mutlanllr. Belediye mıi Eyüp Bey Sey
yahların iıtirahatını şimdiden tl!mİn et· 
mittir. 

Sivas Asliye Mahkemesinden : 
Sıvasta tüccardan Ali Bey zade 

Aziz Bey vereaeleri ile Eski şehir 
li Hıdır lsmail ağa aralarındaki a. 
lacak davasından dolayı müddei
aleyh mümaileyh lamail ağanın 
mahalli ikameti bilinemediğinden 
mümaileyhe ili.nen tebliğat ifa e
dilmit olduğu halde SS-933 tari 
binde icra kılınan muhakemede is 
bat etmedifi gibi vekil dahi gön 
dermediğinden gıyaben muhake
me icrasına ve bet gün zarfında 

gıyap kararı tebliitine karar veri
lerek yevmi muhakeme 5.6-933 ta 
rihine bırakılmıt olduğundan 

itiraz ve muhakemede iıbab VÜ· 

cut etmediğiniz takdirde muhake
menin vicahi adline ve mahkeme. 
ye kabul edilmiyeceğiniz ilanen 
tebliğ olunur. (2246) 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Y..-n: Anitalooa 

Gerry'nin yalnız bir dÜfÜndüğü var: 
Benim Mister Eiunan'la büıbütüa 
aelimı aababı kemıem. lıtlyor ki her 
,eyden el etek çekeıylm - _,,.. da 
frıuwzcıa öfren~ - ; ııonra evle
neceğiz. New • Y cırk'ta bizim muhitte 
ya .. mlan bayab zerre kadar beğen
miyor, Arkanaaa'a babamın evine dön
memi iıtiyor; fazla yalnızlık duyınaya. 
yırn diye oradayken bana kitaplar 
sönderecek. Nlpn halkaaı olarak ba
na amcasının :rüzütfuıü verdi: Oıtün
de ta Süleyman zamanmdan kalma 
bir Farmaııon alameti bulunan bir yü
ziık. Şimdiye kadar onu kiınıeye, hat
ta liansma bile taktırmam•§· Bugün 
onun tarudık)anndan bir hanımcağız 
bana kendi icat ettiği bir metotla 
fransızca derai vermiye başlıyacak. 

Tercüme: Kamran Şerif 

Neden olduğunu bilmiyorum, keyfim 
yerinde değil. • • . Geny'nin bana 
New • Y ork aleybinde, Mister Eia
man aleyhinde söylediği mütlıif aözle
Ti dütündükçe bütün gece SÖzÜBJe UY• 

ku ııirmed.i. Anlıyorum, Gerry ne ka
dar erkek ahbabımız vana beni bep
ıinden kıskanıyor, aonra Mister .Eia -
man'ın meaeli biT Rudolf V alentino 
olmadığı da malilm. Fakat Geny'nin: 
•·Senin •ihi güzel bir çocuğun Mister 
Eiıman'la doıt olduğunu düıiindiikçe 
insan bili.ihtiyar titriyor,, yolundaki 
aözleri, ne yalan &Öy]İyeyim, manevi
yatımı tama.mile bozdu. Biliyor muau
nuz, Gerry konutuyor, tnuttaııl konu· 
şuyor; konuımıya bayılıyor. Fakat ha· 
na sorarsanız bu kadar muhakeme yü .. 
rütmek insanın bqını ağrıtıyor: lıiniz 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup 
tamamı 2896 lira kıymeti muhammeneli Müftü Hamamın 
da katip Hüsrev mahallesindeatik acı çeşme kasapbaşı ce 
dit acı çeşme sokağında eski 53, 13 yeni 55 numaralarla mu 
rakkam mukaddema arsa elyevm bir bap hanenin tamamı a
çık arttırmaya konmuş olup şartnamenin 17 -5-933 tarihin
den itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gi. 
bi 21-6-933 tarihine ınüsadif çarşamba gÜnÜ saat 14 ten 16 
ye kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadı 
ğı takdirde en son arttrı-arun taahhüdü ba-
ki kalmak üzere 6-7 -933 tarihine müsadif per 
~embe günü yine saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapıla 
cak olan arttırmasında gayrimenkul en cok arttırana ihale 
edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi bu
çnğu nisbetinde pey akçesini vr>ya miUi b.ir Bankanın temi 
n·1t mektubunu hamil bulunmaları lazımdır.Müterakim vergi 
ler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsu 
mları müşteriye aittir. 2004 nuınaralı İcra ve iflas kanunu
nun (126) ıncı maddesinin dördüncü fıkraııma tevfikan bu 
gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddi alarmı, ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi hal
de hakları tapu ıiicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin pay 
laşmasından hariç kalacakları cihetle alakadaranm işbu mad 
denin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla 

malumat almak isteyenlerin 932 2273 dot.ya numarasile mü 
racaatları il8n olunur. (2245) 

İnhisarlar Umum Müdiirlüğünden: 
Diyarıbekir fabrikası için yedek malzeme satın alınacak

tır. Taliplerin listeyi gördükten sonra pazarlığa iştirak et
mek Üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 15-5-933 pazar
tesi gÜnÜ saat 14 te Alun Satım Komisyonuna mura
caatları. (M) (2107) __ ..;... ____ _; __ ~...;_----.:.--------------------------------~~ 
Altıncı icra me. 
morluğundan: 

Bir borçtan dolayi ı.ıhti hacze alınan 

bir adet S&ıdal ilıe sardelya kurtinesi 

20-5-933 cumarttsi günü saat 10 dan 11 

kadar Uluköy İgkele caddesinde para 

ya çevrilecekt.U. Taliplerin mahallinde 

l:ıuı.r bulurunaları ilan olunur. (3396) 

İstanbul tririnci ticaret mahkemeain
den : 

Bcyoğlunda Ietiklill caddctıiruk: Av- \ 
rupa Pasajında Tuhafiye ticaretile i§ti 
ııa.ı etmekte iken iflas eden Yusuf imi 
fa oğlu efendi a.Jacaklılarile konkorıda 
to yapmış ve bu yolda iflas daitteİnce 
tan.zim olunan son rapor ve bütün ev
rik tetkik edilmek üzere mahkememize 
verilmiştir bu işe bir karar vermek ~n 
22 Mayıs 1933 tarihine düşen pazartesi 
günü saat 13,S de b>r oel9C yapılacak ve 
itirazı olanlar lıaklarıru müdafaa için bu 

c"1.sede hazrr bulunaM!eceklerdôr "yfi 
yet icra ve illk ka1umınun 2116 ıncı 
maddeeine göre ilAn olunıı.r. (3359) 

Devredilecek ihtira beratı 
« Benzin ~ mümH:ilinc mah-1• a

mcıli ye» haklandald ihtira içİll J.taıı,. 
bul Vlı1iyet celilealne 18 Temmuz 
1931 ta.riJıinde tıü:ıdim alilmİI ol.uıp 
9727 numMa ile mWıayyet bedt 4*bi 
mU...CMtı: tıwww'°""lırl ı...tnıJı: bu kere 
bqkaıuııa devk ....-ya >caıra veftJıcl>oğiıı.
den bu bapta fazla ım!Omıt ~k ia 

t.eyen - f.tıanbuvda Bah~lı:apu· 
.da Tq Hanında 43-M numaraJıııııda kilin 
vekili H. W. St.ock Etendiye müracaat 
etmeleri ilin oJ.umı.r. (3382) 

GOlhane maallimlerinden 

Dr. Fuat Kamil 
Yeni adre•: Tak•İDI mey· 

danL Şark aparbmanı. 
Tel. 43843 - (2823) 

2541 

gücünüz varken semtinize bile ujra
mryan bir talrnn fikirlerle beyin yoT
makta bilmem ki mana var mı? 

Balon ben ne dfitünüyonım:Madem 
ki Gerry fik"'n kendilerinden iatifade 
edebilecetlm kinuelerle aokağa çık· 
mamda bir bela gönniyor, gidip öğle 
y-tJnl Eddie Goldmark'la birlikte 
yemekte bir mahıtur yok demektir. 
Goldmark film kumpanyasını işitmişsi
nizdir. . . Eddie de ne zamandanberi 
filmlerinde oynamam için bir muka
vele imza ettirmek iıter. Eddie bizim 
Dorotby'ye fena halde tutkundur. 
Dorotby de beni tekrar ıinema ;,ine' 
aolonak için zorlar durur: Ben ainema· 
cı oluraaın, o da olacakmıt-

6 Nuan 
iyice dlifünüp latındıktan aonra 

Mister Elnnan'a evlenıniye karar ver
diğimi yazdım. O da: "ilk trenle ge
liyorum,, diye cevap yazdı: Mutlaka 
bu husuıtaki reyini bildirmiye geliyor. 
Gerry'nin saatlerce bahoettiJine bakı· 
lıraa evlenmek çok ciddi bir f"Y ola
cak. Bu bahis Üzerinde lakırdı söyle
mekten hiç usanmıyor ve tiyatroya 
danaa gitmek; yahut bqka bir şey yap
mak yolunda hiç bir arzu ızhar etmi
yor. Bence konutulur, sonra konutma 

İstanbul beşinci icra mcmuxluğwı-

d<m : Sıdıka ve Hayriye hanımlara 700 
lira borç-lu müteveffa Hüseyin Sabri B. 

vert:sesinden karısı Sıdıka Hanım ile 

Sağır Akif efendi vasisi Huriye H. a· 

leyhine yaıpılan takiiıat üzerine Fatihte 
Çar'l"'Jllba pazarında Kovacı dede ma-

hallesinde odalar sokağında eski 9 ye
ni 11 No. Ju 1200 lira kıymetin.de maa 

bağçe bir bap ah~ hanenfo tamamı a
çık arttınnaya kOlllllmuş olup şartna

mesi 1-6-933 tarihinden. itibaren daire
mixde hcrkıes taraıfından görillebi1cce~ 

ı;i gibı 21-{)-933 tarihine tceadüf edon 
çarşamba günü .....ı: 14 ten 16 ya kadar 

.daireırllzde açık ructtırma ile satılacak
tır. Arttınna bedeli muhammen kıy

meotinin yüzde 75 ini buJmadığı taktir· 
de en son arttırafllill t.ıahhüdü baki kal 
mak üzre 6-7-933 tarihine raslayan ,per 

şcmbe günü yine saat 14 ten 16 ya ka
dar dairemi.zde ~ılaeak o.lıııı aırttu
maııında mezlr:iir gayri menk(ll en 20k 

arttırana ihale edileceğinden müşterile 
rin muhammen kıymetin yüzde yedi bu 

Ç.Uğu niııbetinde pey akçeaini veya mil 

li bir bankanın teminat mektubunu h$ 
mil bu·)unmaları ıazımdır.. Müterakim 

vergilerle vakıf icaresi ...., belediy.cy.c 
ait tenvirat ve tanzifat resimleri müıpte 

riye aittfr. 2004 No . .kı icırıı ve .i.f:las ka 
nunun 126 mcı maddesinin 4 üncü fılı: 

TMına tevfi'-1 bu gayri mcnlıul üze
rıll<le ipotelr.1i alacaklılarla diğer aloi
kadaranın ve irtifak hakkı aah~riniıı 

bu haklanru ve huaı.sile faiz ve ~ 
rii c dair olan İiddiaların ı ilan tarihin· 
den itoihı.ren 20 gün içinde evrakı müe

biteleriJe bildinnckri ve ak9i lıa1dc ta 
pu sicillcrile sabit olmadıkça satış be 

delinin paylaşma.sırııdan hariç kalacak
ları cilıetJe alillı:adaranın işbu maddcrıin 

mczkfir f ıkrasma göre hareket etmeleri 

ve daha ziyade malfımat almak isteyen 
!erin 932-4546 do.sya numaraaüc mcmu 

riyctimize müracaatları il:ln olunur. 
(3360) 

tadında bırakılır. 

7Nuan 
Mister Eiaman bu aabah geldi: Bir· 

likte uzun uzadıya konutluk. Adamın 
hakkı var. Pariııe gitmek, maliimatı· 
mı genitletmek, üıliibumu düzeltmek 
fırsatı ilk defa eliıne geçiyor. Ben bu 
fıraattan niçin istifade etmiyorum ?Ba· 
na kendinden batka bir feY veremi
yen bir muharririn kanaı olmak için. 
Gerald Lanson'un karm olmak için .•• 

Mister Eiıman diyor ki: 
- Bir genç kızın hayabnda böyle 

güzel fırsatlar pek nadir zuhur eder. 
Onun için beni dinlenen bu ilk fınatı 
kaçırmamalıaın ... 

Huliaa, salı günü - Londra tariki
le - Franaaya gİbnek üzere yola Ç•· 

kıyorum. Dorotby'yi beraber götürü
yorum: Miater Eiaman da arkamızdan 
gelecek. 

Dorothy Pariate aıkınh çekmeme
nin usulünü biliyor. Fransızca bjlaey
mit te ancak bu kadar rahat edebilir
miş .• Zaten tanıdığı bir de Franaız var 
mı, ki Parisi karıf kant bilirıniı. Son 
ra. Dorothy'nin dediğine bakılırsa 
Londrada hemen herkes İngilizce ko
nuturmuf. 

Aman fU aırada, Lanson'un Cinenn 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Gölcük deniz fabrikaları elektrik atelyelerinde bobin 
işlerinde çalışmak üzere mütemadi ve mütenavip dinamo ve 
motör bobinleri saracak muktedir ve tecrübeli bir işçiye ihti
yaç vardır. Talip olanlar imtihanla alınacağından ellerinde 
bu işleri yapabildiklerine dair vesikaları ile birlikte mezkur 
fabrikalar umum müdürlüğüne müracaatları. (2199) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma eşya ve leva:r•m anbarı için üç yüz kilo Naf 
talin 20 Mayıs 1933 cumarteıı i gÜnü saat 1 O dan 11 e kadar pa 
zarhkJa satın alınacaktır. TaJjpleri ınezkUr günün muayyen 
saatinde maliyeye teslim edilmiş ilk teminat makbuz ilmüha 
berlerile Komisyonumuza müracaatları. (2238) 

inhisarlar Umum · Müdürlüğünden .. , 
Muhtelif renkte on bir kalem matbaa mürekkebi ile (4) 

numara vernik ve sarı toz yaldız takasla ve (13502) numara 
lı kararname ahkamı dairesinde satın alınacaktır. 

Taliplerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra % 
7 ,5 teminatlarını hamilen 27- 5-933 cumartesi giinü saat 14 
te Galatada, Alım, Satım kom İsyonuna müracaatları. (T) 

(2067) 

1 İataabul Beledlyeal ilanları 1 

Beyoğlu Dairesinden : 
Beyoğlu Esnafı 1 Hazirandan 12 hazirana kadat 

Beyoğlu Belediye Dairesinde 
Taksim Esnafı - 13 Hazirandan 20 hazirana kadar. 

Taksim Polis Merkezinde. 
Yenişehir Esnafı - 21 Hazirandan 30 Hazirana kadet 

Yeni Şehir Belediye Mevkii. 
Pangaltı Esnafı - 1 Temmuzdan l O Temmuza ke 

dar Pangaltı Polis merkezinde. 
Mecidiye köyü Esnafı - 11 T eırunuzdan 15 temmuı• 

kadar Mecidiye köyü meydan mda. 
Galata Esnafı - 16 Temmuzdan 26 temmuza kadlll 

Gali:ta Polis merkezinde. 
Fındıklı Esnafı - 27 Temmuzdan 31 temmuza kadllf 1 

Fındıklı Polis karakolunda. 
Kasım Paşa Esnafı - 1 Ağustostan 12 ağustosa kad&t · 

Kasım Paşa Polis Merkezinde 
Hasköy Esnafı - 13 Ağustostan 20 ağustosa kadat 

1 lasköy Polis merkezinde. 
Daire hududu dahilinde çalışan esnafın kullandıkları tt 

razi dirhem ölcülerin yukarıda yazılı günlerde ve karııla' 
nnda gösterilen mevkilerde muayene ve damğa muame elı 
rı yapılacağından alakadar esnahn gös er· en gün erde ıı 

bıtai belediye mevkilerinde ifa i vazife eyleyen memuru m :
susuna müracaatla müvazini n damgalattırılması ve muaye' 
ne ettirilınesi ilin olunur. (2239) 

Umuma mahsus mahallerin açma ve işletme ruhsatları 
nı almak üzere müracaat için 15 Mayıg 933 tarihine kadar ve 
rilen mühlet görülen lüzum Ü zerine Haziran nihayetine kıı 
dar uzatılmıttır. Bu müddet z3rfmda müracaatla ruhsat al 
mıyanlar hakkında kanuni mu amele ifa edileceği ilin olunur. 

~~~~~~~(2242):--~~~~~~~~--
ihale tarihi Saat 

Rumelikavağı Albn kum pilajı 10-6-933 cumartesi 14 
Yenimahalle pazarbaşı C. deniz hamamı,, ,, 14 

Trabya caddesi deniz hamamı ı 10-6-933 cuınarte.i 14 
Y eniköy Köybafı C. deniz hamamı ,, ,, 14 

Uluköy Emirgin C.deniz hamamı ,, , 14 
,, Emirgan çınar altı meydanı- ma 

halli 11-6-933 Pazar 14 
,, Boyacıköy mahallesi eski vapur 

iskelesi meydanı ,, 
Büyükdere çayırbaşı caddesi t uğla fab- " 

14 

rikaaı karşısındaki arsa 11-6-933 Pazar 14 
14 Hisar vapur iskelesi karşısın- 11-6-933 Pazar 

da meydan mahalli 
Yukarda mahalle ve mev kileri gösterilen pili.j, deniz ha 

maını ve meydan mahalleridairede mevcut §artnameai miİ 
cibince hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde müzayede 
ııuretile kiraya verileceğinden taliplerin bugiinlerde daire en• 
cümenine müracaatları. (2240) 

ati'de konferans venn~lı:te bulunmuı 
ve çaqambadan evvel Nevyorka dö. 
nememesi ne kadar isabet oldu .. Ken 
diaine mektup yazıp ıu sırada Avrupa 
ya ııibneğe mecbur olduğu, fakat bel
ki ileride görüıeceğiınizi bildi..,bili
riın. Böytelilde: nete kaçıran sözlerini 
bir kere daha dinlemekten kurtulmut 
olacağım. 

Mister Eiaman bana güzel bir inci 
serdanhk h~diye etti; Dorotby'ye de 
bir elma• bılezik verdi. Üçümüz bir
den Colony' de yemek yedik, aonra ti· 
yatroya gittilı:, oradan Trokaderoya si 
dip "Supe" ettik: Hüliıa mükemmel 
bir sece ıeçirdik. 

Kader peşimi 
bırakmıyor! 

11 Nişan; 
Lamı cimi yok 1 .. Dorotby ile bera

ber Avrupaya doğru yol alan bir va· 
purdayız. Vapurda olduğumuza emin 
olmak için etrafımıza bakmak kifi. 
Etrafunız Bahrimubit... Ben Babri
Muhite bayılıyorum; yani vapurda 
bulunmak, bahu-• Maie•ıik pek zev· 
kime gidiyor; çünkü in•amn vapurda 
olduğuna İnanamıyacağı geliyor: Ritz 
de oturur sibi bir ıey.. KamarotUA 

dediğine bakılırsa Niaanda, batka ay· 
tarda olduğu gibi, deniz inaaru rahat 
sız ebnezmiı. Miater Eiaman'a ge)İJJ' 
ce; o da gelecek ay Pariıte bulun• 
cak. Bazı itleri var. 

- Yeni moda düyme görmek iıtel" 
aen Parlaten batka yere kulak aama•" 

Dorothy vapura binerken iskelenit 
Üzerinde tanıtbğı bir adamla güvert1 

de bir aıağı bir yukarı dolaııyor. B•• 
doğruıu istersen böyle ilk önüme çı 

kan adamla can ciğer olup vakit kaf 
betmek beniın harcım değildir! Eğer 
onun gibi böyle gezip dolaımakla -zl' 

man geçirsem ne gün defterimi ya-z#' 
bilirim, ne de idetim veçbile zihnjıt'

1 

açacak faydalı kitaplar okuyabiliri~: 
Böyle metelikııiz gençlerle düşüp k# 
karak vakit kaybettiğinden dolayı 1 

na bir aöylemediğiıni bırakmıyorufi 
Sersem, elinin altında Goldmarlı: fı 
kumpanyaaı sahiplerinden Eddie Y~ 
dmark gibi, bir kadına gayet güzel 
diyeler verebilecek çok zengin bir 1 

dam var da hila kıymetini bilmiyOJ 
Mesela dün Goldnark'ın davetini re 1 
detti de, içinde re.tim bile bulunmn'' 

{Devamı var) 
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Is tan bul ve Fabrikaları 

Alpullu 
Trakya Şeker 

Şeker Fabrikasının lstanbul depolarından kristal toz şekeri 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,ıs Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yi·rmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

ş-önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres: lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresiı lstanbul Şeker Telefon: 24470. 79. 

B~l~I TllllRE PilANG~I~ 
Yeni tertibin 2. el keıide•l 

11 Hazirandadır 
Ba ketldede B6ylk ikramiye 

35,000 Liradır 
Mükafat S0,000 Liradır 

YARIN~ 
Kurukahveci Hanı Altında 

Kurukabveci Osman Efendi oğlu 

A.IHSAN 
• 

KURUKAHVECI 
Mağazasını Açıyor. 

( 3377) 

91•1 rahatsız eden 

•u karı" •••'lll"ıtQlnl 

izale ediniz. 

Hafif LI N 1 A sentürıinü gıyıniı : 

vucudUnUıde mewcudıyetını bile hıssel· 

mıyeceksınıı Gı:dijiniı ındtn .jtibareı 
wUcudUnılz lıemarı bir çok sanllmeıro 

ınceleceklır Fazla ılarak ıyı ve etlstikl 
trıkoıunun daımi ve mueaaır masajı saresin· 
de zahmetsiz ve yoruc.ı nıjımdea ari otaralı 
bütün fazla semızli!li iıale edecektir 

Bunu , mağazamıza gelıp tecrübe edi
nıı . Vera karnınızın kulurunu H mecmu 
il11faını bildırerek adnıaınize gonder1inız. 

Fialı 17 lora - Siph 20 lira 

Yalnız, Beyo~lu'"da 

Tünel mevdanc"da t2 No. 

letlkıaı caddesi 385 No. 

(25631 

ma~azaıarında satııcr.ı 

J-.t.111~: IQf;. llo•lfl. ff••••1D.aa• 

----·~·------------------·-~·----

1-_-·-----:------;;.,;;,;;, ııol. rhr. h.uroaıJ<lanugı Satanalmol. ı.ı:om. ı.ı! ll·HI -
Merkez Kumandanlığma 

·ıwrbut müeııaesat için 
135000 kilo sığır eti 17 Hazİ· 
r11n 933 cumartegi günü saat 
14,30 da kapah zarfla satın a
lına~kta. ste~l!Ierin şaı·tna 
tnesıni görmek ıçın her gün ve 
münakasa.sına girişeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
'lıektuplarını Komisyon Ri
Yasetine vermeleri. (639) 
(2223) 

JVferl z Kumandanlığına 
rnerbut müesscsat için 2:~ O. 
hin kilo koyun eti 17-6-933 
( 11 1-artesi güniı saat 15 b J 
"ukta l:a alı zarfla satın ı:lı 
nt1.calt ır. İstekli1e in şartna
m~sıni ı~ormek ıcin er gün ··e 
~n 1~akasa ına girjşecekler: 
d~ vaktinden evvel teklif 

nıc. tuplarını kon1isyon rıya
se2tıne Vermeleri '640) 
l 222\ . 

.rı.:ı~ıtepe Piyade Atış mek
it:bı ıçın 30,000 kilo koyun v 
50,00J ki.o .. ıgır etı bır 'lartna 
mede 14 Haziran 933 çar
şamba günü saat 15 te kapa· 
lı zarfla satın alınacaktır. İs 
teklilerin şartnamesini gÖr· 
m('k için her gün ve münaka
f.aya ~irişeceklerin belli vak 
tinden evvel i:eklif mektupları 
nı k->mİsyon riyasetine ver-
•11Qleri. (638) (2224) 

. - · ı 

1
-Askeri Tahrika·_ı 

lar Hanları 

Bakırköy Barut fabrikalan 
iç!n (330) ton lavemarin kö
mürü pazarlıkla alınacaktır. 
Vermek istiyen••:!r sartname
sini görmek ve paz~rlığa gir
mek Üzere 18-5-933 perşem
be ;;:iinü saat 14 te mezkUr 

ı fr,brikuda satınalma komisyo 
\ ınına gelsinler. (272) (2207) 1 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

15 Mayıs 933 tarihinden itibaren ve yeni bir iş'(U'a de· 
ğin Haydarpaşa ile Adapazarı arasmd a haftada üç gÜn ata 
ğıda yazılı katarlar tecrübe mahiyetinde muntazaman itli
yecektir. 

74/174 No. h muhtelit katar Haydarpaşa - Adapazarı a 
rasmda Pazar, puartesi, perşembe giinleri : 

Haydarpllf& Kalkıt 12.45 
Pendik Varıs 13.38 

Kalkış 13.48 
Tuzla Varış 14.10 

Kalkış 14.12 
Gebza Varış 14.46 

Kalkış 14.50 
Diliskeleııi Varıt 15.10 

Kalkış 15.13 
Tav~cd Vf\rış 15.22 

Kalkış 15.26 
Hereke Varış 15.36 

Kal kıs 15.48 
Yarımca Varış - 16.08 

Kalkı~ 16.17 
Oerincf Varış 16.41 

Kal kıs 16.46 
İzmit Varış · 17.00 

B. Derbent 
Kal kış 17 .30 
var ·~ 18-05 
K l kış 18.10 
Var ıs 18.37 
Kal k.4 18.51 
Varış - - 19.06 
Kalkış 19.15 

Sapanca 

Arifiye 

Adapazarı' Varııı 19.35 
15/ 175 No. h muhtelit Adapazarı ile Hayda~a a· 

raımda Pazartesi, Sal- Cuma günleri : 
Adapazar• Kalkış 8.15 
Arifiye Varı~ 8.35 

Kalkış 8.44 
Sapanca Varış 8.59 

Kalkış 9.07 
B. Derbent Varış 9.32 

Kal kış 9.35· 
lzmit Varı:ı 10.05 

K lkış 10.28 
Derince Vanş ~0.42 

Kal kış 10.46 
Yanmca Vrq 11.10 

Kal!uş 1 l. l 7 
Hereke v 1-i 11.37 

Kallmı 1 1.48 
Tavşancıl V r ış 11.58 

Ka ~ k!f! 12.06 
Diliskelesi Varı=: 12.15 

Kal kış 12.30 
Gebze Varış 13.0ı 

Kal kış. 13.07 ... 
Tuzla Varı~ 13.24 

Kal kuı 13.26 
Pe dik Varıs 13.46 

Kal <ll! 13.54 
Haydarpaşa Varış 14.46 

Hu katarlara muhteli~ katarlara mahsus tarife üzerin-
den hilı>t ın.+dacakhr. (2173) 2806 

~ ~·~--~~---Ce nn e tt c n bir rıüwune 

Kü.;;ük Ç mhcada 

G .. el O iftliği 
19 m yıs cu :.~ gJnii açılıyor. 

Hariku:ad m1:ııaraya mdık tatii güzellik:erile tarihi kıymeti 
' ai? şatonun m · zevyen ve muhteşrm altın yaldızlı salo:ılarile 

2arif orman ve çtmlık ari e tabiatın nadir )arattığı bu mevki 
lstanbulumuzun en güz 1 t e ucuz mesiresidir. Resmi kütada 
1enı:in pro•ram hazırlıı;mı•tır. 

Kadıkö; iske'e3inden h.er v .. purun otobüı~ vardır. (3366) - - -·----------------...;:::=;;;;;;;. 
Ged"l,paşada J n ar a 

Satınalma Ko isy nundan: 
Jandarma eşya ve levazım ambarı için muhtelif büyük

lükte (3500) adet anbalaj sandığının kapalı zarf münaka
sası 1 Haziran 933 çarşamba günü saat onda yapılacaktır. Is 
tekliler şartnameyi görmek ü zeı·e her gün ve münakasaya iş
tirak için ,teklifnamelerile ve maliyeye teslim edilmiş birin 
ci teminat makbuzile mezkur günün muayyen saatinde ko 
misyonumuza müracaatları. (2140 2760 

3 üncü kolordu 
ilanları 

5. K. O. Sa. Al. Kom. dan: 
Konyadaki kıt'alar hay

vanab için kapalı zarfla 
267 ,000 kilo arpa almacaktr.r. 
lhaleıi 22 Mayıs 933 pazart~ j 
si '.!Ünü sa.at 10 dadır. lıtekli-

-~ 

lerin şartnamesini görmek ü-
zere her gün F mdıklıda 3. K. 
O.S. Al. komisyonuna ve mü
nakasaya İftİrak için o gün ve 
vaktinden evvel 902 lira temi 
natlarile Konyada K. O. Sa. 1 
Al. komi~yonuna müracaatla-

n. (3048) (1964) 2478 1 

Haydarpaşa hastanesi için 
27 ,000 kilo süt açık münaka· 
sa ile alınacaktır. ihalesi 3 
Haziran 933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin şart 
nameamı görmek üzere her 
gün ve münakasaya iıtirak i i 
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fmdıkltda 3. K. O. SA. AL. 

komisyonuna gelmeleri. (158) 
(2153) 27~5 .. ,. .. 

Gümüş suyu hastanesi ihti 
yaci için 26,000 kilo süt açık 
münakasa ile alınacaktır. lha
leıi 3 Haairan 933 cumartesi 

2364 

SADIKZADE Biraderler 
Vapurları 

Haftalık IZMl•R sürat 
muntazam postaııı 

Lüks kamaraları havi 

SAKARYA 
Vapuru C t • 

20 mayıs umar esı 
!la&t 16 da oaı.a nhtımuıdan .dogru 
(İzmir) e hareketle pazar günü Jz. 
mire muw.salit ve pazarteı>i günü 
fzmlr'deu ha.rekctle sh gilnü fs
torıbula avdet ed<Cccktir. 

Fa;ıa tar.ıillt için Sirkeci Mey
menet H•u altmda acentalığa mu· 
racaat. T<>lefon: 22134. (3177/ 28) 

SEYR1SEFA1N 

M.t.• -• a.ı.,. ......... , B. Z3c. 
Ş ... A. Sltad il....._ .... H. 1,37.._ 

TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet 
17 mayıs çarıamba 18 de 

Galata rıhbmından. 

IZMIR - MERSiN POST ASI 

KONYA 
-19 mayıs cuma 10 da idare 

rıhtımından lı:alkarlar. 2887 

günü saat 14,30 dadir · İstek NAİM VAPUR IDARESl 
lilerin şartnamesini görmek lZMlR SÜR'AT POST ASI 
üzere her ı;rün ve münakasaya A D A N A 
istirak icin o gün ve vaktinden vapuru her hafta 
e~el Fındıklıda 3. K. O. SA. p E R Ş E M B J:. 
AL. KOM. nuna gelmeleri.- günlmi Galata rıhtnnmclan Pat tam 

(129) ,. c;ı;4) 27661 ı z4 ~ekie 'R;; 
Gümii .. suyu ve Haydarpaşa 

-. ve pazar cünleri lzmir'deon l&llt 14,30 
hastahanelerinin ihtiyacı için da hareketle lstanbul'a avdet eder. 

24,000 kilo yoğurt açık mü- Tafıiliit için Galata, Gümrük karı•· 
nakasa ile alınacaktır. ihalesi •mda Site Fran""" Han No. 12 yazı 
3 Haziran 933 cumartesi gü 1 hAne ine müracaat. Tel. 41041 

nü aat 14 tedir. İsteklilerin ~~13=3~0~5)~~~~~2~8~5~~ 
şartnamesini görmek Üzere 

1 
h r gün ve münakasaya işti 

1 
rak icin mezkur gÜn ve saatin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 

1 SA. AL. komisyonuna müra-

Dr. A. KUTIEL 

l 
1 

caatları. (160) (2155 
2161 

K. O. kıt' arı ve müessese
leri İçin pazarlığa konan 32 
bin kilo una verilen fiat pahalı 
görüldüğünden ihalesi 20 ma
yıs 933 cumartesi günü saat 
11,30 a br.rakılmıştır. İstekli
lerin nümune ve şartnameleri 
görmek üzere her gÜn ve pa
zarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıklıda 3 
K. O. Sa. Al. komisyonuna 
~elıneleri. (165) (2209) 

2849 

Çatalca Mst. Mv. için 70 
lor. Lavemarin kömürü pazar 
lıkla satın alınacaktır. İhalesi 
20 l\1ayıs 933 cumartesi günü 
aat 11 dedir. isteklilerin şart 

namesini görmek. üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3. K. SA. AL. KOM. 
nuna gelmeleri. (166) 

(2229) 

K. O. hayvan hastanesi için 
pazarlıkla 17500 : 18000 kilo 
yulaf satın alınacaktır. İhale· 
si 20 Mayıs 933 cumartesi gü 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazarlı 
ğa girmek için o gün ve vak-

Karaköy Börekçi fırını 11ra1&nda 34. 
(2648) Z371 

lırı:atıobu.I 4 fuıcü icra memurluğun,iaıı 

Tanamına 2632 lira kıymet tak.dır e 
dilen Beyazrtta Sekban •başi Yakup ag; 
mabıtllesinde .laleli cadde•i11dc atik e 
cedit 38 numu•I! bir !!_ip ahsap hanot 
nin altındaki S dükkan v• zemıni harıç 
hava kıamı ve arka kıemı zcmın.i ile bw 
likte açık arttırmaya vaz dilmi o.ıup 

18-5-933 tarihinden itibaren şartnamesi 
dairemizde berk .. tarafından gör 
leceği ve 254-933 tarihine müııadi f ı 

zar günü saat 14 ten 17 ye kadar .ıı;ı 

arttumaile satılaeagından arttırmaya 

iştirak cıdecek taliplerin kıym tı mu 

bamminenin yüzde yodi buçugu nı l>e 
tinde pey akçalarmı veya bu miKt 
üze-rinde milli bır bankan 1 teminat me 
tuhunu hamil bulunmaları Llzımrlı• 
terakim vergile; le belediyeye aıt t rı

virat ve tanzifat ve vakıf ic:arelerı m 
teriye aittir. 1424 oomaralı .(tta ve if 
Jb kanununun 119 uncu ınad. 

deeine tevfikan hakları ta-
pu sıcillerile sabit olmayan ve il., 
potekli alacaklılar ile diğer alikadara
nm irtifak hakk& sahiplerinin bu balı 
)arını ve hu"Susilc faiz ve mesarife dair 
olan iddia.larım ilan tarihüıden itibar 
20 gUn iiçndc evrakı miisbltcler le 
bildinnekri lazımdır. Aksi hal<le hak 
lan tapu sici.krile sabit olmayanı.,,. sa 
tış bedelinin paylaş.rrımıından hariç · 
lırlar alakadaranm işbu maddcı ka u 
niye hükmüne göre hareket etmekn 
daha fazla malümat almak ıstcycnlerın 
932-311' dooya numara• le memurıyetı
mize miıracaatları il.in olwwr. (3393) 

tinden evvel Fındıklıda 3. ' 
O. SA. AL. komisyonuna g 
n1eleri. (167) (223 



1 1 1 1 1 
Kazım Karabekir Paşa hem tarihi hakikatlerden, 

hem de halkın aklıseliminden tegafül ediyor 
Karabekir Pş. İstanbula çektiği telgrafın Mustafa Kemal tarafından 
notettirildiğini, müsveddesinin de şimdiki İzmir valisi Kazım Pş. tara
fından yazıldığını acaba unuttu mu ki kendisine mal ederek öğünüyor 

Karabekir Paıa tariht hakikatlerden yalnız tegafül etmeb:~e kalmı
yor, onları inkar ve tahrif te ediyor 

Tarihi hakikatleri tahrif edenlerin !"a.ıa; verdiği §U cevap ile övünmek, kir Paşa ne demek istiyor? Mustafa 
karşısında bulunuyoruz. Mugalataya ıstıyor: Kemal Patayı tevkif ettirmek elinde 
sapanlar, müdafaa edemiyecekleri - Bakınız, !ek cepheye nasıl sa· iken, bunu yapmadığını, lstanbula 
yazılan yazanlar; unutuyorlar ki, o· dık kalmıtıml.. menfi cevap v"rdiğini hatırlatarak 

- - kuyanlann da aklı ıelimi vardır. . -. Doğnuu, nasıl bir mantık ve fevkalade bir İ§ gördüğünü mü ıanı-
Kaznn Karabekir P&f'Ullll yolladı· zıhruyetle kartılaıtığmnzı bir türlü yor? Kazım Karabekir Paşaya hatır-

ğı mektuplan olduğu ıibi neşrediyo. anlayamıyonız: Sakarya harbinin arİ· latalım ki· kendisine yazılan bu tel. 
ruz. Bu mektupların hepsinde de ta· fesinde, baıkumandan Mustafa Ke- grafname.' lıtanbul HükUınetinin bir 
rih inkar ediliyor, tarihi hakikatler mal Paşa tarafından kendisine yazı· tamimidir. Harbiye Nazın Nazım Pa-
tahrif ediliyor. Bazan da vesika diye lan telgrafnameye bundan baıka na- şa; ayni talimatı başkalarına da ver. 
ortaya attığı şeylerin; bizim davamı. sıl cevap verebilirdi? Yoksa Ankara· mi' ve çoğundan ayni mealde cevaplar 
zı mı, yoksa Karabekir Paşanın iddi- da alınan kararlara, şahoma ve ma· almı§tır. Hatırlardadır ki, Dahiliye 
asını mı teyit ettiği anlaşılmıyor. kamına yapılan t.,bJiğlere karşı, o ta- Nazın Ali Kemal Bey de Mustafa Ke· 

.. ;il: * "h rı te aksi, iıyankar bir vaziyet almak mal Paşa hakkında vilayetlere yaptı. 
Kazım Karabekir Pa§a; mektupla

rının birinde milli mücadelede tek 
cepheye sadık kaldığını göstermek İ· 
çin şöyle bir vesika neırediyor: 

Şark cepheai kumandanı KGz.ırn Ka
rabekir Paşa Hazretlerine; 

Ankara 6-8-37 
Son muhar•batı müteakrp garp cep 

hesi kıamı küllisinin Sakarya hattı ge. 
risine kadar çekilmeai ü-rin.e elkan 
umumiyeti<; huaule gelen heyecan bil
l'las•a meclıste büyük akisler tevlit et· 
'11İf ve bir haltadan beri geceli gün
ılüzlü devam eden hali celselerde el· 
kim tatmin için askeri va:ııİyeti haz.ı· 
·~~12: ha~l<ı?da hükiimetç• lazım gel
~·~ veçhıl~ ı~hat verilmİf ise de Mec 
l~ın ekaenyeh a.z:ime ile vıiki olan ta
'ebi neticesinde Büyük Millet Mecliai
nin emir ve kumandaya ait salahiye
tini Meclis namına filen istimal etmek 
üzere resmi tebliğde zikrolunan ku· 
yut dahilinde Büyük Millet Meclisi Re 
isinin bavkumandanlığı deruhte eyle
mesi zarureti ve lamet PQfO Hazretle· 
rin~ ~~nhaaıran ordusile İftİgalini 
temm ıçın UOMn i.tilayı lüumlu gör
meai üzerine Miidalaai Milliye Veka
leti ve Erkanı Harbiyei Umumiye ri
ya.setinde br reami tebliiJe ar.zolunan. 
tadilat yapılmq ve elkan umumiyetle 
ki heyecan ancak bu suretle teakin e
dilebilmiştir. Kıymettar vahsiyeti dev· 
!etleri her zaman olduğu gibi bugÜn
hü ııa:ı:İyette dahi gayei milliyenin en 
metin istinatgahlanndandır. Bilveaile 
tezkiir eder, hürmetle gö:ı:lerin<Len Ö· 
peri.z. elendim. 

Muıtafa Kemal Fevzi Relet 

• * • 
Meaele sarihtir: Büyilk Millet Mec

lisi, heyecan ve aaabiyet içindedir. 
Dütmanın Sakaryaya kadar ıelmesi; 
Ankarayı tehdit eden bir tehlike ha. 
lindedir. Muhalifler araaında öyle 
menfi nıhlar var ki §Öyle bağırıyorlar: 

- "Nerede, nihai merden bahae
den o büyük kumandanlar? Ordu ya. 
palım, muntazam ordu teflıil edelim, 
diyen büyülı askerler nerede?.. itte 
milli felaket çanı, yanıbaf1ını:ııda çalı
yor. Ne duruyorlar, niçin taarruz et
miyorlar, niçin taarruz eden dÜfma
"' karşılayamıyorlar?" 

o tarihi günlerin taf.Uatıı hiı.la ta
•e hatıralar halinde ıöniillerimizde 
yatıyor: En nihayet Gu.inin Millet 
Meclisinde, bütün millete verdiği kuv
vetli teminat, ıöaüllerde YB,f'lY&n en· 
:l!•!:!e:i: ıztıi-""aj)ı~'n Y'~tııtı..dı .. Baıku· 
mandanlık kanunu çıkanldı, Müdafa· 
ai Milliye Vekaletine yeni bir sat ırel· 
di, Erkinı Harbiyei Umumiye Reiali
ğinin, Garp cephesi kumandanlığmm 
vazife ve salahiyetlerinde tadillt ya· 
p1ldı. Bütün bu vaziyet Te cereyan e
den halleri; hükUmet merkezinden o 
kadar uzak bulunan Şark cepheıi ku
mandanına bildirmekten tabii bir ıey 
olur mu idi?.. Şark cepheıi kuman• 
danlığında KaZIID Karabekir Paıadan 
batka bir zat bulunsaydı, kendi.ine 
ayni tebligat yapılmıyacak mıydı? 

Bizim göriitümiU:e göre Karabekir 
Pataya böyle bir telgrafm çekilmesi, 
lehinde olmaktan :ııiyade aleyhinde 
tefsir edilmek la:omıdır: Ki:ııım Kara· 
bekir Pa§allm busuıi ihtiraalar besle
diğine, Erkhu Harbiyei Ummniye Re
isi veya Müdafaai Milliye vekili olmak 
iıtediğine, haMlı Ankarada, yilksek 
askeri makamlardaki bu değiıiklikle
ri.n, kendiıini memnun etmiyecek ta· 
raflan olduğuna dair Büyilk Millet 
Meclioi Reisi Mustafa Kemal Paıa ve 
arkadaılarmda bir §Üphe, endiıe ve 
kenaat var mıydı ki, ya.zılı§ı itibarile 
de, daha ziyade tatyip edici, müsekkin 
bir mahiyette olan bu telgrafnameyi 
çek:meğe mecbur olmutlar? .• 

Karabekir Pa§anm buna verdiği ce
vap ~udur: 

Büyük milli gayemizin, birlik da
vama.ın vadettiği z.alerY, temin ve 
ıetviçte muvalfakıyeti samilerini dile
rim. Şark cephesinin bu mukaddes ga
yeye, saraılmaz bir aık ve İman ile 
mevcut olan sadakatini teyit eder, 
ar.zı samimiyet ue tazimat eylerim e· 
fendim. 

Kazım KARABEKIR 
* * 

Ne ari tir ki Kazım Karabekir 

imkanı olduğunu mu hatırlatmak İ&· ğı meşhur tamimine Anadoludaki bir 
. ? ' f" tıyor · çok valilerden ayni suretle ınen ı ce-

Bu gibi vaziyetlerde, bu yola git- vaplar almı~tı. Kazım Karabekir Pata 
mek isteyen kumandanlar hakkında gibi bir kumandandan başka türlü bir 
verilecek hükmü, muhterem Paıa· hareket mi bekliyecektik? Halbuki 
nın, bizden daha iyi bildiğine şüphe işin bir de hususi cepheden mütaleası 
etmiyoruz. Eıasen milli mücadele ta· var. Bu mütaleadan !.onra verilecek 
rihli, bize böyle misaller göstermemi§ hüküm büsbütün hatka olabilir: 
değildir. Fakat ayni tarih; o yola sa-
panların; kaçılmaz, değiımez, mu· Kôzım Karabekir Paşa; lstan. 
kadder alabe!lerini de ayni zamanda bula bu cevabını verdiği zaman; 
kaydetmiıtir. Mustafa Kemal Paşa, üç aydanbe-

* • • ul 
Kazan Karabekir Paıa; milli da- ri Anadoluda faaliyette ı unan, 

vaya, Muotafa Kemal Paıaya derin mülki, askeri, milli bütün teşkilat 
ıadakatini ispat için bir vesika daha ile alakadar olan, fazla olczrak bü. 
neıretmittir. Vesika şudur: tün bu teşkilata gene onların arzu 

Erzurumda On befinci Kolordu 
Kumandanlığına 

Mustafa Kemal Pa§a ile Rauf Be
yin mukarrerah hiikômete muhalif el' 
al ve harekahndan dolayı hemen der· 
desti ile Deraaadete izamları Babıiili
ce bittenaip o mahal memurinine e
vamiri tazime verildiğinden kolordu
ca da ciddi muavenette bulunulma.ar 
ve netice&inden malümat itaaı rica ~ 
lunur. 

Harbiye Nazın 
NAZIM 

* * • 
Kazım Karabekir Pll§a lstanbul 

Hükümetiııiıı Harbiye Nazınndan al
dığı bu telgrafnameye; Mustafa Ke· 
uıal Paıayı tevkif için kanuni bir 
sebep olmadığını, tevkifinin, efkan 
umumiyede fena bir tesir bırakacağı• 
nı, binaenaleyh böyle bir karar ve te· 
§ebbüsten vazgeçiJmeaini,. umumi va· 
ziyeti de beraber izab ederek cevap 
veriyor. lstanbul Harbiye Nazınna 
yazdığı bu cevap, bize yolladığı mek
tuplann birinde vardı. Gene kendi 
kendimize soruyoruz: K&zmı Karabe-

ve kabullerile filen riyaset eden 
kuvvetli bir sef mevkiind e bulunu
yordu. Böy!; bir cevapn!ımeyi pek 
tabii görmek, ona fazla kıymet ver
memekle beraber· bunun, Musta. 
la Kemal Pasa ta;alından verilen 
notlara göre 

0

yazıldığını s5yl~raek 
okuyanların "Kazım Karabekır Pa
fa hakkındaki hükümleri ne olur? 

Hele bu telgralnamenin./ Gazi 
Hazretleri Ordu Müfetll#iğinde 
iken, müşarünileyhin Erkİıniharbi
ye Reisliğinde bulunan ve 
o tarihte Erzurumda, galiba, 
mevkii müstah'tem kumandanı o
lan Miralay Kazım Bey (Şimdiki 
lzmir Valisi Kôzım Pafa) taralın· 
dan kaleme alındığını muhterem 
Karabekir Paşaya hatırlatırsak; 
bütün bu iddia ve övünmelerinde· 
ki manasızlık daha kolay anlaşıl 
maz mı? 

MiLLiCi 

En nezih aile mecmaı olan -<lll-
Çif tlik Parkı 1 

Bu Cuma günü açılıyor. 1 
Memleketimizin en g11ıide san'atkirlarından mllrekkep bir heyeti 

musikiye gece yar::;iia kadar icrayı terennüm edecektir. (33921-
_._._._.lll!ll'!iımı.-ımııı.-.................... .., 

A kara S NEMALARI 
Yeni Bugün bu gece 

PRENSES STROGOFF 
Sevginin her feye bakim ola
bileceğini en sarih hadiselerle 

yafatan bir eeer. 
baveten dünya haberleri •• iki 

kısımlık ikamet vesikam 

Bugün bu gece Ku Üp 
Zamanımızın en büyük filmi 

NERON 
EMiL Y ANIKS'iıı ve 20 bin 

figüramn görülmemit muvaffakı· 
yeti. biveteD: Dünya Haberleri 

--JUBO L_,__,. 
Daıma sınnat o-
zere olmak için 

her akşam bir 
komprime (Jil-< 
bol) alınız . 
Parls hastanelE!f"I 
müteahhitleri 

.ŞATELEN .• -
MUESSESATI 

Bilümum ecza
nelerde satılır. 

JÜBOL: 

Barsaklan yenlaen 
tamir ve ihya eder 

rN K l'B AZ 

4L TiHABI EMA 

USRETi HAZIM 
MİGREN 

Ba~ırsakların nazımı olan ( JÜBOL ) inkıbazdan mustarip 
olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

Anadolu kadınının yüz 
senelik hayatı 

lsmetpaşa Enstitüsünde gayet 
değerli bir sergi açıldı 

YUKARDA: Arnavut sefiri itimatnu· 
mesini takdimden sonra Çankayadan 
ayrılırken •. 
AŞACIDA: lktrsat Vekili Celal Be· 

yin Ankara istasyonunda kaJ·şılanma
sından bir intiba. 

Et ucuz.iuyor 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Anka· 

rada et fiyatlan yavaş yavaş ucuzla· 
mağa başlamı§tır. Bu cümleden ola
rak kuzu eti elli kuruşa düşmüştür. 
Diğer nevi etlerin de bugünlerde ucuz 
lamasına intizar edilmektedir •• 

Çiroz yükseliyor 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Yuna• 

nistana sevkiyat do)ayısile ç:irllZ fiya· 
tı Ankarada da yükselmiıtir. Daha 
iki gün evveline kadar perakende ola· 
rak taneai otuz paraya satılan çiroz 
elli paı·aya çıkmıttır. Daha da yükse· 
leceği anlaşılmaktadır. 

ANKARA, 15 (Milliyet) - Yalnız 
Ankaranın değil, bütün memleketimi
zin kendisile öğünebileceği " lamet 
Pata Kız enstitüsü" faydalı mevzu
lar Üzerinde çalıtmaktadır. Enstitü, ye 
ni bir sergi açtı. Müeasesenin bu yeni 
sergisi Ankara kadmın bir asırhk ha· 
yatını eşya vasıtasile tasvir ve temsil 
gayesini istihdaf ediyor .• 

Cemaatleri ve milletleri biribirin
dcn ayıran bariz şeyler arasında din 
ve milliyetten, beden ve surattaki fark 
lardan sonra giyim, ku~ gelir. Bi· 
naenaleyh enstitünün bu sergisi bu 
düşünce ile mühimdir. 

Bu sergideki eşya ve kıyafetler va
kıa hakikaten Ankaralılann eıya ve 
kıyafetleridi~. Fakat gene bu qya ve 
kıyafetlerin aynen harfi harfine bü
tün orta Anadolunun ve hatta sahil 
mıntakaJanmız kılıklannın ayni ol· 
duğunu söylersek serginin şümul ve 
ehemmiyeti bittabi !ezaüf eder. 

:{o :{o :{o 

Serginin esaoı, taleb2ye vazife ola· 
rak verilmiş bir mevzudan doğmuş· 
tur. Bu mevzu eski Anl.:ıra kılığının 
yeni kadın modalarına tatbikı ve o
nun modernize edilmesi idi. 

Hemen bütün Anadoluyu temsil 
eden kadın kıyafetleri tahavvül iti· 
barile üçe taksim olunabilir. 

Evvela kumaşl:!nmı:ı:da kendi zevk 
!erimize göre h.endimiz tarafından ya 
pılmış, garnitürler dahi güzel kızları
mızın pembo parmaklan tarafından 
vücude getiri1miştir. Zevk, buluş, ya
pı§ her şeoy her ~y tamamen bizim· 
dir'. ikinci kısım A.-rupa makinesi İ§İ 
dir .. Üçüncü kısma ayırdıeımız elbise· 
lerin hali iııe fecidir; danteli de, ku· 
matı da, Avrupa işidir. Vakıa, bu de· 
virde de henüz zevkimiz hakimdir. Ku 
matlann renkleri, desenleri bizim öz 
kum&§lanmızın taklididir. Ve biçim 
bizimdir. Fakat neye yarar ki o va
ltur ve asil Türk zevki, milli incelik ar 

Kumaş-.-;· dikişi• 

t.erzi parası hatta' 
saten sire"den ma-' 
muı kemeri de da

hil oımak üzere 

20 lira 
75 kurusa 

mal edilmiştir· 

Bo güzel modeli 
aynı fiata siz d& 
yaptırabilirsiniz ! 

• 

IPEK1$ VONLOLltAI 

ARASllNDA HATIAI· 

,NiZA Gl!:LECEK 

HltA A&NGI 

l&ULABILIASINl:ll 

(3385) 

•« .Bu iş te .~İJ~~!$ 'indir. " 
• ! r 

tık dejenere edihni,tir. 
:{o :{o ,. 

Her ıeyİ bizİın olan koatümler ara
sında bele bir tanesi çok ehemmiyetli
dir. Birkaç neslin güzel vücutlarını i
çinden geçirdiği gurunmdan belli o
lan bu kadın kostümü yerli Bursa ka
difeoi üzerine altın sırma dallar işlen· 
miş çok ağır bir ıeydir. Giyildiği vakit 
bir kadına bütün vekar ve haşmeti 
fazlaoile verecek olan bu elbisenin 
vaktinde yüz em sarı liraya çıktığı, 
buna benzer daha birkaç ko&tfuıtün de 
en aıağı yüzer liraya mal olduğu söy
lenmektedir. 

Sokak kıhklan içinde Bur.ada, Bağ 
dat ve Halepte dokunmuı ince, oağ· 
lam, güzel renkli ve yollu Bağdat çar 
lan da sergide güzel bir köşecik te§· 
kil etmektedir. 

Kılık kıyafeti yazarken eski kadın 
baılıklarından da bu yazıda bahset· 
mek doğru olacaktır. Sergide iki ne
vi batlık teşhir edilmiştir. Birinci ne
vi doğruca saç üzerine konulan gÜ
müşten saçaklı bir tepeliktir. Bu tepe
lik tıpkı bugünkü bereler gibi başa 
yan ve biraz çapkmca oturtulmakla· 
dır. ikinci başlıklar İse kısa bir fesin 
üstüne oturtularak giyilmektedir. Biz 
birinci baılığı daha güzel bulduk. 
Denebilir ki bere bugünkü §eklini bun 
dan almıştır. 

Müeneoe dünkü tarihi kılıklardan 
aonra aradaki farkı seyirciye vehleten 
dütündürmek için bir de kendi i§le
rinden 933 modeli gayet tık ve güzel 
tuvalet teıbir etmittir. insan tarihe 
kan§mış bir dimağ ile gezerken bir
den bire karşısına çıkan bugünün ika 
zile yeni Ankarada ya§adığıru hatır
lamaktadır. 

ikinci yazımrzda serginin diğer kıy
metli eıyaııru tetklk etmeğe uğraşaca· 
ğız. 

Serııer RIFAT 

VERNE 
Anllaranın e11 

lüks TUVALE1 
salonu 

Bankalar caddesi 
Tel: 3240 

Ankara palas 
Tel: 34'10 

2606 

Devredilecek ihtira beratı 

• Hidroka.rbonaın tlW"cti illrihsalin
deki islahat » hakındaki ihtira i.çin ıiıı

tihsal edilmiş olan 18 teımnuz 1925 
tarih ve 322/328 oıumarah ihtira boratı 

üzerin.deki hukuk bu lı:erıe başkasına 
devir veyahut icara verileceğinden hu 
bapta fazla ma1ilmat edinmek lsteyıcın zıe 
vatın vekili olen İstanbu.l'de Bahçeka 
pı.ıda Taş Hanmda 43-48 ınıuman•laırıda 
kain H. W. Sto<:k Flındiye m!lracaat 
etmeleri illin olıwıuır. (3251) 
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A L E T u A 
Hovagİmvan Biraderler 

Beyoğh: _ ...ikli.l caddeai 437 
Bütün dünyada 
en meşhur mar· 
ka olan CLA· 
VERIE DEPA
RİS ' in icatger
deoi Mayo ke
merleri MlXTE 
koreelerini ara
yınız Şık, rahat 
ve sıhhi en son 
model hazır ve 
iomarlan. kor
ıeler. Korseler i
çin zencin !ev 
azimat Ç"!ltleri 
Damar tifkinli· 

L 

ii için WlC ve OCULTA marka elas
tiki çoraplar. Taklitlerinden sakınınız . 
(1890) 2370 

Muhasip 
Aranıyo1" 

UtıUlU mlbııa&ya ve Fmn&L11Caya bi· 
hakkm vakıf bk nwNwsibe ihtiyaç var
dır. Aııadoloıda çaılı~ır. 

Ta.J'4>1erin 1..tanhul posta kutusu No. 
176 S. Ş. rumuZUfllll müracaatJan. 
(3279) ' 285 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

lca.zetecilik ve Matbaacılık T. A. 


