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• i erin nut un an evve , 
Roosevelt cihan milletleri rü
esasına ınühim 
me neşret~i .. 

bir beyanna-

Tel •• { Müdür 24318. yazı müdürü 24319 
İdare ve Matbaa 24310 

~u zatla 
B .. tçenin müzakeresi Jl!z8r g'ünü ikmal edilecek ,.. 

~onuşulamaz! 
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• • •h • .Bir izah 
1

:: Büyük bir deha ve onun ilemşü. ~ 
Meclıste ıttı am ettı nin~::· h!:~:~ı~a:d::.~a:~ ;= mu1 zaı~rleri elbette k~ küçücük ~ 

Du··n 5 Veka~let. bütçesı· kabul edı.ldı· için değil, daha ziyade şahsi pro- ı = beyın kaplarına sıgmaz! ~-

Ra•lm 8. in doktorlarımız hakkındaki lttlham1 
a•ablyet uyandırdı - Maarif vekilinin beyanatı 

M. Roosvelt bütün dünya
ya bir beyanname neşretti 
Bütün dünyaya şamil bir ademi te. 
cavüz misakı yapılmasını isteyor 

Bitün Avrupa milletleri beyannameyi 
kendi lehine tefsir etmekle meıgul •• 

(Dünya vaziyetini büsbütün umih
lale sürükleyecelı mahiyette bariz ala 
metlerin çoğaldığı fU oıralarda, va;ıi
yetin vahametini gören Amerika Cüm
hurrew M. Rooseııelt, ıilahawanma 
~onl~ronsına i§t;rak eden devletler re
ıalenne hitaben, mühim bir beyanna
me neşretti~ 

Aian• tefgrql/anrıın verdiği malu
mattan QnlGfılacağı ü;ıere, Amerika 
Avrupanırı yerıi bir felakete sürüklen
meafnin Önüne geçmek için oarih bir 
vazıyet alınmasını: istiyor. 

A vrupanın muhtelil memkketlerin
de beyannamerıin öne sürdüğü mad
deler bQfka batka ıekillerde te/air e· 
dilmektedir.) 
VAŞiNGTON, l 7 (A.A.) _ M. Ro

osevelt, silahlan bırakma konferansın 
da müınessilleri bulll;"an 53 devlete 
hitaben dün neıretmıı olduğu beyan
namesinde milletlerin ~aıl~nda bu
lunanlan silahlan ekaıltmege, taar-

"l"ahlarını ortadan kaldırmağa 
ruzsı .. , 
hududun :ı>teoine mw:,efllah ~vvbetler 
göndermekten istinka etmege, aya. 
ğı bir takım milli maksattan unutma-

Beyanname Heyeti 
VekUede görütüldü 

ANKARA, 1? (Telefonla) -
lcrq Vek'll · b . · ı ,en u akşam saat yırmı 
birde toplarıdı. Bu içtimada M. Ro· 
oseveltin beyonnan1esi ve bu husus-
ta Cenevı·ede b 1 .. 

. • . u unarı Harıcıye Ve-
kılı Tevfık Rü•tü Be d l t l 

'.:t Y en ge en e -
graflar görü~ülmu<tür I 1. · •·Çımagcç 

oakte kadar devam etmiştir. 

ğa, sulhu temin ve cihan iktısad· t _ 
"h lah. . ıya ı 

nı ı ya ve ıs ıçın samimi surette bir 
leşmeğe davet etmektedir. 

Beyıı.nname, hemen bir takım huku-· 
ki itedbirler kabul edilmesini istemek
te ve herhangi bir millet buna mani 
olduğu takdirde bütün medeni dünya
nın o milleti konferansın akametinden 

M. Roosevelt 

mes'ul addedeceğin beyan eylemekte
dir. 

Bütün dünyaya şamil ademi 
tecavüz 

VAŞiNGTON, 17 (A.A.) -M. Ro
osevelt,, kongreye husuai bir beyanna 
me göndererek cihan sulhuna ve siya
si V'e ilc.lısadi istikrara ait teminatın 
ilerisini g·örmiyen bir takım kimselerin 
siyasetleri ve hodbinane hareketleri 
yüzünden tehlikeye ma~uz b';'lunduğu 
günden güne daha barız bır surette 
göze çarpmakla olduğundan dolayı bü 

. (Devamı 5 inci sahifede) 

ıııııııuımıııııııııııınuınmııııııııııııı 
M.' Hitlerin beklenen nutku 

ikinci sahifemizde 
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pagandaaı için günlerden beri yaz-

dığı mektuplarını sütunlarımızda ı= = 
neşrettik."Son aldığımız bir telgraf- ~ Nuri B. in Karabekir Rş. ya hitap :-: 
namesinde artık mektup yazmakta 

devam-ebniyeceğini bildiriyor. Şüp- _-_::: e J,.n çok mu"hı"m bı"r mektubu = 
hesiz, bu karar; yalnız kendisini U g - -alakadar eder. Karabekir P"§B, yerinde rahat oturur-

Muhterem Karabekir Paıa; mek ken kuruhavadan nem kaparak akıl ve 
luplarmı niçin kesiyor? Bunun için 
bulduğu ·vesile §Udur: 

15 nil\naralı vesikasındaki bir 
fıkrayı gazeteye koymamııız ! 

Heme,; ifade edelim ki, netrini 
münaaij; görmediğim.iz o fıkı:a; bey 
nelmilel 'siyasetimize taalluk edeıı 
ve bugjin de memleketin yüksek 
menfaatleri noktasından bütün e
hemmiyetini muhafaza eden bir 
manayı haizdir. Bundan b&§ka neş
retmediğimiz o birkaç satırlık ya
zı; münakaşamızm ba§ından beri 
takip edilen ıahsi iddialarla, ıah· 
siyetlerle hiç münasebeti olmıyan 

• tekrar edelim: Münhasıran hari
ci siyasetimize taallôk eden· müla
hazalardır. Bilmiyoruz, bunların 

mutla)\a neırolunmasmda, Kazım 

Karabekiç Paıa Hazretlerinin ta
kip etti dava bakımından ne gi
bi faydalar tasavvur ediliyor? 

Harici aiyasete taalluk eden, bu 
günün vaziyet ve tartları içinde de 
ayni mana ye ehemmiyeti taşıyan 
Ye nihayet netrinde zarar. muhak
kak olan dünkü yakın tarihin bazı 
safhalahru açmak mesuliyetini üze
rimize alamıyorsak. bizi mazur gör 
&Ünler ... Bizim mevkiimizde bulu
nan ve milli vazifelerini, memle
ket m ııfaatlerini müdrik neıriyat
çı her ,.a.antl.ıı batka türlü bare
ket edemezdi. Bundan baıka hari
ci~ aiyaaete ait esrarın iftaaına, ka
nuni n>evzııabmızm ne dereceye 
kadar müsait olduju da ıoyrı bir 
meseledir. 

Meaelenin bütün bu cihetlerini, 
umumi nefrİyat ı:nüdürümüz, Kazım 
Karabekir Pata Hazretlerine, hu· 
auai bir nıektupla YllSIDlfllr. Eier 
kendiıi mesuliyeti üzerine alır da, 
yazdırnıakta ııırar buyurura. be
ğendiii neıir vaaıtasına müracaat 
edebilir. Buna hiç bir m&ni 7oktur. 
Umarız ki. bu izahatımız; üç aa· 

tırlrk yaaıamı koymadığımız için 
mektuplarını lı:emıenin bir bahane 
olduğunu ki.fi derecede efkan umu 
miyeye anlatacaktır. 

Pata Hazretlerinin bu kararlan 
karııaında, bi:r. de - timdiye kadar 
çıkan mektuplanndaki maddelere 
kısa kısa cevaplanmızı verdikten 
sonra - artık herkesi rahataız etme
ğe baılayan • bu ıahsiyat iddiaları 
münaka§aıına nihayet vereceğiz. 

Ond"o sonra da lıtiklal ve mücade
le tarihimizde - denize nisbetle kat· 
ra mahiyetinde olan • bugünkü mÜ· 
nakata mevzuunu bir tarafa bıra· 
karak, ayni tarihin, daha bir çok 
kö§<>lerini aydınlatacak olan (An
karalının Defteri) indeki notlarmıı 
ı:m netrine devam edeceğiz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Islahat raporları 
Divanda dün görüştildü 

ve ta•dik edildi 
DarülfÜnun Divaru dün saat 15,5 

da emin vekili Dr. Tevfik Recep Beyin 
riyasetinde toplan
mıştır. Dünkü içti
ma akşam saat 20 
ye kadar devam 
etmİ§, hararetli mü 
zakereler olmuı • 
tur. Ruznamede 
bir tek madde var
Jı. O da ıslahat et
.-afında fakülte 
ıneclislerinin hazır 
ladıkları raporları 
tetkik ve tasdik et 
mekti. Divan içti
mamda her fakfü· 
te reisi ve murah
hasları kendi ra .. 

Emin Recep Bey porlan hakkında İ· 
zahat vermişlerdir. 

( Dev""1ı 4 üncü sahifede) 

muhakemenin ~k kolay sırnnı bulamı
yacağı bir iddia ortaya çıkardı: 

Milli hareketin nüvesini o kurmuş! 
Erzurum kongresini o, toplamış! O, Ga .. 
ziyi Anadolu ya davet ebnİ! ! ! ... Filan 
ve filan zatlara böyle 'demit! Padişahla 
görüşmüı! .... vs. Bu iddialannı guya 
ispat için de vesika diye o zamana ait 
bir takım muhabereleri bunların lehine 
mi yoksa aleyhine mi olduğuna dikkat 
etmiyerek neııretti. Hala da yazıyor. 

Karabekir paşayı tanımayanlar, hu id
cliasının hedef ve maksadını anlayabil 
mekte kendisini bilenlerden daha ziyade 
güçlük çekeceklerdir. Ben paşayı tanı
yanlardanım. Harbiye ve Erk&ruharbiye 
tah•illerini bir sınıfta yaptık. ,Mektepte 
ve hilhassa meırutiyete takaddüm eden 
senelerde sabık ücüncü ordunun Make
donyasmda seviıttek arkadaşlrklanmız 
vardır. Bu zatin Cümhuriyetiıı ilanı sı
ralarında ve müteakiben giriştikleri si
yasi teş.ebbüıleri esnalarında -cereyan 
eden muhaberelerde hiç değilse namus
lu vevetanperver bir askerdir diyerek 
hemen daima müdafaa ederdim. Hayatta 
insanın muvaffakiyelle~ine kuvvetli en
gel olan kibir ve gururdan paşanın his
seıinin normalin fevkinde olduğunu da
ha mektepten bilirdik. Fakat bu kibir ve 
gururun muhakemesini kaybettirecek 
derecede kendisini bu rütbe dalalete 
aevkedeceğini tahmin etmiyorduk. Bu 
itibarla eiki arkad"§hk gayreti kendisi
ne acmmaktan İnıant menedemez. 

Karabekir paşa bu yazılarile milli kah
ramanın filhakika kendisi olduğunu 
memleketin münevver tabakaıma mı 

Gaziantep meb'usu Nur# Bey 

yoksa umum Türk halkına mı anlatmak 
istediği yakında hepimizce şüphesiz 
anlaşılacak. Ben bu nokta hakkında bir 
ıey söylemiyecağiın. Mızrak çuvala sığ
maz; tarih aldanmaz ve aldatmaz ve 
aldatılamaz. Hatta temenni etmek iste
rim ki Erzurum kongresini teşkil edenin 
ve Milli hareketin nüveaini kuranın ken
disi olduğunu isbata Karabekir paşa 
muvaffak olsun. 

Beni ıu satırları yazmağa sevkeden 
nokta Kaıabekir Paşanın üçüncü mek
tubundaki şu fıkra olmuıtur: 
"I l/Nisan/335 Leyman paııanrn hatası 

yüzünden mahvolan ve 75 bin eıir ve 
360 top zayi ederek 14 günde 600 kilo
metrelik bir ricat neticesi kadro haline 
(Devamı 8 inci sahi/ede Ankaralının 

Defteri aiitanlarımnda) 

111-~çileri Sirhcl ı.ta.yonanda Iı....,danırlıen 

Macar güreşçileri geldi 
Güreıler bu akşam başlıyor 

Ba g6reılere büyük bir ehemmiyet verilmek
tedir. iki güreıçlmiz Aa.kara'dan geldi 

1stanbulda muhtelif güre§ müsaba- 1 nin en iyi ırüretçlsidir. Beynelmilel-
kalan yapmak Üzere davet eıiilen Ma- dir ve üç senedir muntazam Macaria-
car Vaıuta§ takımına mensup sporcu- tan §ampiyonluğunu ve son beynelmi-
lar dün aabahki konvansiyonelle §ehri Jel temaolan kazanmaktadır. 
mize gelmİflerdir. Misafir sporcular 79 kiloda • Bobis, beynelmileldir. 
on kitilik bir kafile halinde seyahat Avuıturya ve Çeklere kartı mütead-
etmektedirler ve kafile kulübün ikin- dit temaslarda bulıınmuıtur. Son kar-
ci reiainio riyaseti altında bulunmak- ıılaımada hükmen mağlôp olmuıtur. 
tadır. 87 kiloda - Fdemantoı Avuaturya 

Macar misafirlerimiz istasyonda gü ve Çeklere kartı beynelmileldir, aon 
reı federasyonu reisi Ahmet Fetkeri, temaslarda kazanmııtır. 
umumi katip Seyfi Cenap ve federas- Ağır - Kont, Macarlann iyi güreı· 
yon muhasebecisi Sadullah İhsan Bey- çilerindendir. 
le mmtaka azaları, kulüp rüesası ve Bu izahattan görülüyor ki misafir· 
aporcular tarafından karıılanmqlar- !erimiz çok kuvvetli bir takan halin· 
dır. Gelen Macar kafilesinde yedi fa. dedir, muallimleri her Ekker, bizim 
al sporcu vardır. Bunlar fUnlardır: hocamız Peterin eski bir ırüreı arka· 
56 kilo - Bonyaa. kendisi 930, 931, 932 (Devamı 4 üncü sahifede) 
senelerinde Avusturya ve Çeklere kar 
ıı beynelmilel ohnuıtur. Son temaota 
hükmen mağlup olmuıtur. 

61 kiloda - Fabiyan 930, 931, 932 
senelerinde Avuaturya ve Çeklere kar 
fi beynelmilel olmu§tur. Son temasta 
galiptir •• 

66 kiloda • Galamboı 930, 931 932 
aenelerinde Avusturya ve Çeklere kar 
fi beynelmilel olmuftur. Son temaslar 
da galiptir. 

72 kiloda - Hegedut, Macar ekibi-

Tenis turnuvamız 
Bu hqffa baılayan tenis turnuııo

mrzın programını ikinci 8ahilemize 
koyduk. Müsabakalar gene kema
fissabık Taksim kortlannda yapıla
caktır. 

Dün akşam Sirkecide bir tı·a.nııay yoldan çıktı. Re•mimiz, yoldan 
çıkan lrnmııayı göstermektedir. 



Yazan: S. N. Hel' haldu (Mil.liret) indir. 

işleri nasıl düzeltelim? 
ilacı Akif Paşa merhum. - Adana ile Mısırın mükayesesi. _ Devlet 

yasağı, niçin üç gün sürer?. 

Padişahın, tuna buna; devlet, mem .. 
lekeı h•kkında fikirlerini, düşüncelerini 

sorup, ho.ş;una ci.tmeyenleri, birer suret
le cezalandırdığı artık cümlece malüm 
bir hakikatti. Hu•u•İ irade ile fikirleri, 
reyleri sorul~ar, gayet ihtiyatlı dav· 
ranıyorlar, •Ülten ağWarı yandığı tÇ•n 
yoğurdu üfleyerek yiyorla.rdı. 

Sultan Hamide verilea cevabı arizalar 
dan yalnız Şurayıdevlet azasmdan Y anko 
Vitinoı Efendi ile hacı Akif Pili• merhu
mun yazdıklarını gördüm. 

Hacı Akif p3l8, o devirde ender te
a; ":i.f olunur. cidden değerli, özü tozu 
doğru hir Türklü. Aslen Maniıalı olan 
merhum, sarayın ve uzun memuriyet 
hayatının bütün intrikalarına rağmen 
ahlakının saffet ve sade.kisini muhafaza 
etmişti. Sultan Hamitle araları hiç ıyı 
eğildi. H ünlQrdan korlmuu, çekinmezdi 
Fakat saray intrikalarına, hariçteki si
yasi dedikudulara kanımaz, re•mi işite 
meşgul olur, münz:eviyane yaprdı. Onun 
takip ettiği bu, tamamile bitaraf hayat, 
Padi•ahın tüphelerinj uyandınnadıiı i. 
~in, bü~bütün ıözden dütmüı vaziyetin· 
de kalmazdı. Şurayıde.-let tanzimoıt da
iresi riyaseti techizat oazırlıi• cibi İ· 
kinci derecede hizmetlerde kullanılırdı. 

Paşa merhumun, bir çok zaman ma
iyetinde bulundwn; ilminden, tecrübe .. 
sind"n İ"lifade ettim. B-.kitip Tahsin 
paşadan husu•İ İradeyi aldıktan bir iki 
n; ün ~nra idi. Bir cuma ırünü pa1anın 
Saraçhaneba,ındaki konağına gitmiştim, 
[,.'' Ç Vl'l·it1ere kadar talıvermedl. Pata 
tr.f'.'rhumun kendine mahsus bi.r ıligeıi 

Ü.ı.lübu vardı. Kısa, kat'i cümJelerle, ye· 
rlnde darbimeseterle mümkün olduğu 
k•d•r öz türkçe yazardı. 

Padişaha verdiii cevabın hulisası fU 
idi: 

Paıa, Adana DefterdaJ"lığında, Vali 
vekaletinde bulunduğu uman mahallin
de tetkikat yaparo.k lstanbula dönünce 
yazıp takdim ettiği bir liyiluıdan da bah
sediyor, ve o liyihadaki maruzatı tekrar 
ederelıı: tatbik ve icruını tasavvur etti
~i idari, mali, ümranı ıslahat ve tensika
ta müsaade buyrulmasını rica ediyor. 
Kendi riyaseti altında tqekiil edecek 
ıslah heyete, kanun ve nizamdan gayri 
kuvvet, makam ve sai:ren.İn katiyen ka· 
rışmamasını, bu ,uretle çaJıııldığı tak
dirde, Adananın on sene zarfında: ''ikin .. 
ci değil, birinci Mısır denecek kadar 
umran, 1'ervet ve saman kesbetmiı bulu .. 
nacağı ve hu hayırla tecrübeden sonra 
Adananın diğer beızı vili.yeUerimize nu
munei lerekkiyat ittihazı tabii sörülece
ğini inandırı~ı ,kanaati verici deliller 
göıtererek uzun uzadıya izah ediyordu. 
Netice olarak aynen ıu salır1an yazmıt· 
tı: 

"Maalesef ,ahu ikbal Ye menfaatleri
ni Şevketmeap efendimizin ve mülk ve 
milletin menafii fevkinde takibi itiyat 
eden bir takım ricalin i:tlerine gelmedi
ğinden maruzatım minsi kalmıfh. Şimdi 
ise tıpkı ferman buyrulduğu Üzere i4, 
daha mü1külleşmiş, het" tarafta te,ettüt 
asan ba, göstermiş olduğundan ve kul
ları eibi hir ~cizin bu mütküllere deva 
bulabilmesi ve hakipayi hümayunlarına 
arLı mütaleatta bulunması bariz bir had
şinaslık olacağından mazharı ilhamat o
lan efkilrıhikmet disarı mülükinelerin
den ümitvar 'alalı ve necat bulunduğu
mu arzı İctisar eylerim, ferman.,, • 

Ogün, pa1a.nın müsaadesile müıved .. 
elenin bir suretini almışbm. Benim de, 
zatişahancye cevap vermek iı::tirar ve 
mecburiyetinde bulunduğumu söyledim. 
Pata merhum, imalı bakıyordu: 

- Elbette munasip bir arida takdim 
edersiniz! 

Ve hafifce süliimıedi. H..cı p-.a, za. 
rif, nükteli lc:onu~urdu! 

- Oğlum, dedi. Bıt liyiha iıtemek 
yeni bir şey değildir. ilk ciilusunda da 
efendimiz, böyle layihalar isterler, yaz-

dırırlar, alırlardı. Deyebilirim ki saray
da, babıi.li evrak mahzeninde yüzle.-ce 
vardır. Başta Tunuslu Sadriazam Hay
reddin, Başvekil meşhur mavi püıküllii 
Ahmet V efif, kıpqık Saffet, Mmrlı Y u
ıuf Kamil, Muıtafa Fadıl, Sarasker Mü
JÜr Namık, koca Sanü, Suphi, lngilizli 
a.m.iral Hobart, Fransız yaveri ekcem 
o...,.ıet, Alman Fon der Golç paıalar 
yüzlerce zatın liyihalal'ı, mütaleana .. 
meleri, projeleri vardır. Bunlar ha
zan münferiden, hazan ıslahat« siya .. 

siye, maliye, nafia- ve askeriye na.m· 
larr altsnda toplanan koı:nisyonlarca 

müçtemian tanzim ve takdim olun
muıtur. 

Hacı Akif P.,,a, birden hatırlamıf 
gibi elile İtaret etmi.ti: 

- Dahau var. Bazı müterakki bü
kU.metlerin maruf idare ve maliye, ad· 
liye ricaline, müteha.s.aıslanna da ıs
marlanarak yaptırılmıı mühim broıür .. 
fe.r, pro .. ramlar biz.zat manzum ol
muştur. Ne çare ki ekıeriai, ıa.thi bir 
naza...U.n bile mllhnlm kalarak atılı· 
vermİ.ftİr. 

Hazin huin içini çekti: 
- Zaten hizde ilk önce sarınılan 

bir şeyi, sonradan ehemmiyet verilme

mesi., takip fikrinin b\llunmam.aaı, jb. 
mal yoluna ıidilmesi eski bir derttir. 
Sade bu efendimizin zam.ancnda de
iil merhum Abdühnecit ve Abdülaziz 
zamanlarında da böyle olurdu. Li.yi .. 
balar JÖyle dur.sun, bitha•aa itina, ih
timam ve ıztu·ar eseri olarak yapılan 
kanun ve nizamlarm bile tatbikleri 
neıir ve ilin.lan tarihinin hemen fer
daıında ihmale uğrar. işte onun için
dİr ki devlet yasağı, üç g-Ün sürer, der
ler! 

Paıa, COfmUftu, yatından ve halim., 
sakin halinden wnulnııyan bir atet1e 
anlatıyordu: 

- Uzağa sibnefe ne hacet! Sultan 
Mecit 1839 tarihinde Gülhane hatlı, 
tanzimatı ilin etti. Sultan Aziz, bu
nu teyit ve teıkin için miihim teıkilat 
yaptt. Sekiz on ciltlik düıturları dol
duran kanunl•r, nita.mlar yapıldı da 
ne oldu? Hangiıinin ahkimı hakkiyle 
tatbik olundu? devlet \fa.z' •e te•İ• et .. 
tiii müdevvenatı kanuniyeyi tatbik ve 

İcraya ikdam ve himmet etseydi, ka
nun mer'i ve meta' olaaydı, bugünkü 
sıkıntı çekilmezdi. Tunualu Hayrettin 
Patanın l&yihası çok mühim ve fay
dalı idi. Suretini sonradan bazı gaze
teler dercetmiılerdi. Ne çare ki tathi
kı müyesser olamamıf ve nihayet pa
µ. iıtifa ederek çekilmi,ti. Hayrettin 
Paşanın bi:zz.at bana anlattığına cöre 
iıti.faıı şu tarzda olmuştur: Bazı ma
ruzaltnın İradeleri çıkmadığından mü 
teessir olarak saraya gitmİJ, huzura 
kabul olunmu,, huzurda: 

- Şevketpenahım ! Kulunuzu lôt
fen ve tenezzülen Tun ustan getirte .. 
rek hizmeti fahanenize kabul buyur
dunuz. Kulunuz da aklımın erdiği •e 
elimden geldigi mertebede hizmeti hü 
mayunlanru sadakatle ifayı deruhte 
ettim. idari ıslahat hakkındaki maru
zatı bendeginemi de lütfen takdir ve 
tasvip buyurmu,tunuz. Halbuki he
nüz tereddüt içinde bulunuyoruz. Ma
lümu tahaneleridir ki te,.,,ddüt, mu
vaffakıyete mi.nidir. Tebdilleri :ıaru .. 
ri görülen bazı valilerin yerlerine mec 
Iiıi vükelaca tezekkür ve intihap edi
len hakkında ve bir de Maliyece ba
zı tenkihata dair üç gün ekdem atiyei 
ülyaya takdim ettiğ-im tenbiııli maz
batalann alehisul muntazır olduğ'um 
hi.mişli iradelerini henüz feTef telak
ki edemedim. Binaenaleyh afvimi i .. 
tir ham ederim! 

Oiyip çekilmitti. 
( Arluuı var) 

Yarın: 

İşleri nasıl düzeltelim? 
-3-

Ahmet Vefik Pafantn pillavatsızl ığı. - Dizbağı nifantnı ilk alan 
Türk kimdfr?. - l11giliı; seli rinin ikazı. - iki b~lı ~yun. , 
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Alman baıvekll muavi- ı 
al böyle söylüyor 

BERLIN, 17 A.A. - Mattino gazete- ! 
si, M. Von Papen'in bir mülakatın, neı 
retmektedir. Mumaileyh, Almanya'da J 

salta.nalın iadesi mümkün olduğunu söy- t 
1.emiıtir . 1 

M. Von Papen, Almanya'nın ıulhcu-

Bugün 
--

Dünya siyaseti çolc. tehlikeli bir buhran 
cfewresi •eçiriyor. B•nu• sebebi, Cenewre 
ailahsn.lannta konferanaıalll b~ .. çıkm•~• 
slrmiı oln1as1dır. Mac Oona.ld silahsa%· 
lanma teklifinde bütün Avrupa Ot"dular•
nın yeknlls•k olmasını ilera .sürmÜtlÜ. 
Bu lelr.lif kabul edilecek oluru. Almanya, 
Vel'ıaillea mualıedeaile kendiıin.e tahsis 
edilen 100 bin meveutlu ve 12 sene hix· 
tnetli askeri tetkilftbnı daCıtacaktı . Al
ınaaya bunu kabul etrnediiinden ordu
lac yeknaa-.lı: olamıyor, ve silihaıxlanma 
konfto:ranaı tlaj"ılmak tıehlike•lndeodir. 

Alman baıvelı:ili. Hitl"r L-onferansın hiç 
bir neticeye ••rm.ad..ıiını Rarhtt•ı kür-

yane niyetlerinden bahsetmiı, Alsas -
Loren meıel4ini tamamen halledilmiş 
teli.kici etmekte ~duğunu ve Almanya'· süaü.nden ilin etmek üzr• ikea, Amerika 

cünıhur reisi Roose.-elt, bütün cihan dev· 
nın Lehistan'a ve Avuaturyaya karsı bir letlerine hit•ben bir beJaAn;ame- netret-
gÜna ta.anuz fikri beslememekte olduğu mi,tir. Bu iayaaaame vazıyetın vahım 
nu ilive eylemiftir. olduiuaa delalet ede.- An1erika umumi 

Mumaileyh, Almanyayı mahreçlerden lıarpten h"'ri kendi kıtasın• çekilıui, . 
.. f Avrupa i,lerine kantmıyordu. Harbin iti -

anahrum bırak.an ve nu uzunu ~ksilten fi;f de.letleri U.raFtndan lı:aunıtmaaıoa 
mÜstemlikit yoksu:ıluğuna l~e~"üf et- yardını e~en Amer~kanın aulh =m~a edilir 
mittir. editnlC":ı: Avrupa"dan el çekmeai A•rupa. 

M. Von Papen, lngiliz efkirı umumi- i41eırıni nihayet timdi içinde ıördüjüınü:ı 

Yeıinin AJmıt.n aleyhtarlıCından ınüt~ çığıra ıUrükledi. Acaha Auıerika t•krar 
Jvdeot n1i. edi.,.or? Her halde çdcilmeJı: 

eısir olduiunu söylemek suretile sözle- kendi.i M;.İa de bayırlt oloıam1.tlır, Roo-
rini bitirmittir. . ievelt'io bey•nnamesi A.nterilıı.a'da Avru-

Evvelki nutkunu iz.ah etti v• i,terine 1ıı..r,. ,."'..:. ı -·· .ıat.:aıun deli-v 1idir. falı.at ac:ab.. ;. lı:ad.ar ileri ıidile-
BERLIN, 17 A.A- - olff Ajansın- cek? Şimdi herkesin sordu~u süal m 

dan: Basvekil muavini M. Yon Papenin de budur. 
son nutku. ecnebi gazeteleri tarafından : ~ ~ 
yanlq tefıir edilmi•tir· F R 

M. Von Papen, hu ~11.sus ha.klanda ransa. usya 
aşağıdaki izabab yennıttir: 

Almany.l'ya kar~ı bi.r takım müeyyide
ler tatbikine kalkı,ılması aleyhinde bu
lundum. Bqün ıunu ili.ve edeyim ki, 
bazı devletler hariciye na:ıırlannın bu 
kabil projeleri, esasen gergin ol._n vazi
yeti daha ziyade v,.himl_eı~recek mahi
yettedir. Almanya'da hi.kinı olmllk teh
didiru arzeden tahripkar l.ir millet ııfa
tile bizi ihate eden tehlikelere mukave
met edecek "urette dalı.ili ruhi hayatımı· 
zı t~nsik f'tmek istiyoruz. 

Almanya'run kılıcı yoktur. Kellov mi
sakının zimln •ıfatile Ame.-ika'nın artık 
müsellah t.erhansi hir ihtilif zuhuruna 
mani olmak .. ibi ahlaki bir vazifeıi var
dı. Amerika, -normaJ ö1c:"iiden daha geniı 
mikyasta ~iliblarını 1-Nrakmı~ olduğ-un
dan Atmanya'nın sili.hlannı bırakmak 
suretile dütmüt olduğ~ _vniyeti ve her 
millete k~ndi emniyetını t"1nin etmek 
zaruretini anlaması li.zım Jtelirdi. Al
manya, sulhu arzu eden Amerika'nın 
müsellah devletlerden biri.Un cihanı tek 
rar yeni bir felikete atmasına asla mü
samaha etmiyeceğine katiyetlo kani bu
lunmaktadır. 

Çtn mukave111eti kırıldı 
PEKiN, 17 A.A. - Cinlil..,in muka

vemeti tamamen tükenoıek alametleri 
söstermektedir. Japon tayya_rel.,.i Tang· 
sham•dao cekilmekte oJilln Cıo kuvvetle
rini bom~rdnna.n .etmislerdir. 

Dollfuaa ve Httlercller 
VIY ANA, 17 A. A. -..- n,!İ.,..cilerio 

natiri efkirı olan Doetz gazete.i, &ayrj 
muayyen bft. müddet içi.n tatil edilmiş .. 
tir. 

Ad~mi tecavüz mlsa.kı 
Fransız mec'iıinde 
PARIS, 17 A.A. - Mebusan mecliıi, 

dün Fransız - Ru'5 ademi teeavüz m.İsa
kini müzakere rimİ-!tİr. MecJis, hundan 
sonra hariciye encümeni. mazbata muhar 
riri M. Torre.s'i din1emi, ve mumaileyh 
misakin tAc;dikini muv::ııfık cırÖl'en karar 
suretini tevdi eylem.ittir. -

Hatip, parlimentonun F ran'\ız - Sov
yet tetı-iki mesaisinin teskil etmekte ol
duğu eq"lr diploınasi es.erine te~rik e
dilmeıi mevzuu bahsolduğunu beyan et
miş ve hariciye encümeninin bu karar 
suretini ittifak ile kabul etmis bulundu
ğunu söylemiştir. 

Misakı bül&~a eden ınumaileyh, bu 
misakın taarruzlan. iktıaadi ablukaları 
menetn1ekte bir ademi müdahele teah
hüdünü ihti.va eylemekte olduğunu ve 
sulh arzuıunun hakiki J,ir tezahürünü 
teşkil •lmekte bulunduğunu söylemiş
tir. 

Hatip, mi"ak.in her iki mil1ettrn her
hangi birinin rejimine karsı fesat propa
ıandası yapmaktan imtins etmtk tenh
hüdünü de ihtiva etmekte bulunduğunu 
söylemistir. 

(Sağ cenah. ht.t sözleri müstehziyane 
karşılar.) 

Mumaileyh, Ru~ borçları meselesin.in 
de halledilmesi temennisinde bulunmu,. 
tur. 

Mazbata mvharriri, netice olarak, bu 
misakı müzakere edenlerin memleketin 
şükranın• h~k lı:azanmıs olduklarını, 
Fransa'nın sulhun müdafii rolünde kal
mış olduğunu ıöylemiıtir. 

M. Hitler merakla bek e
nen nutkunu söy edi 

Alman Başvekili bugünkü milli 
hudutlardan da şikayet etti 

[Alman bqvek.ili Hitler dün .Rei~hs
taida beklenilen nutkunu ıöyledL 1-_lıtler 
bu nutkunda Almanyanın cihan mıllet
leri arasındaki vaziyetini anlatmakla ve 
ilanihaye devam edeaaiyecelı: olan . bu 
vaziyet kar4ısıoda Almanyanrn ne ı&te
diğini anlatmaktadır. Bu nutuk <;enev
"'dekl ıilibnzlanma konferansa bır ne
vi hitap mahiyetindedir. Filhakika Ce
ne...,.ede diğer devletler, lnıifo: pli.nı tet 
kik edilcliji fU sırada, kenditerİnİ h""!ı 
ve mu..avat Utiyen Almanyayı adeta ıı· 
lihlı ıöıtennektedlrl...-. Filvaki Alnıan
ların sizli sizli oitilılandıkları evelden 
beri ıayidi. Şimdi bu..., devletler, meııe
la Franıa hariciye nazın açıktan ıaçıfa 
ıöyliyor. Binaenaleyh bu ıerai~ al~ında 
silibıızlanma konferaasınm akibetı ne 
olabileceği cayı süaldir.] 

M. Hitlerin nutku 
BERLIN, 17 A.A. - Reitt•g ~necli

sinin bugün öfleden ıonra fevkalade .o
larak yaptığı içtimada başvekil M. Hıt. 
ler bir nutuk söylemiıtir. Su nutkun 
başlıca kısımlan şunlardır: .. 

'tYalnız siyaset &ahumda sulh ~e ıu
kunun kararlafma.SJ değil, fakat ı_ktısat 
ıahasındaki kurtuluşu da buP:iinku . m~
ıelelerin muvafık ve muvaffakiyetlı bır 
surette hal edilmesine bağlı bulunmakta-
dır. .. 

Mevcut muahedelerin yeniden goz
den sec;irilip değiştirilmesi vaktiyle V ~._ 
say muahedesini yapmı.ş olanlarca hıle 
düşünülmüt ve bunun netice~i olarak 
me\ru bir surette hu muahedenin hüM 
küm ve sartlan arasına konmuştur. 
Altmış beş milyon nüfuıu olan bir 

milleti iktısaden yıkıp mahvetmek sure- , 
tiyle diğer milletler iyilik etmek düşün
çesi o kada!" mina~ız v~ mantıkasızdır 
ki bugün bu fikri a~ıktan açığa teklif et
meğe hiç kimsenin dili varmamaktadır. 

Daha evvelce Alman milletini • sebep
ler ve neticeler kanununa göre • galip
leri er ıı:ec bir fel~kete .sürükleyeceği 
muhakkak oJ,.n bir takım tedbirlerle 
yıkmaga girişilmiş olması cok daha man 
ltks1z hir hareket olmuştur." 

M. Hitler nutkuna şu suretle devam 
etmi,tir: 

"Avrupa.da erazi bakımından y pılan 
veni te.kilit hakiki milli hudutlar esa- 1 

sına S'{Öre vücude getiri)mi1 olıaydc bü
yük harpten dökülen kanlar ihtimal an· 
c:ak o zaman boşa gitmemiş olurdu." 

Tamirat işine de temaı eden M. Hit
ler Almaoyanın uhdesine cfüsen vecibe 
ve mükellefiyetleri - Bunlann mühlik 
neticeler vereceğini evvelden lc::estinne· 
ğe mü .. it ağır bir yük tqkil etmelerine 
rağmen • yerine setirdifini ıöylemit 
ve deınitlir ki: 

"Beynelmilel .iktısadi buhran bu iddi
anın doğruluğunu ıam.miyle göıteren 
bir delil mahiyetindedir. Eğer Avrupa 

kotniinutlik korlwsuyle çalkanıp alt üst 
olaydı hududu ölçüleıniyecelc ve sonu 
hilinmiyeo bir müddet deTam edecelr 
daha !ı'eniş bir buhran ~ünyanm inkııaf 
ve terekkisini sekteye ugralacaktı. Böyle 
bir ihtimalin gerçekleşmesine milli hü
kumetin diğer milletlerle ıam.imi suret· 
te ve el bir!iği ile çalışa'l'ak rni.ni olması 
ten1en.niye değer." 

Harp mes'uliyetinin kime ait olduğu
nu bilmek me•e14ine gelince M. Hitler 
fu sözleri söylem.iştir: 

"Bu h•k•ızlık Milletler Cemiyetinin 
viıcude getirilcligi hir .,rada bü)"ük bir 
milletin diğer milletler tarafından haka
ret ve zilletine uğratılması demektir." 

Bundan sonra M . Hitler devletler ara
sındaki müna~ebetlerin umum müsavili
ği esasına dayanması ıazım geldiğini söy 
lemiş ve sözüne su suretle devam etmiş· 
tir: · 

"Versay muahedesi dünya n1eseleJerİ· 
nin halli için bir çare teşkil etmez. Bu
nunla beraber hiç bir Alman hükumeti 
bu teıviye suretini -yerine daha iyisini 
koyarak onu hir tarafa atacak bir vazi
yete ~elmedikçe - kendi dileğiyle bo
zup yıkmıyacaktır. Almanya diğer mil
letlerin .-le •İlah kuvvetlerini azaltmaları 
nı istiyor. Çünkü Almanyanın hukuk be
raberliği dileği meşru ve ahlaka uygun
dur. 

Almanya başkalarına vermeğe hazır 
ve mütemayil olmadığı hiç bir ~ey iıte
miyor .'' 

M. Hitlerin nutku bittikten sonra 
meclis kabul ettiği hir karar suretinde 
başvekilin nutkunu ve hükümetin sili.h
ları azaltma hususundaki siyasetini tas
vip etmistir 

-• ''Türküm, doğruyum, çalışkanım.• 
ülkümgükselmek, ileri gitmektir,ı 

Maarif vekilinin tamimi 

ANKARA, 17 (Milliyet) - ilk mekteplerde her aınıfta her g~ 
ilk derae girildiği zaman çocukların hep birden: Türküm, doğruyııffo 
çalış_~~~un, yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurJ• 
mu ozwnden çok sevmektir. ülkün yükselmek, ileri gitmektir. Varlı 
ğım Türk varlığına armağan olsun" ibaresini söylemelerinin usul il 

1 tihazı muvafık görülmii.ftür. Her muallim bu ibareyi bulunduğu f 
nılta tahtaya yazacak ve talebenin defterlerine yazdıracakhr. T alefıl 
nin bu ibareyi doğru olarak defter /erine geçirdikleri kontrol edilecd 
tir. Maarif vekili bu huauau mektep /ere tamim etmiftir.. Tamimin fi 
nu11da deniyor ki: Çocuklar ca11d.ı n duydukları ve zaman geçtikçe nıl 
nasına daha derin bir surette nüfuz edecekleri asil ve yüksek hisler 
tercüman olan bu ibareyi sevinçle ve büyük bir şevk ve alaka ile te• 
rar ederken, milli bir vazife ifa et tiklerini şuur ile duymalıdırlar. 8~ 
tün Türk çocukları11ın vicdanların da yaşatmalarını ehemmiyetle iJP 
zam ettiğim bir akideyi talebenin yalnız dilinde bırakmıyarak ha~t 
/arının her sc.fhasında takibi elzem bir hayat düsturu olarak telakki ,t 
meleri için bütün meslektaşlarımın ellerinden gelen cehli sarfedeceklt 
rinden emin olduğumu beyan ile muvaffakıyet temenni ederim. 

Ecnebi otomobil arabaları 
ANKARA, 17 (Milliyet) - 30 Mart 931 tarihintle Cenevrede ıttt 

zalanan ecnebi otomobil arabalarının tabi olacakları mali mükellefı 
yet hakkıntlaki mukavelenin tasdi kına dair Meclise bir layiha aecıfr# 
lunmuftur. 

Hazinenin alacağı paralar 
ANKARA, 17 (Milliyet)-Hazine alacağı olarak muhtelif hedf 

lara kaydolunan paralardan bazda rınuı tasfiye ue terkinine clair hü~ 
met Meclise bir layiha vermi,ıir. 

Posta telgraf büfçesile uyuşturucu 
maddeler layihası Meclise verildi 

ANKARA, 17 (Milliyet)- Posta ve Telgraf idarai. yeni aene bül 
çesile uyu~turucu maddeler inhiaan hakkını/ahi lôyiha Meclise verilmif 

tir. 

Küçük sanatlar lagilıası Mecliste 
ANKARA, 17 (Milliyet) - Türk valanıl41ların11 tahais etlilen sif 

nat ve hizmetler kanununun b<?finci maddesinin cleiiftirilmuine ,_., 
hazırlanan layiha Meclise verilm~tir . . 

• • Leh sefirinin cenaze merasımı 
ANKARA, 17. (Milliet) - Lehistan büyük elçisinin cen<Ue nte' 

raaimi bugün yapılmtflır. Bu mÜ11<Uebetle Meclis Reisinin 8Qfvekilifl 
Vekillerin refikaları hanımfentlile rle korıliplomatike menmp ba1' 

Madamlar sefarethaneye giderek mii.tevellanın relilw.aını teselli el· 
mişlerdir. 

Madam Olıızovvski cenaze alayına iftirak ederek hayat ıırlw.Jo
~ıntn tabutunu istasyona kadar takip etmiftir. 

Madam cenaze ile birlikte lstanbula hareket elti. 

Haydarpaşa'da Askeri merastm 
Bu $abah şehrimize gelecek olan leh sefirinin cenazesi Haytlo.r• 

pasa ve Sirkeci istaayonlarında askeri merasimle kar~ılanacaktır. 

Fırka grupunda Cenevre buhraoı -----Evvelki gün müzakere Meğer aaıl •ilahla ol•~ 
edilen meaeleler Almanya imtt 

ANKARA 16 A.A. - C. H. Fırkası BER 1 
1 L N, 17 A.A. - Volff Ajulll' 

grupu ida'"" heyeti Reis iğinden: C. H. dan: Cenevre buhranı hakkında miilıl 
Fırkası srupu hugün öğleden e•vel Te- lealarda lıulunan siyasi mabafil, JıJ-1 
lcirdag'ı mebusu Cemil Beyin riyasetin- _,_, __ .___._ . • _.ı. 

yanın bu sen.,,.j mü""""""""" -
de toplandL yalnız hukuk mü .. vatı talebinde bul_. 

1 - Milli mücadele esnasında mu- mut olduğunu ye onun bu baklnm ıl 
vazzaf hizmete alınıp bili!ıare tebütlü- kinunııevv.. 1932 itllafmın lıirinci mJ 
ğc. iade edilen mütekait jandarma zabit- deıinin tanımakta bulunclutunu hat•l,ı 
len -~·~da tatbik edilmi, olan karar- maktadır . 
lar uzerınde arzuhal encümenince tel- Aıkeri ıistemlerin bir ıelde sok..._, 
kikat yapdası kararlastırıld1. smı mütemadiyen ileri slinnek ve ~ 

2 - Menafü umuıniyeye müteallik lan hlralona meıeleaUe diier ......ıe1ttı1 
İmtiyaza! hakkındaki 2025 numanlı ka- lerin .aizıaa kadar dolu ol.a m.latloa' 
nun üzerinde tetkikat yapllllf olan fır. leri ile ~yanın bot imalathanekrifl 
ka Maliye encümeninin raporu mütalea karıı lmrtıya getİrecd< olan hat"p len' 
ve taıvip edildi. Kabul edilen eıaılara mı meıelcsinden bahıetmemek ~ b"' 
göre hükumet tarafından hazırlanacak ~eyi yapmak suretile takip edilen sat' 
bir kanun layihasının B. M. Mecliıine silahların bırak:ıl.-sı arzu edilmediiiır 
takdim olunma'iı karartaştırrlarak celse.. den dolayı askeri aiatemlerin bir ıeld' 
ye nihayet verildi. sokulmast meselet;inde koofera.nınl mı 

sai•ini suya dütürmektedir. 

Yunan mecliainde 
Venlzelos mesele•l 
ATINA 17 A.A. - Mebusan mecli-, . . . 

sinin dünkü cel..;esinde ıneclıs reıst, baş-
vekil M. Çaldarisin bir mektubunu oku- ı 
n1uştur 

B•şvekil hu m•ktubunda gerek kendi
sinin ve gerek M. Maximoı ile M. Lo
verdos'un milletler cemiyeti mütehaısıs· 
la;'ile görü~ınekte ve bu sebepten dolayı 
fazla me~gul l>ulunmakta olduklarından 
M. Metaxas tarafından verilmis olan tak 
ririn müzakeresi hususunun b~ıüne bı· 
rakıhnasrnı rica etmiştir. 

Celse hugüne hıralolmı,tır. 

Franaız nazırlar 
mecli•inde 

PARIS, 17 A.A. - Havaı Ajansın
dan: Nazırlar meclisi dün sabah toplan
mıştır. Bu toplantıda yapılan fikir teati
si neticeıinde hükümet dünya iktı .. t 
konferansı ve hükUmetin umumi ıiyaıe
tine müteallik istizah takrirleri hakkın
da selecek cuma ıünü mebuıan mecli
sinde bir müzakere açılmasını kabul et
miıtir. Nuırlar meclisinin bu içtimaın
da M. Paul Boncour beynelmilel v~
yet h;ı.ldrouljl izahat vermiıt~ , 

Amerika heyeti 
VAŞiNGTON, 17 A.A. - M. Roosl 

velt, hariciye nazırı M. Hull'ü sililıla~ 
bırakma konferansına ~idecek heye' 
reisliğine ve •abık Ohio valisi M. Co• 
ile iyandan M. Pitman'ı bu heyetin 
zalıklarına tayin f"tmi~t11·. 

ltalyaya göre Almanya haklı 
ROMA, 17 A.A. - ltalyan gazet•·tr 

ri, silahları bırakmak meselesinde açılı' 
tan açığa Alman tezini iltizam etmekti 
ve Almanya'nın güya "'iJ.;hlanmakta otct
ğuna dair olan iddialada Almanya'>" 
isnat olunan bir takım tasavvurlann ll' 

sllsız olduğunu yazmaktadır. 
BÜKREŞ, 17 A. A. - - Bükı·eı'te vf 

memleketin diğer büyük tehirlerinde b' 
ayın 27 İnci günü muahedelerin tek 
gözden geçirilmesi aleyhinde nümayi 
ler yapılac~ktır. 

Hitlere hücumlar 
ROMA, 1 ü A.A. - Silahları azaltnıl 

konferansı komisyonunun ordu mevcut 
ları hakkındaki m4eleleri konuıtuğu t
sırada Fransız ve Kücük itilaf gRZetcl" 
rinden birkaçı Almanya'ya kar!• şiddet 
li bir mücadeleye gİri~miş bulunuyorlal"~ 

Bu 2azeteler, Hitler'in iktidar mevk' 
İne geldiği gündenberi Almanya'nın tr 
cavüzkir maksatlar güttüğünü ve koıt" 
feransm iflasına ıebebiyet vereceğini i' 
dia etmektedir, 

••• 
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lıtanbulun endltesl 
. Verdig .. iniz paranın size getireceği 
ı ·ı· j 1 ı(( ve rahatlık o parayı kazanırken 
Uyduğunuz bütün zahmeti unuttu

tıır, 

1 
Çalışırıınız, göz nuru döke~iniz, 

~ t.nıeği sarfedersiniz, terlersinız. ~e 
•:ı:a.nırsınız. Bütün bu kazanç sızın 

1?rgunluğunuzun, etinizden, bünye
~1<den yaptığınız fedakarlığın kartılı 
1.~dır. Ve siz bu kazançla hayatın~z~ 
~~net, rahatlık getirecek, zevkını .. 
lı lenıin edecek vasıtaları arar bulur 
"111112. 

lı lier hak bir vazife mukabili ise 
ı.. 'OT ~•raf ta bir zevk ve konfor mu-
•bılıdir. 
. liükUmete verdiğimiz vergi bize 

lbı?Ji emniyetimizi ve umumi ihtiy~~~· 
llıııı tenıin eder. Belediyeye verdıgı
!~ vergi evim.izin, ~ahallemizin, ka 
-~zın yolunu, ışıgını, ıuyunu, te
~•.tliğini temin eder. Kazancımızın 
_Uıılardan arta kalanı da kendi ıah-

11 •e hususi ihtiyaçlanmızı, gıdamızı, 
l~Jriınizi tem.in edecektir. 

itte bu noktada fertlerin kazanç 
b~ lnasnf heaabı ile Belediye~ ve 

Ulribnetin bu kazançtan alacası pa-
)ın heaabı kartı kar9ıya gel~. .. 

ı. l>evleıe ait borçlar için hıç muna-
ç .. k" bunlar ~Ya lüzum yoktur. un u . 

Qıilli bir bütçenin siyasi hesaplara ı~
Iİııat eden biHelerdir. Fakat Beledi-

fıd )t V<tTgileri dai~ c;J~stiki v~ d'.'_i-
llıa mütehavvil oldugu ıçın ferdın but 
Çe&İndeki yeri muayyen değildir. Bu 
)ıl doğrudan doğruya ve yahut bilva 
•ıta verdiğiniz Belediye verğiıi ile ge-

' •/td 

• 
ete t' 
açık~ 

ekti 
olıl' 

ya''i' 
•• 

t ~ 
~;.-

~ltn>' 
vcut 

t' 
etele 

evı.l 
n it' 
koıt' . i' 

Çen yılki arasında ne kadar fark var
.._ gelecek yıl da o kadar fark olacak 
lı.. Ve bu farklar ıittikçe fertlerin a
leyhine bir istikamet alarak kabar-
lllaktadır. 

Meaela lıtanbul Belediyeainin ye
ııi •erıilere dair hazırladığı layiha la 
~•nbul halkını bir çok yeni teklifler 
"'lısında bll'akmaktadır. Bunlardan 

:•lnız biri, meseli kaldırım vergisi 
d~~ tiındiden bir çokları endiıeye 
L"!iirnıektedir. Buna göre bina ııahip 
~ evlerinin aokakta itğal ettikleri 
Ct:l)benin aahası üzerinde sokakların
dı. Yapılacak kaldırımın yan maarafı 
11

" İftirake davet ediliyorlar. 
·· lnıan verdig" i paranın böyle sözü o .... 
, llnde kendi menfaatine harcandı-
1'•111 &Ördüğü zaman ıüpheaiz iri vezk 

ldllhr. Fakat zevkler ancak ihliyaç-
lrd • 'ht' 1 tıı ~n sonra ırelir. Hayalı ı . ıya~. an 

1 ~Uçlükle temin edebilen aıle bu~çe 
erınin böyle bir zevke tahıiı edıle-
~k. f&aıJlan yoktur. Şu halde Beledi
!eııın Yeni vergi liyihaamdaki bu a
~ırl ~ddelerin tatbiki halinde lstan-

l u lıalk1 mütkül v&ziyette kalacak
ır. 

il latanbul halkı ki, şimdiye kadar 
elediye•İ iÇin verdiği milyonlardan 

Yarıaının daima Belediyenin maaş fa
•ıllarına kapatıldığını, ve ıehrin bir 
Çok Yerleri metrük bırakılırken bazı 
"'01.:talarının imar edildiğini, dünyaL" trıpta ettiiti Boğaz yüz üstü bıra
dırken Suadiye - Adalar tarafının 

nura, asfalta, suya gargedildiğini gör 
Jtıektedir. 

Bu ıerait irind~ hazırlanan yeni Be
lediye verailerlne kar,, latanbul hal
kı bu vergileri 'ferememekten 2İyade 
ınukabi]jni bl!!amamaktan endişe eder· 
le mazur görmek 13.zımdır. 

Burhan CAHIT 

ltısa haberler 

• Verem mücadele cemiyetine son 
lıııfta zarfında muhtelif müeueaelerden 
<60o) liradan r~ı:-. teben-u edilmiştir. 

• 24 mayıs Hılalı Ahmer ~ünü için 
lııqırlılılar yapılmaktadır. O gün her ta
l;ıfta Hilili Ahmere aza kaydedilecektir. 
llundan baska Hilali Ahmer cemiyeti 
lt\erıfaatine ·bir konser verilmesi düşünül 
"'elıtedir. 

[ BORSA 1 
Ot Bankasından alınan cetveldir) 

17 MAYIS 1933 
Akıam Fiatları 

lırı. latikrazlar • Tahvili.t 
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t konoml 

Gümrük tahdiciatı 
- ~ -

Başka memleketlerde 
vaziyet nasıldır·:" 

ihracat ofisi, bütün memleketlerin ge
çen ay bidayetine kadar ittiha< ettikleri 
ithalat takyidatını tubit ederek bu hu
susta bir broşür hazırlamıştır. 

Bunlan nakldiyoruz: 
Almanya: . 
Bazı tahdidat koymuşsa da ~hracat 

mallarımızı aliı>kadar etmemekte~hr. 
Arabistan, Arnavutluk, Amerıka?. ~f .. 

ganistan Filistin. Kıbrıs, Mısır, Surıye 
L .. b ' ş·ı· tahdidat koymamııtır. ve u nan, ıı 

AvuıturyA: .. .. .. 
Bir çok eıya için gumruk rud•um.uhte

1
':' 

"t edilrniıtir .. Bir çok meva ın ıt a ı 
yı ki "tha]' .. d memnu ve bir ç:o armm ı ı musaa e 
istihaaline mütevakkıftır. Bunlardan bi
zi alakadar edenler taze meyve ve tü
tündür. 

Belçika: 
Azotlu marldelerin ithali memnudur. 

Tereyağ, et, potin ithali tahdit edilmiı
tir. ipekli qya ithali için müsaade almak 
lazımdır. 

Bulgarİsbln: 

Maarl :t ıt 

Tarih hocaları --Buqün mekteplerdeki 
,atı görüıecekler te 

lst r--hul li•e, o,..•a ve muallim mektep
leri t :"' rih muaJlimleri bugün saat 17 de 
lstanbul lisesinde yüksek tedrisat umu
nıi müdürü Hamit Beyin riyasetinde bir 
içtima yapacaklardır. Bugünkü istima
da 60 kadar tarih muallimi hazır bulu
nacaktır. Bu toplantıda mekteplerdeki 
yeni tarih tedriııatından alınan neticeler 
görüıülecektir. Gelecek sene tedrisatı i
çin de bazı kararlar ittihaz olunacaktır. 

Hamit B. !ehrimizde yaptığı leftitler 
ve tarih muallimleri içtimaı hakkında 
Ankaraya giderek Vekaletle tema• ede• 
cektir. 

l\.forkez umum müfettişliği 
Maarif Vekaleti Ankara merkez umu

mi müfettişliğine Tevfik B. lstanbuldan 
naklen tayin edilmittir. 

Talebeye kuzu ziyafeti 
Beyoğlu 44 Üncü ilkmektep himaye 

heyeti reisi Şevket Molla Bey mekte
bin 240 talebesine Mecidiye köyünde 
bir kır ziyafeti vermittir. Talebeye 
kuzu dolmaaı, irmik helvası ve saire 
verilmitıir. Çocuklar geç vakte kadar 
çok güzel bir gün geçirmiıler, mem
nun evlerine dönmüşlerdir .. 

Vlll!ye tte 

Müsakkafat işi 
Bir heyet tetkikatla 

ıneıgul oluyor 
Müsakkafat tahriri itinde bir çok 

ıikayetler olduğu yazıldı ... Bu. i!lerle 
bir maliye, · iki emlik mufettıtınden 
mürekkep bir heyet me,gul olmakta
dır. 

4 numaralı komisyon 
Duyduğumuza göre 4 n~aralı tah 

rir komisyonu .reisi Saracettı~ ve Ma
liye azası Bekir Sıtkı Beyle~n kayıt
ları terkin edifmiıtir. Bu vazıyet kar
şısında belediye ve halk azalarının da 
itleri kalmamııtır. 

Defterdarlıkta 
Sene sonu olduğu cihetle defterdar 

lıkta büyük bir faaliyet vardır. Bu 
faaliyet bilhassa vergilerin bakayaya 
kalmamasına \alıtılmaktadır. • 

Defterdar Mustafa Bey de her gün 
ıubeleri gezmektedir. 

Balkan haftası 
Ayın 22 aci pazarte•I 

giiııü baıh~or . 

Senayie mahsus mevadi İptidaiye güm 
rük rüsumu te:zyit edi]miıtir. Bir çok et· 
yanın ithaJi, milli bankanın müsaadesine 
bağlıdır. Bunlardan bizi alakadar eden 
maddeler şunlardır: Her ne"i balık, h':" 
nevi kereste, taşlar, havyar, ham den, 
ham ipek, ham yün, kıl, pamuk ve ma
muliti. 

Çekoslovakya: 

• 
ı Ihtiyar doktorlar 

Balkan Ticaret odası ıdare heyetı 
dün Ticaret odasında bir toplantı yap 
mıttır. Bu sene ,ehrimizde Balkan haf 
tası bu ayın 22· inci pazartesi günü 
baılıyatak ve 27 mayıaa kadar devam 
edecektir. Aynı hafta zarfında Bal
kan konseyi de ıehrimizde toplanacak 
lır. Balkan Ticaret odaoı idare heye
tinin dünkü içtimaında, konaey ruzna 
meaine ve Balkan haftaaında tatbik 
edilecek programa dün görüıülmüt
tür. Konseye Balkan memleketleri na 
mına dörder aza qtirak edecektir. 
Konsey azaaının ve Balkan haftasına 
ittirak. edecek ınurahhaalann, cumar
teai ve pazar günleri §ehrimize gelme
leri bekleniyor. , 

Kat'i ihtiyaçlardan olmiyan et~a .ısın 
müaaade istihsali li.zımdır. Sunı ıpek 
kontenjana tabidir. Fındık ve incirleri
mizin bu memlelıete ithali bir kayda ta
bi değildir ve dö•izleri verilmektedir. 

Fransa ve Cnayir: 
ithalat kontenjana tabidir. Paralan 

kıymetten dü~en memleketler için husu
si eümrük rüsumu vardır. 

lran: 
Ticareti hariciye monopolu vardır. 
lngiltere: 
Umumi l>ir ıümrük tarifesi vuolun• 

muıtur • 
ispanya: 
Memleketimizle mevcut itili.fname mu 

cibince bu memlekete vaki ihracatımı~ 
zın <'övizleri verilmektedir. 

Macaristan: 
Bir çok eıya için müsaade istihsali 

Jizmıdır. Bizi alakadar edenler ,unlar
dır: Kuru incir, fındık, meyve ve hah. 

ltalya: 
Gümrük rüsumuna '7c 15 zam yapıl

mıştır. 

Yugoslavya: . . 
Tahdidat yoktur. Yalnız ınh•- albn

da bulunan tuz, tütün, Sİ!ara ki.ğıdı. 
petrol ve benzin gibi eşyanın ithali mem 
nudur. 

Yunanistan: 
ithalat kontenjana tabidir. Küçük ve 

büyük kasaplık hayvanlar, küme< hay
vanlarr, yumurta, mangal kömürü, odun, 
kuru sebze, zahire, taze balık, lakerda, 
çiroz, taze meyve, Yunan Bankasımn 
müıaadesile ve ~-:C 100 Yunan mabıulile 
takas yapılmak sarlile ithal edilebilir. 

lsveç, Kanada, Himlistan, Finlandiya, 
Brezilyada bir cok maddelerin gümrük 
rüsumu tezyit" ;.ıilmitlir. 

İnönü vapuru sekiz günde 
gitti 

Y umu.rta tacirlerimizin mallarını ecne-
bi limanlanna nakil için kendi hesapla
rına vapur tutmiya karar verdiklerini 
yazmıştık. Bu suretle ilk tululan Sadık
zadelerin İnönü vapuru, 5000 sandık yu
murtayi hi.milen 9 mayıs akpmı limanı
mızdan hareket elmiş ve 8 günde lspan 
yaya vardığına dair dün telgraf gelmi,
tir. Bu suretle mezkUr vapurun sürati 
a<hiı dolayısil" uzun müddet yolda ka
lacağı yolundaki rivayetlerin ar ·lsızlığı 
:abit olmuıtur. 

Hah ihtilafı 
. Tran~it halı tacirlerinin Rıhtım Şirke

tıle ardıye Ücretlerinin tenzili için yeni
den müzakerata hasladıkları yazılmıştı. 
Ti~ret. Odası, '!'eçe.; deftt uyuşulamama 
sı uzerıne ayn bir antrepo bulunması i
çin Odaya salahiyet veren balı tacirleri
nin, bu ~uretle kararlannı deiiştinneleri 
karşıs~nda hayrettedir. Hah tacirlerinin 
müracaat Üz(rİne bunlarla sirket arasın .. 
daki ittilafın halline lktısaİ Vekaletince 
memur edi]mi~ hulunan Ticaret Odası 
son h;lreketlerinin sebep ve mahiyetini 
halıcılardan sormu,tur. Oda. lüzum ha
sıl olursa, vaziyeti Yeki.lele bildirecek-

tir. 
Kalkan ucuzladı 

Piyasada kalkan bollu~u ~ardır. Sam
sun' dan buzlar icinde gon eunJer~e şeh
rimize vapurlarİa külliyetli .. mıktardı8 
kalkan gönderilmiıtir. Bu yuzd~ k.~ -
kanın okka., 75 kuru•a kadar duşmuş
tür · Maamafih balıkçılar Boğazda tu-

l • • d • 
tu an kalkandaki lezzetin baska ol ugu-
nu söylemektedirler. -
. Buna mukabil diğer balık ve husuaile 

çıraz liatlannda tereffö vardır. Ciroz ih
racatı da artmakta devam etmektedir. 

lnhl••rlard a 

İslahat raporları 
inhisar idar_elerinde yapılacak ıslahat 

hakk".'da te~ıkatta bulunmakta olan 
Amenkalı mutehassıs heyet tetkikatı 
b• • 1 m 
ıtınnıt ve rapor annı yazmağa başla-

mıştır. Bu raporlardan tütün inbia.arına 
ait olan k11mı hazırlanmı,tır. Heyet bir 
iki pündenberi inhisarlar Umum müdü
rü Hü•nÜ B. in nezdinde toplanarak ra
por hakkında izahat vermekte ve raporu 
münakaşa etrrektedir. Heyet Tuz ve 
Müskirat inhi~arlanna ait olan raporu
nu relecek h•fla zarfında hazırlıyarak 
vazifesini bitirecektir. 

Gençlerin b ir c11tmlyet 
yapmalarına me mnun 

Az para kazanan genç doktorların 
birkaç vazifeyi birden deruhte eden 
mealektaılanndan aynlarak kendi 
başlarına bir cemiyet teıkil etmeie 
karar verdikleri ya:ulmıtb. Etıb
ba odaaı reisi Dr. Tevfik Salim Pa,a 
bu iftirak cereyanlan hakkında diyor 
ki: 

- Gazetelerin buna dair neıriyatı
nı takip etmedim. Fakat, bir luaım mes 
lekta,larımın kendilerine it .b':'lmak 
üzere cemiyet teşkil etmelerını fena 
bulmuyorum. Ancak işsizliğin sım bu 
mealektaşlanı düıündüren fey olma
sa eerektir. Tekrar ediyorum: İtaiz 
kalan arkadatların aralarında yeni 
bir teşekkül kurup harekete geçmek 
yolundaki te,ebbü.Jeri herhalde faya 
nı memnuniyettir." 

Mahkemelerde 

_ _.,..._ 

iki ltalyan denizaltı 
gemisi geç~ . 

İtalyanın Trichec:o v_e D~fıno d~nız 
altı gemileri Karadenıze gıtmek uze
re yola çıknıışlardır. Gemiler cumar
tesi günü Marmaraya varacakla~ ve 
pazar oabahı Boğa .. ı geçeceklerdır. 

Kitaptan çikaıİ, ·dava 
Süreyya Paşanın açtığı dava Ağır 

cezadaki ile tevhit edildi 
Eski lstanbul mebusu Süreyya pa,a

nın "Gece aelen telgraf" isimli tiir ki .. 
tabı muharriri Nazım Hikmet Bey aley
hine açlığı da-vaya dün Üçüncü ceza 
mahkemeainde devam edilmiştir. 

Dün mahkeme wonu pek kalabalık 
olmuş, koridor_ do_lm~ı, . celbedilen ~r 
polis müfrezesı bıle ızdibam menedıl
miştir. Hatta ~lona girme~ için viki 
olan tehacüm esnasında korıdordakı yan 
gın musluğunun camı bile kınlmiıtir. 

Muhakemede "Gece gelen telıraf" 
isimli kitAbın toplattınldığına dair olan 
müddei umumiliğin cevabi tezkeresi o
kunmuş, J..undan ~onra iddia makamını 
işgal eden Nurettin Bey "Gece selen 
telgraf" i~imli eserden dolayı Nazım 
Hikmet Bey aleyhine Ağırceza mahke
mesinde de bir komünistliğe tahrik da
vaıı acılmıı olduğunu söylemi,, her iki 
davanın tevhidi İ4".İ.n dosyanın Ağırceza 
mahkemesine gönderilmesini istem.ittir. 

Davacı vekili Nozmi Nuri Bey bu is
teğe itiraz etmİ§, kendi dava1arı ile o 
davanın hir müna1ebeti olmadığını ve 
kendi C'ava.ları matl:ıuat dava~u olduğu 
için süratle rüyet edilmesi icap eden d~
valardan olduğunu aöylemiş ve tevhıt 
kararı verilmemesini istemiştir. Suçlu 
vekili dııvanın Ağırcezada veya O~üncü 

·cezada rüyetinin kendilerini alil.kadar 
etmiyeceğini, her iki mahkemed~ de n:ıü· 
dafaayn hezır bulunduklarını soylemış-

tir~ 
Hikimle.- keyfiyeti müzakere ettikten 

sonra her iki davanın da tevhidine ve 
dosyanın Ağırceza mahkemesine gönde .. 
rilmesine k~rar vermiılerdir. 
Nazmı Hikmet Bey a1eyhinde Ağırce- ı 

za mahkemesinde acılmış olan komünist 
liğe tahrik davası ayın 28 İnci günü rü-
yet edilecektir. 1 

Karmanyola davası 
Gecen !-PnP kinunuevvelde 1 stinyeden 

Emirgana gitmekte olan fmn tablakan 
Abdüllahın Önüne ç1karak karmanyola 
suretiyle 4 lirasını ve saatini aşıran Ri
zeli Ahmet Hamdi, Rıza Ali ve Ahme
din muhakemelerine dün Ağırceza mah· 
kemeainde ba§lanrlmıştır. Her üç maz 
nun da suçlarını inkar etmişlerdir. Mu
hakeme ıahitlerin çağırılması için :>s ha
zirana bırakılmııtır. 

Şahini kim vurdu? 
Tavıancılda bir kavga neticesi~de 

Şahini öldü .. en He-Jilin muhakemesıne 
devam edilmistir. Dünkü celsede Tavtan 
cıldan Jrelen 8 şahit dinlenmiş, bunlar
dan bi," kısmı Şahini Halilin vurduğu
nu, bir kıamı da bu husuota bir §ey bil
mediklerini söylemişlerdir. Şahinin ba
bası Halilin bu cinayeti tasarladığını, bir 
kadın meselesinden dolayı ''ben Şahini 
temizliyeceğim" dediğini i~idenler oldu
ğunu söylemit ve mahkemeye Üç §ahit 

iımi vermiştir. 
Muhakeme !'!"ettk bu ıahitlerin, geı-ek 

diğer phitlerin celbi için 21 hazirana 
bırakılmıttır. 

Korkudan düşürülen çocuk 
Gülhane parkı bahcıvanlanndan lsmail 

Efendi.,jn zevceai H;,tçe Hanınu korku
tarak çocuğunun dü,meıine aebep olan 
yoğurtçu Omerin muhakemesine dün 
Ağırceza mahkemesinde baflanılmııtır. 
Omer suçunu inkar etmiı, fakat Hatçe 
Hanım ''benim şahitlerim var" demiş
tir. 

iddia makamı bu dava dosyasının 
Sulh m•hk~mesinden vazifesizlik kara
riyle geldiği için ilk tahkikat yapılma
mıt olduğunu söylemiş ve muamelenin 
teki.mmilü İ~İn evrakın müddei umumi
liğe iadaini talep etmi~tir. Bu talep ka
bul olunınuıtur. 

Limon kralının açbğı dava 
Limon kralı Diyamandi Efendi güm 

rük idar<1İ aleybine 6000 liralık bir taz
minat dRvası açmıştır. Davanın mevzuu 
şudur: 

Diyamandi Efendi aleyhinde bir kaç 
ay evvel 145 •andık lin;ıon kaçırdığından 
dolayı ta•kikat yapıldığı için o zaman 
bir ba,ka vapurla gelen 700 küsür san
dık limorunu d .. eümrük idaresi tahki
kat dolayısıyla tevkif etmi,tir. 

Limon <abuk bozulan maddelerden ol
duğu icin cürümüş, cürümiyen bir kısmı 
ise :WO ]raya satılmııtır. 

Şimdi )iyamaı:ım. Efen~i mahkemeye 
müracaath hu • ruyen lımonlann taz
minini i .. ~mekte ve 6000 lira talep et
mektedir. Gümrük vekili limonların çü
rümeıind« gümrüğün tRk~iri olmadığını 
söylemiş, limonların derhal ithalin.e mü
saade edi)nemesinde yalnız tahkikatın 
değil, koıtenjan ... müs~ad_eai n~ı~etinin 
de müessi· oldugunu ıddıa etmıştır. 

Dün bu muhakemeye İkinci Hukuk 
mahkemesnde devam edilmiş ve karar 
tefhimin İtin muhakeme cumartesi günü 
ne bırakılııışlır. 

Limon lralı Diyamandi Ef. ile arka
da,larının yeni davalarına bugün öğle

. den 4'0nra 8 inci ihtisas mahkemesinde 
mevkufen iıaşlanacaktır. 

Şebi' Karahisarda bir 
cinayet 

Şebin Kırahisarında Nasır oğlu Şaki
ri öldürmeıten •udu Bekir oğlu Hüse
yinin Şebiı Karahisarındaki muhakeme
sine ait ııilitlerden bir kısmı ~ün l~t~

·bul Ağırce:a mahkemesinde dınlenılmış
tir. Şahitle· Hüseynin Şaki~i. uyurken 
yatakta öldirdüğünü ve Şakırın de ken· 
di!-İni öldü~nin Hüseyin olduğunu söy
ledii,'ini biHirmiılerdir. 

Neticede zapledilen ifad~lerin Şebin 
Karnhi!ar nPhkeme~ine gönderilmesine 
karar verilniırtir. 

Bele di yede 

Şehir mezarlığı 

Alınacak arsanın kıy
meti takdir edilecek 

Belediyenin Zincirlikuyuda yapaca 
ğı şehir mezarlığı için 250 dönümlük 
arazinin kıymetini takdir için defter
darlıkta bir komisyon tetkil edilmiı
lir. Komisyon burada tetkikata ba,
lamı,tır. 

Dibağat fabrikaları 
Belediye dibağat fabrikaları için ye

l bir ııhhi talimatnaine hazırlamıt
tır. Bu talimatnameye göre fabrikala
rın zeminleri gayri kabili nüfuz ola
caktJT. Amelenin gıyınıp soyunması 
için de bir çok teıiıat mevcut olacak
tır. 

T epebaşı bahçesindeki 
tesisat 

Tepebatı bahçesinin mukavele müd 
deli bitmitlir. Fakat eski kiracı ile be 
tediye araunda bahçedeki leoiaat yü
zünden bir ihtilaf çıkrnıttır. Belediye 
bahçedeki lesiaata 7 bin lira verip al
ma kiatemekte, kiracı ise bu tesisatı
na üç misli para iatemektedir. Bele
diye fazla para vermediğinden kiracı 
mahkemeye müracata etmiştir. Fakat 
mukavele sarihtir. Belediyenin bura
daki leaiaatı aatın almağa mecburiyeti 
yoktur. Belediye ıimdi kiracıya bir 
mühlet verecek, bu müddet içinde 
tesisatın kaldmlmaaını İsteyecektir. 

Tekaüt kanunu 
Belediye memurin müdürü Samih 

Bey Ankaradan ıehrimize dönmüttür. 
Belediye memurları için hazırlanan 
tekaüt kanunu ]iyihaaı meclise sevke
dilmi,tir. 

Otomobillerin muayenesi 
Dünden itibaren taksi otomobilleri

nin senelik umumi fenni muayeneleri .. 
ne baılanmıttır. Muayeneler Talnim 
meydanında yapılmaktadır. 

.. oll•t• 

Eroinciler 
Evraktan ile beraber 

Adliyeye verild ile r 
Dünkü nüshamuda yakalandıklannı 

yazdığnnız eroin kaçakçılığı maznun
ları Leon Behar ve Moiz Belıar dün 
Adliyeye tevdi edilınitlerdir. Zabıta 
bunlardan evvel üzerinde birkaç 4İşe 
kokain bulunan Tavukpazarında topal 
Haıan iıminde birini de yakalamııtı. 
Topal Haaan, bunları Şakir iıminde bi 
rinden aldığını aöylem.if. Şakir de aaıl 
memba olan Leon Bebar ve Moizi gös 
terınitlir. Zabıta, neticede bunlan bi
ribirlerine cürmü meıhut yaptırmak 
suretile yakalayarak hepsini evrakile 
birlikte Adliyeye verıni,tir. 

Toslaştılar 
Şoför Mahmudun idaresindeki 827 

No. otomobille Süreyyanın idare etti
ii otomobil, dün Sultanhamamındaki 
Brot mağazası önünde ini olarak çar 
pışmıtlardır. Müsademe neticesinde 
her iki araba da hasara uğram.tfbr. 

Kaçak şarap 
Cibalide, Ayakapıda sirke imal e

den 3 No. lu dükkanda dün inhisar 
ve zabıta memurlan tarafından yapı
lan araflırmada iki damacana ve bir 
fıçı içinde yüz kilo kaçak ıarapla bir 
mikdar konyak ve rakı imaline mah
sus kazan zuhur etmiıtir. Kaçakçılık 
ettiği bu suretle anlatılan sirke ima
lathanesi sahibi Llgor yakalanmıt ve 
kaçak ıarap ve konyaklarla alat ve 
edevatı müsadere edilmiıtir • 

120 kilo benzin yandı 
Karaköyde, Halilpaıa soka.ğında 

Neftsendikat tirketine ait benzm de
posundan bir kamyona be.nzin doldu~ 
rulurken birden bire benzınler ate§ al 
mıştır. Alevler her tarafı ıardı~.ı aı~a .. 
da itfaiye yetiımif ve yangını sondur
müttür. 120 kilo benzinin ziyaa uğra
maaından batka bir ziyan olmamıştır. 

Kayıt müddet i 
Esnafa, mensup olduktan cemiyet

lere kayıt için verilen müddet bu ay 
sonunda bitecektir. Cemiyetler, 1 Ha .. 
zirandan itibaren, kayıt ve tesçil edil .. 
miyen esnafa ait zabıtları Esnaf Mü
rakabe heyeti vasıtasile Ticaret odaaı 
na tevdi edeceklerdir. Oda meclisi; bu 
zabıtnameler Üzerine alikadar esna .. 
fa onar lira para cezası tarhedecek· 
tir. 

Yeni Fransız 
Ataşamlliteri 

Fransız sefareti Atafemiliteri Co
lonnel Sarou tahdidi sin dolayııile te
kaüde sevkedilmiı ve yerine kayma
kam Maurice de Courson de la Ville
neuve tayin edilınittir. Yeni Fransız 
Ataşemiliteri aüvari zabitidir Ye Gene
ral Conle de Chambrun de la Ville
ııeuve'ün oğludur .. Harpte orduda hiz ... 
met etmiş olan Maurice de Toursoon 
de la Villeneuve, harpten sonra Suriye 
de ve mütareke esnasında, lstanbulda 
o zaman Fransız fevkalide komiseri 
bulunan general PellC'nin askeri mua 
vini olarak bulunmut ve bilahara Fa
"a tahvil edilmiştir. 

fCLEK~~ ... 
Senenin talihi 

Dün elime geçen ufak bir tak
vimde şu sahrları okudum: 

" Eski Türk ve Hint hükeması
mn kavlince bu senenin taliine ha
kim olacak hayvanın adı Nevruza 
kadar (Maymun) Nevruzdan son
ra da (Tavuk) tur." 

Arif olan anlasın .. değil mi? Ben 
bundan şunu istimzaç ettim. Nev
ruza kadar dünyada maymun it
tahlılık ve taklitçilik moda olacak, 
ondan sonra da (Tavuk) hakim o
lacak demektir. Frenkler tık ve gü
zel kadına (Tavuk) ismini verir
ler. Demek ki; yaz mevsiminde 
kadınların borusu fazla ötecek. 
Allah erkeklerin yardımcısı ol
sun. 

Bizde neden yıldız yetişmez 
Münakıqa ediyorduk. 
- Bizde neden sinema yıldızı 

yetitmez?. 
Kimisi: 
- Tiyatro mektebi yok .. dedi .. 
Kimiai: 
- Bizde sinema sanati inkişaf 

etmemif. dedi. 
Kimisi: 
- Kadınlar terbiyei bedeniye 

yapmıyorlar, vücutları hantal olu
yor .. dedi. 

Fakat en senuncusu fU cevabı 
verdi: · 

- Ne o, ne öteki .. Bizde yıldız 
belirirken etrafını bulutlar sarar, 
yıldız görünmez olur. 

Allabım sana sığındık! 
·Bugünlerde erkeklere ve erkek

liğe kaqı kudi olanlar çoğaldı. 
Daha dün, Almanyada Alman ka
nından olmıyanların hadım edile
ceğine dair bir kanun hazırlanmak 
ta olduğunu yazmıthm. Bugün de 
gazetelerde asabiye mütehassısı 
bir doktor, "beteriyeti korumak 
için delilerle, yarı delileri hadım 
etmeli" diyor. 

Kuzum Allah qkına ! Bu beteri
yete gelen zararlar, hep erkekler
den mi gelir? Kadının delisi, yarı 
delisi, :ı.ır delisi, zır zır delisi yok 
mu?. Onlar hakkında neden hiç 
bir teY dütünülmüyor da hep er· 
keklere hücum olunuyor. Şimdi de 
erkekleri ve erkekliği mi müdafaa
ya mecbur olacağız. Vakıa onu mü 
dafaa bize dütmez amma, hadisat 
nihayet mecbur ediyor .. 

Eğer doktorların bu söylediği O· 

luraa piyaaada doktorlara çatmı' 
olan mubarrirlerden mürekkep bir 
harem ağası bölüğü muhakkak cı
kar ... 

Ne malfundur, günün birinde si
ze, bana veya ona: 

- Efendim, bu yarı delidir, bu
rulması lizmıdır. Diyerek bizi zür
riyetten mahrum etmesinler ... Al
lahım cinsimiz sana emanet! 

FELEK 

Gazi Hazretlerinin 
cevapları 

lstanbul muallimler birliii yıllık 
kongresinde toplanan muallimlerin c'i 
tekleri üzerine kongre riyasetince _Re
ia.icümhur Hazretlerine ve Ba!vekıl ~~ 
met Pa,a Hazretleri ile Maarıf vekı lı 
Retit Galip Bf. ye tazim telgrafl .rı 
çekilmiıti. 

Gazi Hazretleri itideki cevaplar~le 
muallimleri sevindirmişlerdir. 

"'Hakkımdaki duygularınıza tefek• 
kür eda, muıJalfaluyeller dilerim.'' 

Reisicümhur 
Gazi M. KEMAi· 

ismet Paıa Hazretleri de ,u cevabı 
vermiflerdir: 

uKongreye muvaffalı.ıyetler tlileri 
hakkımJaki duygulara teıekkür ede. 
rim efendim/' 

--<>--

BaşıJekil 
iSMET 

R us edibinin teşekkürü 
Ruı edibi Maıime Gorki ıehrimiz

den aynlırken, Rus sefiri Suriç c~. 
naplarma fU mektubu göndermi~tir: 

"Aziz yolda,, 
lstanbulda bana kar,ı gösterdikle

ri ve daima hatırımda menkuı kala
cak aamimi hüanü kabulden dolayı 
lstanbul vali muavini Ali Rıza, Hallı: 
fırkası mümeu.ili Cevdet Kerim bey
lerle latanbulun bütün içtimai maha
fil mümessillerine içten tetekkürleri
mi bildirmeniz ricasıyle arzı minnet e
derim. 

Bu ıüzel ıehri terkederken, Sovyet 
]er ittihadının en iyi dostu olan bit 
memlekette daha uzun müddet ika• 
met imkanından mahrunı kalmıt ol
duğuma müteeasifim." 

Maxime Gorlri 
--o--

Hamdullah Suphi Bey 
Bükret aefiri Hamdullah Suphi Bey 

Ankaradan ıehrimize gelmiıtir. Ham
dullah Suphi Bey bugün mahalli me
muriyeti olan Romanyaya hareket .. 
decektir. 
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Sanat le milliyetçilik 
Ruslar ve ltalyanlardan sonra Al

manlar da kendi edebiyatlannda mil
liyetçilik esaslannı kökleştirecek ve 
buna zıt fikirlere yer vermiyect-k ted 
birler aldrlar. Harp, militarizm ve mil 
liyet aleyhtan eserler ıimdi genç Na
zilerin g:ıyretile umumi meydanlarda 
yakılıyor. Yahudi aslından olan bir 
çok büyük Alman aanatkarlan Al
manya hudutlarının dışında menfa 
hayatı aürüyorlar. Dünyanın en meı
hur rejisörlerinden biri olan Rayn
hard bile Yahudi olduğu için Alman 
Milli tiratroaundan uzaklattırıldı. Al 
man propaganda nazın Dr. Goebbels 
neşrettiği bir mektupta diyor ki: "Sana 
tin ve ıanatki.rların vazifesi yalnız 
birlik vücude getinnek değil ayni za
manda terbiye etmek, iılemek, hasta 
olanı ayıklamak ve sıhhatli olan her 
ıeye yol açmaktır... Sanat yalnız iyi 
olmakla kalmamalı, halka uyğun da 
olmalıdır .•. " 

Varlıktan bozulmut, tehlikeye dü, 
müş ve zayıflamı, devletler memle
ketlerini yeni ve diri bir hale sokmak 
için idari terbiyevi bütün eaki sistem
leri yıka;ak yerine yenilerini bina et
mek mecburiyetinde kaldılar. ltalya, 
Rusya ve Almanya ancak bu tedbir
ler sayesinde kuvvet buldular ve A
narşi halinde milletlerden birleımi, 
ve kütleletmit büyük kuvvetler vücu
de getirdiler. Her zaafa düıen millet 
bu cezri tedbirlere bat vurdukça Fa
ıist veya buna yakın milli idarelerin 
yer yüzünde gittikçe çoğalacağına ıa 
hit olacağımız muhakkaktır. 

Fransa ve lngiltere gibi ezeldenbe 
ri hüriyet fikrile beslenmiı memleket 
!erin efkan umumiyeai bir türlü bu 
hüriyeti tahdit eden rejimlere İyi bir 
nazarla bakamıyorlar. Hüriyet aley .. 
hinde telakki ettikleri hareketlerin 
düşmanlarmı kuvvetlendirdiğini de 
inka · etmek ellerinden gelmiyor. Fa
kat Fransa ve lngiltere bugün dünya 
nın en kuvvetli memleketelerinden
dir .. Almanyanm vaziyetine dütmüt 
olsalardı acaba onlar da tenkit ve is
tihfaf ettikleri silaha sanlınıyacaklar 
mıydı? 

1 

yinde miyar düıünülürken tereddü
de bile değmez. Şüphesiz ki bizim 
herkesten fazla halkın ve memleke
tin yükselmesini hadef edebilecek bir 
edebiyata ihtiyacımız var. 

Halkı, aaırlardanberi zehirlemit 
ve hatta hala da zehirlemekte olan 
tevekkül ve taassubun kara P"nçesin 
den kurtannak, memleketin ikhsadi
yatını yükseltmek için köylüde ihti
yaç ve ihtiraslar doğurtmak, din bir
liği yerine milli birlik fikrini kafala
ra yerleıtinnek Türk edebiyatçıları 
için vazifedir, borçtur .. 

Edebiyatta milli birlik havasını 
bozmamak için bu fikirlerin aksini 
düşünenlere, her ıeyde hüriyet taraf
tarı olanlara bu vazifede ıimdilik dü
ıen hissede me~leket için bugün mu
zır olan fikirlerini kafalannm içinde 
saklamaktır. iki ayn gençten aldığım 
mekteuplarda ikisi de bana edebiya· 
tm ne için olduğunu, ve sanat sanat 
içindir, nazariyesi hakkında ne dü .. 
tündüğümü soruyorlardı. Bundan, e
debiyat hakkında ileri sürülen zıt fi. 
kirlerin genç dimağlarda na11I bir a
narfiye ve kararsızlığa sebebiyet ver 
diğini anlıyorum. Sanat ne içindir? 
Sualine bizim vereceğimiz cevap: 
"Sanat memleket içindir, sanat halk 
içindir" olmalıdır. Bet on elite hitap 
eden bir yüksek sanat, bet on deje
nere için bir marazi sanat, tim.dilik 
bunlara ihtiyacuruz yok. Ne zaman 
memleketimizde kültür seviyesi bir 
garp memleketle müsavi dereceye ge 
lirae o zaman biz de kap,.; .. 1 ... Timizi 
tatmin edecek ve marazi ihtiyaçları• 
mızı karşrlıyacak tarzda eserler istı

yebiliriz. 
Bize lükı kağıtlara baOJlmış, nefis 

tarzda ~abedilmit mahdut basımlı 
bipsiyofil kitaplan değil en adi kağıt 
üzerine alelade harflerle basılmıı ve 
kabil olduğu kadar ucuza satılacak e 
serler lazım. Süs için değil, okutmek 
için kitap yazmalı: ve bunları köylere 
kadar dağıtacsk bir tetkilat 
yapmak. .. lıte başanlması lüzumunda 
hepimizin birle,tiğimiz ve fakat he .. 
pimizin kar11&mda eli kolu bağlı kal
dığnnız bir it. 

Macar 
Güreşçiler geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
daııdır ve çok değerli bir muallim
dir. 

Kafile reisi Her Eskuliç Emil, fU 
beynatta bulunmuıtur: 

"Türk güreşçiliği hakkında kat'i 
bir fikrim yoktur. Maamafib Balkan 
f&mpiyonasmı parlak bir muvaffakı
yetle kazanan güretçilerinizin yüksek 
bir kıymet sahibi olduklanna kaniim. 
Burada yapacağımnı: temasların neti
celeri bizim için ikinci derecede bir 
ehemmiyeti haizdir, çünkü maksadı
mız dost ve kardet millet gençlikleri 
arasında bir spor tem.ası yapmaktır." 

Maksim aalonunda misafirlerimiz. 
le ilk temas bu akıam yapılacaktır. 

ikinci temaa pazar günü, Üçüncü kar 
ıılatma da gelecek perıembe günü o
lacaktır. 

Karşılacak rakipler 
56 kiloda: Banyasz ile Kamil, 61 

kiloda: Fabian ile Abbas, 66 kiloda 
Galamboı ile lsmail, 72 kiloda Hege
düı ile Saim, 79 kiloda: Bobit ile Nu
ri, 87 kiloda : Palotaf ile S. Mehmet 
ağır: Kont ile B. Mehmet. 

2 - Tartı Maksim ıalonunda ve 
saat tam 17 de başlayacak ve tam 18 
den ıonra gelenler her kim olursa ol
sun müsabakaya kabul edilmiyecek
tir. Türk gÜretçilerinin ona göre vak
tinde gelmeleri ehemmiyetle tebliğ 
olunur. 

3 - Ankarada davet edilmiı olan 
yan orta Türkiye ikincisi tlüseyin B. 
bugün gelmiıtir. Türkiye filiz siklet 
ıampiyonu Necip Beyin de yarın gele
ceği bildirilmiştir. 

1 
Askart tebligat -ı _ __ _ı 

Usküdar Askerlik şubesinden : 
Her sene olduğu gibi bu sell<>de şube 

mize mensup bilumum ihtiyat ümera ve 
zabitan ve ast.eri memuTların yoklama 
lanna 1 haziran 933 de başlana<:ak ve 
30 Haziran 933 de bitirilecektir. Bu müd 
det zarfında yokJ.amasıru ya.ptııııruyanlar 
hakkında (1076) numaralı kanunun 
(10) inci maddesi mucibince muame
le ya,ptlacağından her zatin kanunen 
muayyen iş bu müddet zarfında muaye 
nelCTini ya.ptırmaları. 

*** 
Beşiktaş askerlik şubesinden : 

ltalya, Rusya ve Almanya gibi kül 
türü yüksek devletler, sanat ve edebi 
yatı, memleketlerine, ve memleketleri 
halkına nafi olacak bir ıekilde inki
şafa mecbur ederlerken bizim gibi 
kültür seviyeıi henüz tasarlanan ilk 
merhaleye bile vannamıf milletler i
çin edebiyatın alacağı istikameti ta-

Milli birliğimiz için bütün kuvvet
lerimizi seferber ettiğimiz bir sırada 
ıanatın da müıterek cepheye kartı 
ilk safta yer almas• ve vazifesini hak· 
kiyle yapması lazımdır. i 

Orman mektebinden mezun 308 do
ğwnlu topçu ihtiyat zabit Namizedi 
Hüseyn oğLu Reşat efendi. 

Y"§ar NABi 

Bu za tla Konuşulamaz! 
(Başı 1 inıci ahifcde) \ 

rejimin adamları, 
Klavuzlannı 

harp panılaaı vermektedir .. 
1919 da yalnız Saray, Babıali ve 

Karabekir değil, bütün dünya için 
Türkiye korkunç bir çıkmada idi. -

2125 k.ayt numerolu askeri kaymakam 
lığından mütekait HaJil oğlu 305 
doğum1u ıpiyade ihtiy.at zabit namizc

di Münir dendi. 
3642 k.ayt numerolu -piyade ihtiyat 

zabit naıni:oedi lsmail seffet oğl.ı.ı 307 
doğumlu Memet Ali efendilerin şube
ye müracaatları ilin ·oıuiıur. 

,.;_ 
ve hedeflerini bulmakta ıaşkınlık 

gösterirlerse akıbetleri yaman olur. 
Mustafa Kemalin 1919 daki tehlike
ye karf' hazır/ılı likri, öyle bir talihe 
uğrayan her millet için bugün dahi en 
doğru fikir, bin sene sonraki Türkiye 
için dahi doğru bir fikirdir. Ve 1919 
daki saray, Babıali, ve Karabekir fik
ri bin sene sonraki Türkiye için dahi 
bir tehlikedir. 

Fakat bu çıkmaz, bir mezardı. Türk 1.----. .... ...,,,..,,..,,.....,,,...,......,....,--

Bu fikir nedir? 1919 daki Türkiye
yi tekrar hatırlayınız: latanbul lima
ru, itilaf devletlerinin barp gemilerile 
dolmuıtur. Yunan ordusu lzmirdedir. 
Fransızlar Kilikyadadır. ltalyanlar 
Antalya ve Konyadadır. Şark vilayet
leri Ermeniıtanla Kürdistana parça
lanmak Üzeredir. 

19 May1&ta Samsunda karaya ç•
kan Mustafa Kemalin, 29 Mayısta 
emrinde bulunan ve bulunmayan Ana 
dolu ordularına ne emir verdiğini Ka
rabekirin beıinci mektubunda oku
dunuz. Bize bu vesikayı okutmuı ol
mak, bu münakaıanm ikinci bir fay
dasıdır ... 

Bu emrin ihtilal tarihindeki değeri, 
o tarihin bat kitabesi olacak kadar 
büyüktür. Askeri değerini ise, müte
hassıslar, o şartlar içinde hiç bir za
man o kadar doğrusu ve o kadar ta .. 
mamı bulunmamıı olan bir ihtilal ve 
harp tertibi olarak bize anlatacaklar
dır. 
Düşününüz arkadatlar, o zaman 

tek batına Havza kasabasında bulu
nan bu adam ne yapıyor?. 

Bu adam büyük harbin bütün mu
zaffer devletlerine karıı, yenilmiı mil 
!etler arasında en kolay avlanacağı 
zannolunan Türk milletine ihtilal ve 

Milliyetin edebi Romanı: 10'1 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

milletinin, öldürülmeden mezara so
kulamıyacağma ıüphe yoksa da, onu 
bu çıkmaz'ın bir mezar olmadığına İ· 
nandırmağa uğraıanlar çoktu. 

Bu çıkmazın bir mezar olduğunu 
anlamak için büyük kafa İstemez .. Fa 
kat bir milletin önüne düşüp onu böy
le bir çıkmazdan kurtannağı düıüne
bilmek için 

kafada yaratıcı bir deha, 
ve kalpte ölümü boğazlayan bir 

kahraman cesareti laznndı. 

19 Mayıs 1919 da Mustafa Kemal 
tek baıma idi. Şeref ve hürriyet san
cağını açtığı zaman ıüphesiz tek ba
tına kalmıyacakb: Çünkü o, §eref ve 
hürriyet savaıırun ezeli ve ebedi gö
nüllüıü olan bir milletin evladı idi. 

Fakat 1919 da ve ta lzmir günleri
na kadar, bu millet, birkaç milyon
luk bu millet, bütün dünyada tek ba
fına kalmııtır. 

Muıtafa Kemalin Havzada açtığı 
ıeref ve hürriyet sancağı işte o bah
settiğiniz ihtilal emridir. Bu sancağın 
karııamda beı bayrağın Üzerinde 
700,000,000 vardı. Bu 700 milyonlulı: 
alem içindeki parula: 

- Türk milleti barbardır! Parulası 
idi. 

Büyük harbin insanlık ideali barbar 
lığı ortadan kaldırmaksa aııl ıiyaıet 
meydanı, Türkiye olduğuna şüphe 
yoktur. 

Saray ve Babıi.li idam satınnı ye.. 
mektense. dünyanın bütün parangala
rını ayaklannda taıunağa çoktan ra .. 
Z1 idi. 

Doatlanm, eğer Türk milletinin ya-

MA KEDO NYA 
Aşk, Kin, Pofiti:ıa, ve Klin .• 

Müe lifi: Nizamettiıı Nazif 

ihtilalciler lazımdır. Müfrit ihtilalci bu· 
gün değilae bile yarın için bir tehlikedir. 
Biz bugün aarayı na§ıl çiğneyorıak, 
Mustafa Kemal da meıruti hükumdar
cıhğı öyle çiğneyebilir. Demek istiyo
rum ki bu genç yannın düşmanıdır ve 
y<'\rın için bugünden dosluklar hazırlaya
bilir. 

- Yani? 
_ Yani icap ederse Müşiir pa:ıaya da 

çatabilir. 
- Haydi oı·adan .. Aıkada~ bu genç 

çok -::ok sağlaın seciye1idil". 
KarR•U güldü: 
- Evet.. Masım localarına iltifat et

meıne&i de bunn delf\Jet rdiyor değil mi? 
Ve bit·dcrıhi•·c az<ı.mc-tH bir tavır ta. 

takındı: 
- Unutınnyın12 efendileı· ki beynelmi 

lcl ınn~onl · ık elini uzatmamış. olsaydı, 
bu memlekette inkılap hiıla yerinde say
ma!;a mecbu.- knlıı-dı. Size bir:lefa daha 

rattığı bir Şef, lstanbuldan nefyedil
diği yahut bir bey bir paıa taralından 
davet edildiği için değil, on binlerce 
senelik Türk tarihinin yüz binlerce 
ıeref ve istiklal hatırası onu çağırdığı 

1 
için Anadolu topraklarına ayak ba~
mış ve üstünde on binlerce senedir hıç 
bir an, ıeref ve istikla.lin kınnızı ka-
nı kurumağa vakit bulmaırut olan 
sancağı açmıfsa, o giinkü milli vaz;ile 
onun gölgesine sığınmaktan başka ne 
olabilirdi?. 

Eğer bugün, hem de kim bilir misi-
nız, 

Ozaman henüz ordu müfettİ§i bu .. 
lunan Mirliva Mustafa. Kemal Pa,anın 
doğrudan doğruya emrinde bulunan 
bir kolorduya kumandanlık eden zat, 
eğer bugün: 

- Ben bu emri yapmamııtım. Çün
kü böyle bir tehlike görmüyordum. 

derse ... 
Fakat böyle adamla konutulmaz. 

Böyle adama mantık, vesika, iııan gös 
terilmez. Böyle adam Türk milletine 
t"lhir olunur ve §Öyle denir: 

- Mustafa Kemalin senin uğuruna 
nelere katlanmış olduğunu düıün ! 
Mustafa Kemali sevmek, seni sevme
mek, ondan uzaklaımak senden uzak
laımak olduğunu hatırdan çıkanna ! 
O senin kurtarıcın, koruyucun, atan 
ve nöbetçindir. Şimdi olduğu ıibi, bin 
]erce sene onun aıkı, Türk kaMnm Öz 
mayası olacaktıı·. Ona acı bit kelime 
söylendiği zaman, kalbine bıçak sap
lanmıt gibi ıztırap duymazsan, ken· 
dinden şüphe et 1 

Fali• RIFKI 

mağa hazırlanmalıdırlar. Türk.iYede her 
şey Türkün olmalıdır. Türk, lıendi tar
laıında ektiği ve kendi fabril<alannda 
dokuduğunu kullanmalıdır . ., Eiendilerim 
bu ıiar ile ortaya atlıdığımız fÜn, bize 
kasalarını acan bankaların hepli bizden 
yüz çevireciklerdir. Ecnebi sermayesi .. 
ne kapılarını kapayacak bir milletin İ
!(İnde Masonluğun işi olamaz. Masonluk 
her şeyde hüriyet ister .. Dinleri ne olur
sa olsun, dilleri ne olur11a ols•n bütün 
İnsanlar he'" yerde ça)ıtmağa ve kazan· 
m.-lğa haklıdırlar. Öyle değil ..; Talat 
Bey?. 

Bu suale kimse cevap vernudi. Karasu 
daha ke•kin cümlelerle devam etti: 

- Ecnebi bankalarmdan gördüğü
müz yardımlar elbette karazözlerimiz 
için olmuş değildir. Elbette bı adamla
rın da menfaatleri olacsktır. Onlara hiç 
olmazsa Abdülhamit devrj,de kazan
dıkları kadar kazandmnazaak Avrupada 
dost bulabilir miyiz? 
Eğer siz de Mustafa Kemsi gibi dütü· 

nüyorsanız bir diyeceğim kalııaz. Onun 
fikrine göre bu sartlarla iktidır mevkii
ne ?elecek bir ittihadı Taralki Abdül
hamide tercih edilemezmif .. f oksa siz 
de bu hareketi bir merhale m;addediyor
ıunuz? 

Musevi daha kim bilir neler söyliyc- , 

• ~-~~~~~ _l:i~~~. i 11 ı-As:::•:.~=~~' ·a~ 
ıniyetinden verilmiıtir. Karııhkları ara-
nacak arapça ve farsça kelimelerin 64 Tophanede Askeri San'at ... 
No. lu listesi ıudur: 

1-MERHEM s-MESIRE lar mektebi talebesinin iaşele 
2-MESAFE 9-M•t1ulöyet ri için Haziran 933 tarihin-
3-MESAHE 10-MEŞREP den Teşrinisani 933 nihayeti-
4-MESLEK ıı-MEŞRU ne kadar münakasa ile 3900 
S- MESKENET 12- MEŞRUHAT kilo koyun eti alınacaktır. 
6 -MESKON 13 -MEZlYYET Şartnamesini görmek istiyen 
7 - MES'ULiYET 

Listelerde çıkan kelimelerden manaları 
b-irden fazla olanların h.er manası İçin ay
rı k.arııhklar ileri sürülebilir. Kartıhk 
gönderen zatların cönderdikleri ka.rıı
lıklardan duyulmuı ve iıitilmiı olmayan
ları hanai kaynaklardan aldıklarını ıös
le.-meleri rica olunur. 

Islahat raporları 
(Başı 1 inci <;a!ıifede) 

En uzun rapor Tıp fakültesi meclisi
nin hazırladığı rapordu. Bunun oku
nup tetkik ve kabulü 2 saat kadar sür 
mii§tür. Eczacı ve dişçi mekteplerinin 
fakülteye b,.ğlanma ıekilleri üzerin
de durulmuı, bu mekteplerin muallim 
!er meclislerinin kaldırılarak doğru
dan doğruya tıp fakültesine bir ensti
tü ba.lirde bağlanmaaı muvafık görül
müştür. Dün bir aralık hukuk ve ede
biyat fakülteleri divanı murahhasları 
arasında münakqa çıkmıt ve edebi
yat fakültesi meclisi müderrisinin ha
zırladığı raporun bazı aksamını değİl· 
tirilmeıi iatenmi§tİr .. Fakat Divan dün 
bütün fakülte raporlanru aynen ka
bul ve tasdik etmiı, hiç bir değiıiklik 
yapılmamıttır. Raporlar bugün temi
ze çekileı·ek Ankaraya gönderilecek-
tir. 

D. Emininin beyanatı 
Daooiilfünun emini vekili Tevfik Re

cep Bey dünkü içtimadan sonra bir 
muharrimize demiştir ki: 

- Bütün raporların tetkikatını ik
mal ettik. Y ann Ankaraya gönderi
yoruz. Raporlarda hiç bir değişiklik 
yapılmamıttır. Raporların muhteviya
tı hakkında bir §ey söylemek vaziye
tinde değilim!' 

Halkevlnde 

Ha'k edebiyatı 
konferansı 

lstanbul Halkevi Reisliğinden: Bugün 
saat 18 de Evimiz konferans salonunda 
lsmail Habip Beyefendi tarafından 
(Halk edebiyatının kıymeti) mevzulu 
bir konferans verilecektir. Herkes gele
bilir. 

Resim sergileri 
Halkevinde rea&am lama.il Hakkı v~ 

Tahıin Beylerin resm ser~ileri bugün 
açılacaktır. Sergi ayın 25 ine kadar de
vam edecektir. 

Kari mektupları 

Bir mahallenin sihhati 200 
liraya satıldı 

Tak'limde Çeşme sokakta oturan bir 
okuyucwnuz bize yazdığı mektupta di 
yor ki: 

« Taksimde umuma mahsus bir ab
desthane vardır. Burasını kapamışlar, 
üzerine de «Tamir olunuyor» diye bir 
levha koymuşlar.Aylardan beri şuk.adar
cık yer nasıl tamir edilemez anlaşılmaz 
şeydir. Belediye İsta.nbuJ'lwlarm ihtiyaç 
!arını şu küçük işte bile böyle mi göze 
tir, şayanı hayrettir. Fakat astl mese 
le hu değil. Asıl mesel- burası kapan
dıktan aonra, su dökmeğe ihtiyacı olan 
halkın bizim mah.aölenin köşelerine sa;p 
malarıdır. Kokudan lJ<Çilmiyor, evleri_ 
mizde oturamıyoruz. Belediye halkın 
sihhatini de böyle mi gözetir. 

Oğreııdik ki, bu aıpdestha.n.eyi m~te~h 
hit tamir etmek mecburiyetinde ınuş. 
Fakat o da senede belediyeye iki yüz li 
ra ücret vttiyGrmuş. Onun için burası· 
nı ~atmış, halkı yanındaki ücretli ~p 
teshaneye girmeğe mecbur bırakmak ıs
tiyormuş. Bir adam para kazanacak ~e: 
ye halkın pis.tik koklamasına, .sıJı?atını 
tehlikeye atmasına ne meoburıyetı var? 

Yeni ne•rlyat 

Holivut 
Holivutun 3 üncü sene 21 inci sayı

sı çok güzel resimle-r ve zengin münde
recat ile intişar etmiştir. 

cekti •• Fakat bereket verıin Cemal Bey 
müdahele etti: 

- Efendiler .. - Dedi - bizim bu daki
kalarmuz hayati mahiyeti haizdir. Bir 
arkada§ hakkında ıüphelerimiz varsa 
bunu yann da konuşabiliriz. Asıl mesele 
Şemsi paşadadır. Evvela onu halledelim .. 
Sonra da Müıür pafayı .. 

Talat: 
- Cemal Bey haklıdır. - Dedi - hem 

doğrusunu İsterseniz ben bir daha Mus
tafa Kemal hakkında söz söylenilmesine 
katiyen müsaade etmiyorum. Anladınız 
mı Karasu Efendi .. Eğer arzum hilafm· 
da bu bahis tekrarlanırsa size temin e
diyorum ki yerim burası olmayacsk, o 
zaman yalnız Mustafa Kemal ile dost 
kalacsğım .. 

Kara.u betbet baktı. Fakat cevap 
vermedi. Bunun üzerine Talat Bey de
vam ett: 

- Şemsi paıa hakkında ortaya atılan 
fikre ben de iştirak ederim. Bu suikast 
cidden bomba ile oynamağa benziyor. 
Ya vuramazsak herifi .. Aklınıa bir ıey 
geldi. Jandarma Kaymakamı Rifat Bey 
onun darrailı değil midir? 

- Bravo! - Diye bağırdı Cemal Bey
işte buna diyecek yk. Hey yafa sen Ta
lat. Ayol hiç de akıl etmemiştik. Evet 
evet Jandarma kaymakamı R:fat onun 

ler her gün ve münakasaya gir 
mek İstiyenler 5 Haziran 933 
pazartesi günü saat 14 te Ba
kırköy Barut fabrikalarında 
satmalma komisyonuna gel
meleri. (263) (2168) 
~~~~~~~~~~~280! 

1 stanbul 4 üncü icra memurluğuna: 
Trmamına (45UU) !ıra kıymet takdir 

ediltn Beyoğlunda Hüoeyın ağa mahal 
lcsınin T3"la başı sokağında yeni 143 
numaralı beden oıvarlari kirgir altında 
dukkonı muhtevi hanenin temami (480) 
hh'° itibarile (di:>rtyüz altmış ıkı bu

çuk; hissesi açık arttırmaya vazedilmiş 
olup lı-5-33 tarihinde şartnamesi divan 

h•ncyc taaUik edilerek 21-6-33 tarihine 
muoadi f Çarşamba günü «aat 14 ten 16 

ya kadar lstanbul 4 üncü icra memur-
ıugünda açık arttırma suretik satıla-

caktır. Arttırma ikincidir birinci arttır 
mada rnezkfır hisseye iki bin liraya ta 

lip çıkmı§tır. Bu kerre en ok arttıranın 
üı.erinde bırakdacaktır. Arttırmaya iş

tirak için hisse)'\! isabet eden kıymetin 
yüzde· yedi buçuk nisbetinde teminat 

alınır Müterakim vergi, Belediye, Va 
k:f icaresi, müşteriye aittir. 929 tarihli 

icra kanununun 119 uncu maddesine gö 
re baklan tapu sicillerile sabit olma

yan ipotekli alacakltlar ile diğer a\a
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

b~ı hakları ve hususile faiz ve masarife 
aair olan iddialarını ilan tarihinden iti 

baı-cıı yirmi gün içinde evr~kı müsbite· 
lerilc bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 

hakları tapu sicillerile sabit olmayanlar 

satış lıedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar aHikadarların işbu maddei kanu 

niye aCıkamına göre hareket etmeleri 
ve dııha fazla malfımat almak isteyenler 

932-!·30 dosya nwnarasile memuriyeti
m•zc müracaatları ilan olunur. (3438) 

Beşiktaı 2 inci Hu
kuktan; 
Beşiktaşta türk ali mahallesinde bağ 

çe sokağında eski 2 yeni 29 No. ile mu 

rakkam müteveffa Ali Riza efendi te
rekesine ait hanenin nısfı: aleni açık art 

tırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

Tapu kaydına nazaran . üzerinde hiç 

bir ayni hak tesis ıodilmemiştir işbu ha 
nenin nısıf hissesi kıymeti 850 sekiz 

yüz elli liraıdır müzayedeye iştirak için 
kıymeti muhamminenin yüzde yedi bu 

çuğu depo edilmek lazımdır satıştan 

mütevellit rüsumu tellaliye müşteriye 

aittir. Satış 20 Haziran 933 tarihine mü 
sadif aalı günü sa.at 15 te Beşiktaş ikin

ci sulh hukuk mahkemesinde icra edi
lecektir fazla tafsiHit almak isteyenle
rin 931-8 No. lu dosyaya müracaat et
meleri iHin olunur. (3430) 

MÜTEHASSIS ARANIYOR 
Jalrar Koton lastik (Flahrender) ma 

kinasında işleyecek bir Türk ustaıma 

ihtiyacımız var. Yeşildirek MoJla Taş 

No. 26 ya müracaat edilmesi. Ziya Ko 

yunoo Halefleri. (3418) 

f.,t,ınbul birinci ticaret mahkemesin
den: Merhun olup 'ill ı!.;ı1ası mukarrer 
449 adet (Adapazarı Türk ticaret Ban
kası H isso Scnedatı) nı almak isteyen
lerin Z4 Mııyıs 1933 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 te Borsada hazır 
bulunmaJarı lüzumu ilan olunur. (3412) 

damadıdu ve pata damadını çok sever .. 
- Ve bu damat ta cemiyetimizin seç

me azalarındandır. Binaenaleyh, derhal 
Manaıtır ıubesine bildirelim. Suikastı 
beyhude yere beklemesinler .. Sonra da 
derhal Rifat Beyi tahrik edelim. Nasıl 
kabul mu? 

_ Kabul .. Kabul.. 
- Zann~diy?rum ki, Rifat Bey bu 

büyük tehlikeyı sükunetle atlatabilecek
tir. Müı~r lbrahim pa§&ya gelince .. Bu
nun üzerınde müessir olacak bir tek a .. 
dam vardır •.. 

Dinleyenler aceba bu adam kim diye 
dikkatle Talat'e baktılar. O Cemal Beye 
yakl"§arak parmağile dürttü. 

- Bu sensin Cemal .. 
- Ben mi? Zannetmiyorum. Çünkü 

beni görmeğe hiç tahammül etmiyor. 
Belki Mustafa Kemal söylediğin gibi
dir. Ama ırene hayır. Herifin Selaniğe gel 
diği geceyi hatırlıyorum. Kartılıyanlara 
kaşlarını çatarak baktı. Derhal Müşür
lük dairesine gitti. Herkesi bir defa da 
orada süzdü. Sonra kamcııını parlak 
çizmelerine vurarak, "be~ ıöyleyim ben 
böyleyim., diye bübürlendi. Fakat erte
si sabah Mustafa Kemale süt gibi bem
beyaz bir Arap atı gönderip iltifat gös
terdi. 

- Gördün mü? diye humurdandı ge-

'I RADYO J 
Bu~una:.ü program 
ISTANBUL: 

18 • 18,30: Crantofon, 18.30 - 19: Fratıı•1 

ca ders (II ':" rl ... ~i:; oh.nl:u·a. mahsus), 19 
19,45: Alaturka sa:z (N e bil oilu lamail ~~ 
Bey), 19,45 20,:0: Alaturkit. ••z (Ülkü f'tı 
nım), 20.JO - 21,30: Alo.lurka saz (Taııbtı 
Refik Bey ve arkadaılar, 21,30 - 22: Gral'l'I' 
fon, 22 de Ajana Borsa haberleri saat ay•f< 

ANKARA, 
12,30: Gramofon konseri. 18: Alaturka ,. 

18,45: Viyolonsel .Lı:onaeri (Edip Bey). 19) 
Alaturka aax devam ediyor. 20,10: Aj!UI• b
berleri, bava raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 
13,15: Plik. 13,35: Filbarmonik &coott' 

1 • konser. 16.ZS: Pl.ik. 18: Pl.ik. 19: Da.na rnU1 

kisi. 22,35: Muhtelif - 23.20: Dana musiki•• 
BUDAPEŞTE. SSO m. 
21,20: Musiki ili mektebinden nakil. -ı:JF 

Haberler. - H;ıfif musiki. 
MÜNIH, 532 m. ,. 
21,05: Brahma'ın tarkı repertuvarnad• 

parçalar. 21,2S: Askeri müaahabe. 22,20: Serı 
fonik konser (Solistlerin İ•lİrakile). 

VlY ANA, 517 m. 
20: Y aaha orkestra takımı. - J\1:ubtelil 

22: Zamana ait beatele.rden Alnıan muaik:İ11 

(Senfonik takım tarafından). 23,40: Akı•" 
konseri (Pli.k ile). 

MILANO - TO~INO - FLORENSA 
21,30: Françetti'nin eserlerinden 1 Gerrnaıl" 

i.a,, operaıa. 
PRAG, 487 m. 
Z0,30: Silis ya ıarkılarındaki mizah. 21: t{,. 

herler v. •. 22: KIB.aik konser. 23,30: Bri:in° 
dan naklen: Şrammel ntuaikiai. 

ROMA, 441 m.. 
21,50: Karıfık v• danı musikisi. 
BÜKREŞ, 394 m. 
13: Pli.k. 14,.20: Keza. 18: Karıtık llonıff' 

19,15: Devamı. 20,40: Plik. 21: Saksofon '" 
lo. 21,50: Keman sonatları. 22,20: Şopeo'i 
eserlerinden piyano konseri. 

Ee,;iktaş 2 inci hukukt'an: 
Niş;mtaşında Teşvikiye mahallesin• 

de c.amı şerif sok.ağında 4 No. lu hant 
de vefat eden İsm~il Bey terekesine ai' 

te~viktye mahallesinde cami şerif so· 
kağında 4 No. lu hane ve 6 No. hı 111• 

rangoz dükkanı ve 137 No. lu arsa "' 
kaı~ko! sok.ağın.da 133 No. lu arsahrd·1 

ki b'sstsi ve diğer hissedarların nıuv• 

fakatları ile işbu gayri menkulitın te• 
mamı .:.le:ni açık arttırma suretile satıl' 
ğa çıkarılmıştır. Tapu kayıtlarına na· 
,: ıran Üzerlerinde hiç bir ayni hak tc

;i5 edilmemiştir. Cami şerif sok.ağında 
ki ~ No. lu hane ve 6 No. lu marangoı 
dükkanı ve 137 No. lu arsa 234 metn• 
"'uralıbaı sahasında bulunan ;şhu gayrı 

menk<1!ü~ kıymeti 3000 üç bin liradır· 

1'3r~kol sokağındaki takriben 190 met 
trt mL·rabbaında bulunan arsanın kıy

meti 1330 bin üç yüz otuz liradır kıy

nwti mubamminenin yüzde yedi buçu· 
ı;~ oepo edilmek şarttır satıştan müN· 
vellıt rüsumu tellaliye müşteriye aittir. 

Satış 20 Haziran 933 tarihine müsadif 
sair günü saat 15 te Beşiktaş ikinci 
sulh hukuk mahkemesinde icra edile~ 

cektir. Fazla tafsilat almak isteyenlerit 
9ı2-~5 No. lıu .dosyaya müracaat etme!< , 
ri ilan olunur. (3429) 

. 

ZAYİ - 3562 No. lu yük arabama aiı 
plaka zayi olduğundan yenisi almaca~ 
tır. Eskisinin hükmü yoktur. Avsar 

. l 

Hacı Mustafa. (3440 
-

ZAYİ - 3525 numerolu otobüs p.Iaka>1 

zayi olmuştur. Yenisi alınacağındat1 

eskisinin hükmü yoktur. Sabri· 
(3410) 

--------~ •illiyet' 
Aırm umdesi " M 1 L L 1 Y E T " tir· 

ABONE OCRETLERl : 
TGrkir• için 

L K. 
4-
7 !50 

14 -

Hariç lçla. 
L. K. 
8-

14-
28-

Celen e.vrak c•ri verilmu.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 lnıınaıtur.- Guete •• 
matbaaya ait iıler için müdirıyete mü
racaat edilir. Cazetemix iliıı.ların mea'a· 
liyetini kabul etmeE. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye,ilköy rasat merkezinden verilen 

malU.mata sDr"e busün bava kısmen bulut
lu ve sak~" oJarak devam edecektir. 

17-5·33 tarihinde hava tazyik 760 mi-
·' limelre en çok 11cak!ık J4 en az 12 de- ı :. 

iıııı····'·iıiı;dı;ı ......................... rt1' ·' 

ne Karasu 
- Bunda bir fevkaladelik yok .. Mu•• 

tafa Kemal kendisine hürmet ettirmesi• 
ni bilen bir adamdır. Serezde tahkikatl 
gittiği zaman bir kaç gün içinde pata>'' 
avucu iç.ine almııtır .. 

Talat halli fikrinde muaırdı: 

- Evet ama o asabi bir adamdı<· 
Birde bakarsın hic ümit edilmedik bif 
zamanda i~ler altÜıt oluverir. Fazla O" 
larak sen mahdum beyle de pek sıkı f1• 
kısın •• Sen, bir de yaver Kazım Nami bı.I 
vazifeyi yapacaksınız. ltirnz yok .. Malı· 
dum Beyin kulağını dolduracaksını:ı' 
Zaten son suikast her paşa çocuğun~ 
ürkütmüştür. Eğer cemiyetin arzuıll 
haricinde hareketler yapmağa kalkar5' 
peder paşanın teker meker yuvarlanac3' 
ğını söylersin... Hem uzun mukadde~I' 
!ere lüzum yok. Kısaca dersin ki .. Obur 
gün cumadır değil mi? 

- Evet. 

- Eğer cuma namazını Ayasofya el'' 
miinde kılmazsa .. Hem de Ayasofya c:J'' 
miine girince sol tarafta İmamın ark:t' 
sında ikinci safta yer almazsa, ccmiyel 
kendisini düımanları araııı.ında ıayaca.fı 
ve adınt kır~ızı listeye yaz •. cak .. &111<11' 

lım Müşür paşanın ce\'ahı n\! olacak? 
(Devamı var) 
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• 
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Fenerbahçe - Istanbulspor, Beş:ktaş-

Vef a Kumkapı takımları 
biri Taksimde, diğeri Fenerbahçede karşılaşacaklar' 

7 

Bu cuma futbol mevsımırun en iyi 
~!arından ikisini seyredeceğiz. Fener
""'1çe lstanbulspor ve Beşiktaş Vefa
~ınkapı. Bu oyunlaran birincisi olan 

.ener oyununun şampiyonluk üzerinde 
~ahi ~İr tesiri vardır. lkinciıinin de lik 
Uçühcülüğü üzerinde olduğu gibi bina 
•haleyh bu ikinci mac da bu noktalardan 
•e kuvvetle .. in hiribirine yakın olmasın .. 
dan dolayı ~ok ve dikkatli olacaktır. 

Bundan ba•ka mevsimin final maçı 
0lan ve iki hafta sonra oynanacak bulu
nan Beşiktaş F enerbahçe için de her iki 
~kımı ayn< haftada oynar görmek sure
lilc l,i• fikir de bulunabileceğiz. 

Hiç şüphe yok Beşiktaı olsun Feneı:
hahçe ohun birbirlerinden epeyce çeki
hİyorlar. Bu bir hakikattir. Yalnız şura
sınl c!a unutmamak li.zımdır ki bu son 
h.aftalarda Fencrbahce ne kadar parlıyor
sa Beşiktaş ta o kad;.r yerinde duruyor. 
Bu ise ,final maçı için pek hayra ali.met 
değildir.Şurası muh•kkak ki Beşiktaş bi 
rinci devredeki vaziyetinden çok fey kay
betmiştir. 

Ne ise hu hafta asıl mesele bu değil
dir. Bura·'~ ~e.nerbahçe - lstanbulspor 
takımlarının ıyı ve fena noktalannı söy
lemek daha doğru f,ir harekettir. 

Fener takımını t:>IP ııı.lınca: 
Bugünkü vaziyete ~öre sariliciverdin 

çıkarabileceği en kuvvetli t•kım geçen 
cuına !!'Ünü Vefaya karıı çıkardığ, ta-

Bir taıhih 
Gazetemizin 27 Nisan tarihli nüs

ha..-ının spor 5Ütunlarında intişar e
den "FeneJ"bahçe hakkında" baılrklı 
Yazıda, Cümhuriyet gazetesi spor mu 
ha.rririnin F enerbahçe - Süleymaniye 
tnaçr hakkındaki yazısı mevzuu bahse 
dilirken kendisinin Fenerbahçe kulü
bü aleyhine öteden beri garazkarlık 
Yapmakta olduğu ve son yazısının da 
huna yeni bir miıal teşkil ettiği beyan 
olur.makta idi. Halbuki Cümhuriyet 
•Por muharriri Ahmet Ihsan Bey bu 
?ı~•lekte senelerce dürüstlüğü ve spor 
ış,ıerine vukufu ile ve spor hadiseleri
hı hiç bir tesir altında kalmaksızın 
sadece bitaraf bir gazeteci gözü ile 
ta.' . b ~tıp, terbit ve neşrebnekle tanmmıt 
h ulun~uğu için, Tahrir müdürümüzün 
~berı olmadan, nasılu. gazetemize 

gı~miş olan bu yazıdan en ziyade biz 
tnuteeagir olmuştuk. 

. Bu itibarla gazetemize yanlıtlıkla 
gıren o yazı için Ahmet Ihsan Bey ar
kadaşrmızdan özür diler ve muhtevi 
0.lduğu manadan kendisini tenzih ede
nz-. 

lamdır. Biz bu takımı göz önünde bulun
durarak hatlarını teırih edeceğiz. 

F orfet hattı - bu hathn bugün için
taki bir sağ haf bulununcuya kadar -
Şaban, Reşat, Zeki, Muzaffer, Niyazi
den baıka olmasına imkan yokt~r. .G~
çen cuma gÜnkü maçta bazı refiklerımt
zin yazdıktan gibi sol İçeri Reşat biraz 
aluamıttır. Ancak ihdas ettiği fırsatlar 
takrmı lehine olduğu için, ve orada bu
gün için daha iyi eleman bulunmadığın
dan dolayı Rep.dm mevkiini muhafaza
etmeıi zarureti vardır. Sonra unutma
mak 18.znndır ki uzun bir zamandanb2ri 
bu çocuk takımda oynamadı. Antrene
~ ~ka. iı. t~kım aheDP,'ine uymak baı
~ ıılir: Bır ıkı maç sonra Reıadın yeri
nı beleganmabelağ dolduracağı muhak
kaktır. 

Hücum hattının diğer oyuncuları lik 
maçlarının başından beri oynamış ve bir
birine alıtmıf oyuncular olup cok iyidir
ler. Niyazi son oyuna geljnciye kadar 
-Boçkay maçlarından iki h~fta evvelin
deberi - iyi değildi. Fakat son Vefa o
yunu, bu çocuğun düzeldiğini ifade etti. 

Haf hattı - Maalesef mevcut ile ik
tifa etmek zaruretinde kaldığımız yega
ne h~t budur. Mevcut ise şunlard,r: Ce
vat, Fikret, bu çocuklan ayn ayrı muka
yese edelim. 
Cevat: bu oyuncu yalnız lstanbulda ve 
Türkiyede değil Balkanlarda hile en 
kafalı ve en bilgili haftır. Ondaki top 
kontrolu baıma çıkıtlar ve paa vereceği 
yeri bilmek emsalsizdir. 

Bunda biraz itiyadın ve senelerin te-
1 siri yok değil. Cevat aıağı yokarı üç se

nedir hemen hemen aynı yerin oyuncu
sudur. Artık onlar Niyazi ile tamamile 
anlaımış bir haldedirler. Onların arasın
daki rabıtayı ve anlaşmağ• kolay kolay 
herhangi bir oyuncu bozamıyor. Onun 
için bu yerin biçilmiş kaftanı Cevattır. 

Fikret: eğer hatır ve gönüle bakma
dan sırf hakikah söylemek lazım gelir
se bu oyuncu bu sene geçen senelerdeki 
formundan ve oyun kabiliyetinden 
çok şey kaybetmiştir. Bunun muhtelif 
esbabı var. Bervechi peşin biz bu oyun .. 
cuyu dama tafına -:evirdik. Sol haf oy
nattık, •ol içeri oynattık, sol açık oynat
hk ve bugün de santrahaf oynatıyonız. 
Gayet tabiidirki bu kadar yer değiştiren 
bir oyuncu anb'lle olur. Fakat bununla 
demek istiyoruz ki Fikret te tamamile 
kababatsızdır. Haya kabahatın bir kıs
mı bizde olduğu gibi en muhim kısmı 
gene Fikrettedir. Bu cocuk antreneman
larını ihmal ediyor .;e umurlamıyor. 
Bu hareket kendisi icin faydadan ziyade 
ziyanı mevcuttur. Y okarıda yazdığnn 
kuma da "bir sağ haf bulununcaya ka
dar,, fo__rvetin değişıneyeceğini yazmıı
hk. Sag haf bulunduğu takdirde Ceva-

dı mcıkez rr.üdafaa ve Fikreti sol aç1ğ3 
veya ıwl ic;e geçirmrk v.:ırdır kt j:.ı Da 
forvet hattının dah:ı fazla randman ver
mesini tem.in e<ler. Çünkü Fikret doğui
ta forvet o!pı•·ak yal"atılmı~t·r. Bugün 
haf oynıyors:ı sır o hız iledir. 

Esat: bu oyuncu son oyunundz gös
terdi ki ist:kbalde ~ok iyi bir sol h3fü<. 
Bugün i«.:i:ı bir parça tecrübe"'i v~ görüş 
kabiliyeti rcksan yalnız bun) F- '"t k~\sur 
diye söylemiyoruz. Oynaya oynaya bun -
lar da zail olacağına katiyen şüphemiz 
yok. E~aAın bu!!'ürkü vaziyeti istikbal 
İçin ç.:ık ümitvardır. 

Rasih: uzun bir müddet hl!radan u
zakta bulunan v~ tak'1111n.:"a. ovrama!'r."} 
olan Ra:.ih, erterji ve bünye itibarile en 
iyi hMtır. An,..""'i. l,ir par· a da~a antre
ncman yaprası ve arkada,Iarının oyun 
tarzlarına uyma~ı: i-::in bir parça çalışma 
sı z~ruridir. 

JV:üdafaa hRttı: Bıı hatta d• Üç oyun
cu var, Furuzan ~ Ya:(ar - Fadıl 

Hattın dcn:lrbaş ı.aziyetinde buluna· 
nı Furuzandrr. Cünkü bu oyuncu diğer 
arkac'a~rarıra rttzarııın t_:ok e~kidir. Bun
dan yedi sekiz c:;enc evvel Kadri il~ bc-·:ı.
ber aynı yerde bek oynadığı spor ile bir 
parça uğraşanlar hilirleı·. Binaenaleyh 
senelerin verdiği tecriibe ve kabiliyet ile 
Funızan kıymetli bh· bek olmu~tur. 
Aşağı ye: karı ~ehrimize l_!efen bütün 

ecnebi takımlarında eördüğiirnüz müda· 
faa hattı hir atak ve bir de temkinli o
yuncudan kuruyol"lar. Yani geri veileri 
bek. Geri bek irin lstanbulda mevcut 
beklerin ieinde Furuzandan daha muva
fıkını bul~ak imltinsızdır. Bu oyuncu 
bu sistemi biraz da tabiatın İcabı tatbik 
ediyor. Çok •eri olmayan bir atlet daima 
kafasile oynamak zaruretindedir. Bu da 
öyle yapıyor. Ve geri oynayarak sürat .. 
le inen forvetin vaziyetini kontrol ettik· 
ten sora topa çıkıyor. Bu görüş çok iyi 
bir haslettir. 

Sallapati oynamakdansa bu tarzda oy
namak hin kP.-e- müreccahtır. 

Fadd ile Yaşara B'elince: Bu iki oyun
cu birbirlerine yakındırlar. ikisi de atak 
ve ikisi de düsüncrek değil sinirlerile 
oynryorlar. Bundan dolayıdır ki daima i
kisinin yanyana u·elmesi tehlikelidir.Fadl 
biraz daha temkili oynarsa Furuzan -
Fadıl müdafaası Furuzan Yaşar müda
faasından bir derece d•ha İyi olabilir. 
Bugünkü vaziyette ikinci şey birinciden 
biraz daha f~ik vaziyettedir. Buna da ec· 
bcp Yaşarın ani cıkışlarından hasim for
fetinin biraz rekimeaidir. Ancak Ya,ar 
bu çıkışlardan -~irini tutturamazsa o ~o
man Fener kalesi i6n tehlike başlıyor ve . 
bütün İş Furuzanın üstüne kal.yor. Ya- 1 
ıarda ek•ik oll\ dii{cr bir okta da sürat
tir. Herhaai bir yanhş harekette onu ta
mir için "'eri bir halde dönemiyor. Hal-

l\1. Roosevelt bir beyanname neşr~tti 
.. .. (Başı 1 inci sahifede) 
tü~ dunyaya tamil bir ademi tecavüz 
~ıs~kı :-J<.dini teklif ehnit olduğunu 
bıldınnııtır. 

Amerikalılar ncuıl tefsir ediyor? 
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sevelt, dünya milİett~ri · rü.:..._ · ~~ 
~- b' be --ma uı1a ut.:n ır . yan~me. neşretme~ -c 
Schacht ıle vakı miılakatıarmd g ' M. 
ra mümaileyhin yapmış olduğu anbesorı
natın tevlit ey.Lediği endişe Üzerin./a
Alman başvekili Hitler'in nutkunu~~ 
rat etmesinden birkaç saat evvel karar 
Vermiştir. Zira M. Rooeevelt'in M. 
Schaclıt'in ağzrndan Alınan 14yasetine 
müteallıi kolarak duymuş olduğu şeyler, 
kendisini yeni bir Avru,pa felaketine 
nıani olmak için evvel.den davranarak 
ll'ıüdahelede bulunmak lüzumuna ikna 
etmiştir. 

. Hitler, Aınecika'nın almış olduğu va 
>ıyeti hesaba katmak mecbı.ıriyetinde 
h~ıu.nduğun.dan M. Rooseve.lt'in teşel>
busune karşr ilk abıülamel Berlinden 
gelecektir. 

M .. Roose~elt, beyannamesinde muahe 
de lenn yemden g" d 
eelcsıinc telmih e:U~ (!CÇirilmesi me 
dan M. Boralı 5 .. 1 . Ştir, Bunu ayan 

.. . ' oy cıniştir. 
M umaıleyh, reisicilınb 

ki kargaşalığın en caa 
1 
uru Avrua>ada

sailles muahedesi oldu~ 1 
•ebebi Ver

teslim etmemekle mtıah:::,u e kabu.ı .ve 
Berlinden gelen tc.lgra.flar Y~ıştır. 

le muavinlerinin M. ~ 1~.r i
ri sürmüş olduğu delilleri ..:~~~ ~e
ceği hususunda pek az ümit vcnnc~ e
dir. Fakat beyannamenin en esaslı t.!: 
fr, /\!manyaya sel't bir ihtar teşkil e
den kısmıdır ve Vaslıington' dan bu ga 
Yenin elde edilmiş olduğu kanaati var 
dır. 

Amerika efkarı umumi~i. Japonya' 
da hasıl olacak aksülameli de Alman
ya 'da hasıl olacak aksülamel kadar me 
•akla beklemektedir. 

k M, Rooseveit'in taarruzu silahlara ve 
leu':"'~tli bir milletin müsellah kuvvet
n:ını kbaşka bir meanLeketin toprakları 
ıeıt':fn.ıetme.sıne dair olan bütün ciim
heles;;; Jap.onya'nın Çin'.deki müda
teıHr. tatbık olunabileceği söylenmek 

M. Roosevelt 'k . 
denberi Çi J 1 tıdar mevkiine geleli-
en başl;ra ~ apon ihtiliifı kendisfain 
tur. Zira mü eş~.al~lerınden biri olmuş-

şarunıleyh Çin ile Japonya 

a~a~mdaki ihtilafın pek ziyade büyüye 
bıl.eceği mütaleasınıdadır ve tek bir mil 
letin, herhangi bir t:aarl\uz hareketinin, 
bütün dünya'lın sulhunu ihlal eedbilc 
ceğini söylerken Japonyayi kasdetmiş 
olduğu zannedilmektedir. 

M. Rooseveltin telmih etmiş olduğu 
üçüncü mmtaka, cenubi Amerikadır. 
Son günlerde cenubi Amerikada cihan 
harbind,nberi ilk de:fa olarak bir haııp 
ilar.ı vukııbulmuştur. 

An•erika reisicümhurunun ıheyanna
naui, cenubi Amerika devletlerine ara 
~•:ındaki ihtilaflara nihayet vermeleri 
ı~ın yapılm•ş acil bir davet telakki e
dılınektedir. 

Almanyaya bir ihtar mı? 
VASH!NGTON, 17. A. A. - Ha

vas 3Jansı rnuhabirin.den : 

M. Ro<>sevelt'in silahları birakma kon 
feransına iştirak etm. la ·ıı 1 
h;tap eden beyann~~'!.·o nhmı et h.,.., 

.. ~ı, enıen e-
men umu.mı denecek b. kLe ka 
lanmış • Hitler hu"k ' ırt. şev . redişı~ 

. ume ınc ısnat 
len proıelere karşı dog· rııdaıı d ğ 

·ım· b' o ruya 
verı ış ır cevap suretinde tıefair -e-
dilmekte ve Alman başvekilinin bugün 
sövliyeceği nutkun.da medenı:- _, .. 

· d kum ... wıyaya 
mey an o asrna mani olma<lığ · tih 
el.af etmekte bulunduğu beyan ol~k 
tadır. 

M. Roosevelt'in silahlarmr muahede 

name terin çizmiş olduğu hudutlu aşır
mak •uretile arttırmak vadinde bıılun. 
maktan istinkaf edecek miJ.Let hakkın 
daki telmihi. Al.manyaya kar,ı ağır bi~ 

ihtar mahiyetinde vad edilmektedir. 

Yoksa Framaya bir ihtar mı? 
lıERJAN, 17. A. A. - SiyatSi mebafil, 

M. R<>osevelt'in beyannamesi hakkm
da'<i mütatea ve hükümlerinde pek muiı 
teı ızaııe davrarunaktadırlar. 

Bu mehafil, Almanyanm noktai ruır 
mrını bu ·· . 
. f gwt Reıciıetag meclisinde ta-

rı .ve izah etmenin başvıekil M. Hi ti.er 
e aı• old ... 

" ugunu beyan etmektedirler 
Mamalih M. R , ' 

ainin A ·•---~ OOscveltıin beyanname 
menAd'lllll Avr · Le · · ha ziyade doğruda u~ ış rı ile da-

lmak n dogruya alakadac 
o arZtUS11'1u gÖ&termekte b l 
ğu ehemmiyotLe kaydedilmek ~ un~u 

kt_... b . . •Stenı i-
me =•r ve u ıtıbar ile M Roo 

t bb .. ü Alm . seveJ.t 
ın e'ı" ır.ı anyada iyi karşılan-
m•ştır. 

Beyannamenin esasını, silihların 

tahdidıne ait olan Mac Donald planı
aliikadar devletler tarafından kabul e
dilmesine dair olan tavsiye teşkil et
mckte<lir. 

Rerlin'de bu planın. müvecceh fikir 
!eri itibaril e . Cenevrede Almanya ta
rafından takip olunan hattı harekete uy 
gun o!ıduğu temin edilmektedıir. 

M. Roosevıelt'in beyannamesinin ba
zı noktaların.da doğrudan doğruya Fran 
haya ve bazı noktalarında yine doğru
ian doğruya Fraıısaya hitap etmek iste 
dı~i ap aşikar görülmektedir. 

Rusyaya da gönderildi 
VASHİNGTON, 17. A. A. - M. 

Roosevelti'n beyanruımesini Sovyet -
Ru<ıyıa hükfunetıine gôndermiş olmas•, 
siyasi mehafilin bilhassa nazarı dikka
tini ceolbetmektedir. 

Ayandaloi demokratların şefi olan 
N. Robinson, bu ha.di1!enin Sovyet Rus 
yayi tanımak tasavvurunun mevcut ol
duğunu göstermemekle beraber M. Roo 
scveltin bu teşebbüsünün böyle hlr 'ne
tice verebileceğini beyan etmiştir. Ma
mafih hükiirnet mehafili, Rusyaya yapr 
lan bu tebliğin Rusyayi tanımağa doğ 
ru atu•mş bir adım teşkil etmemekte 
olduğu hakkında teminat vermişlerdir. 

Sovyet Rusya ile Amerika arasında 
evvelce de bir takım ootalar teati edil 
miş o.lduğu ehemmiyetle kaydolunmak 
tadır. 

Mac Donald'ın şayanı dikkat sözü 
LONDRA, 17. A. A. - M. Mac Do

nald,. Amerikadan avdetini tes'it için 
ş~refıne verilen ziyafette şöyle demiş
tır : 

.. Bugün. hemen hemen tarihi bir gün 
d~. Zıra Amerika, bugün büyük bir 
curetlıe ve açıkça pa~r.larmı kqpa
rak cesurane ve takdire şayan azimle 
pupa yelken yeni sulara at•luuştır. 

Başvekil, bundan sonra Amerikanın 
cihan sulhuna ırit hwıwolardan hiçbiri
ne karşı lakayit kaJmayacağırun biz
zat kendi beyanatından anlaşılmakta ol 
duğunu ilave etmiştir. 

Müaellah müdahale yok 
VASHINGTON, 17. A. A. - Beyaz 

Saray' da kat'! <ıu.rette beyan odıildiğine 
göre Rooııevelt ademi tacavüz misaki 
kabul edildiği takdirde Ameri
kamn bahriye piyade kuvvetıleri bundan 
böyle Nicaragm., Haiti, Panama, Hon-

1933 

T aris yeni stili ;ıc yüze;·flen 

Faı·i!'J r:nüthi11 s.uret~e 
çalı~· yor 

Fı·ansa ve sabık: dünya 400 metre 
yüzme samp:yonu Jean Faris bütün 
kı~ı hafif ant ·::nem.'.\nlt\r ile geçirmi;, 
vüc·ıdüne iyi bakm14 v~ ke~ini ıs~~h 
ctmişt~r. Y e:::n.ne gayc~ı bu sefer dun
ya rekorunu gene ı,azanabilmektir. 

Bi:hnssa karısı yen; sitilinde nefes al

ına usulünü değişt!ı-r.ı!.ftİr. Retmimiz 
bu har "keti gayet vazıh bir halde gös
teriyor. S:ığ'ını.:ı üstüne yatmrş bir va
ziyette iken y::ıni sağ' c1i nüm!tün ol
duğu kadar ilerid~ iken sol kolunu 
da havada ufki bir vaziyette tutuyor 
ve ciğer~erİ'!lc azami genişliği temin 
ettikten sonra, kafasile yardığı suyun 
arasından nefes alıyor. Bu suretle ci
ğerlerine tamamile hava doluyor ve 
mukavemet kabiliyeti artmıt ol~yor. 

A·ırJ?a yüz111e rnünekkit~erinin yaz 
dık1anna nazaran bu stctarisi herhal
de mühim bir şey me;rdana getire<.ek 
tir. Balı.alım?. 

bı;ki l?ııdd bir derece caha seri bir hal
de. Binaenaleyh şampiyonanın son haf
talarında ve ~ek slkı rakipler karşısında 
bulunmamız dol:ıy•sile müdafaada Fa
dıl - Furuzan hattını, Yaıar -- Furuzan 
hattına tercih etmemiz lizmıdır. 

Kaleci: Burada Hüsamettin'den- baş 
kası olmadığı için bir şey yazmak zaittir. 

lstanbulspor taknnma gelince: 

Bu takını umumiyet itibarile .e-enç ve 
çevik oyunculardan mürekkeptir ve ta
kım halinde oynar. Onun için muvaffa
kiyet ümitleri fazladır. 

Fert itibarile bir kaç kiıi sevilmiştir 
fakat onların arkadaşlarile çok İyi bir 
tarzda uyuşuyorlar. Bu takrmın en zaif 
noktası merkez müdafileridir. Hasan bu 
yer icin çok fazla ağ•rdır. Seri bir hü
cum hattı karsı.,nda derhal ckorte bir 
şekilde kalıyor. Maamafih futbolde ri
yazi katiyen yoktur. En iyi kritiği bu 
maçı !!'Ördükten sonra yapabileceğiz. 

Beşiktaş - Vefa maçı: 
Son ti.ev.reni.. -.ay•L kuvvetlerinden 

biri olan,. Vefa yarın Beıikta~ın kar,111n
da nasıl bir netice alacağını tahmın et
mek pek kolay bir şey değildir. Binaen
aleyh macı . ıııörmeden yanlış bir faraziye 
ınüdafaa etmekdense fikrimizi maçtan 
sonra söylemeği muvafık buluyoruz. 
Bakalım her iki takım nasıl oynayacak? ı 

Muhteşem Özdemir 

Ladumegue tekrar 
kotacak 

Avrupa gazetelerinde gördülderi
mize nazaran Fransanın ve dünyanın 
en iyi mukavemet koşucularından 
Ladumeğue tekrar piote çıkaca.kmış. 
Sporu yakından takip eden karileri
m.izin hatırlarında kalmı~ olması 
lazım gelen bir boykut ile bu dünya 
ı·ekorunu 1932 Los-Angelos olimpiyat 
lanndan ;,ir iki ay evvel diskalife edil
mişti. 

Hadise şöyle olmuştu: 

Ladumeğue Franaada çok tutulan 
popüler bir atlettir. Her yerde ahali, 
ve sporcular onun kazanmaıını can 
ve gönülden isterler. Uzağa gitmiye
lim, lstanbulda bile bu atlete kulak· 
tan ve resimden i.tık olan sporcuları· 
r.ı12 vardır. 

ilu Fransız koşucusu tamamile 
keııdi kP.ndine yetişmit, sıra ile altı 
dünya rekorunu kırmıştır. Meşhur ve 

dünyanın en sÜ?"atli adamı olan Pave 
Nunni'nin rekorlarını bu atletten baı 
' a kimse kırmamıştır. Laduıneğue'in 

Tekrar koşuya başlayan Ladumegue 

1000 metre ile 2000 metre arasında 
tam altı tane rekoru vardır ve hi.li. 
ktnlmam"i'h•· 

1932 olimpiyadında bu atletten 
çok fazla şey bekleniyordu. Ancak 
Fransa atletizm federasyonu kendi o
toritesi icabı üç renkli formanın en 
kuvvetli Ası olan bu elemanı bir se
n~ müddetle cezalandırmıştı. Bunun 

En küçük beynelmilel •porcu 

En küçük şampiyon 
Dünyanın en küçük beynelmilelin< 

malik olmak şerefi Holandada::lır .. Bu 
ıercfi de on~ temin eden 13 yaşınd<l 
genç bir kızcağızdır. Bu sporcuların 
bünyamini Avrupa kadın yüzme ıam
piyonaaına İftirak ebnİf ve serbest 
yüzme 100 metreyi 1,12 1 5 bitirme
ğa muvaffak olmuftur. Bu netice ile 

şampiyon olamamışsa da Avrupa ka
dın yüzme §&Dlpİyonasınde. d-erece al
mııtır. Dütünüyoruz. On üç yaşında 

bir kız nasıl olur da bu kadar stil< 
olabiliyor ve bir Avrupa f&lllpİyona· 
sınd aderece alabiliyor. Bu ne zam.al' 
yüzmeğe batlamıı, ne zaman sivrilmiş 
te \3 yaşında Avnıpa falllpiyonaıına 
girebiliyor. Doğrusu hayret ve in 
şaallah darısı bizimkilerin baıına.. ---

Talat Beye 
Mektubu geç aldığımdan dolayı bu 

hafta affınızı rica ederim. Gelecek 
hafta hangi maçı İlteneniz gene bana 
yazınız. 

ne dereceye kadar doğru olup olma

d•ğm• burada münakaşa edecek deği· 
liz. Fakat ortada bir hadise varsa o 

da dünya çok iyi bir atleti bir senelik 
bir müddet kaybetmit oldu. Bu kayıp 
bir senelik olsa da gene razıyız. Ya 
Ladmeırue eski vazivetini bulamazsa! 
O zaman artık yan mukavemet ko§u
ları için başka adam yetiştirmekten 
başka bir çarei hal yoktur. Bu müla
hazanın en vauh havasını bizzat Lad
megue. Piste üzerinde de verebilecek· 
tir. Bakahm ne olacak ak mı, kara 
mı? .. 

Bir mebus doktorlarımızı Mecliste ittiham etti 
(Başı 1 inci sahifede) 

kapağı fitmit ve kan içinde kalmıştı. 
Doktora gönderdik, gözüne tentürdi
yot sürdü ve geri gönderdi. içimizde 
bu kadar doktorlar var, göz kapağ•
nın içindeki kan için tentirdiyot 5Ürü
lür mü arkadatlar? Bu lstanbulda bir 
doktor tarafından yapılmıştır. 

Ali Saip Bey (Urfa), cevap vererek 
dedi ki: 

- Gönül İsterdi ki memleketin vü
cutlarile, ilimlerile iftihar ettiği dok

torlardan bu kürsüden takdirle bahse 
dil5İn. Bundan on bet yirmi sene ev
vel milletimizin hayatı, sıhhati yaban 

cı doktorlnın elinde idi.. Bugün ise 
hariçten memleketimize tedavi için 
gelenler var. iftihar edelim. 

Saip Bey bundan sonra, tıbbiyeli
nin milli tarihimizdeki civanmert, 
vatanperver tipini ve mevküni canlan
drrarak İui.ve etti: 

Bu büyük sanat erbabın• ufak te
fek yersiz ittihamlarla dilgir etmiye
lim. 

Mazhar Müfit Bey Sa.ip Beyin beya
natına İ§tİrak etti. Hariçte nam ver

miş mütehassıs doktorlanmrzdan tak
dirle bahsetti. 

Reıit Bey (Antep) Rasim Beyin be 
yanatıru mantıka muhalif bulduğunu 
söyledi. 

Sıhhiye Vekilinin cevaplan 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Meclis

te Sıhhiye V ekileti bütçesi müzakere
sinde Sıhhiye Vekili Dr. Refik Şevket 
B. bul8§ık ve salgm bastalddara kar§ı 
alınan tedbir trahom mücadelesi için a
çılan hastahaneleri saydıktan sonra 
1,109,655 kiıinin ayakta 1564 kitinin da 

duras'da ku!Jamlmıyacaktır. 
. Fıilvaki reisicümhurun beyan.name6i, 

bır memLeketin kuvvetlerinin ıliğer 
memleketin hudutlarını aşmaeı L\izım 
egldiğini beyan etmektedir. 

Çindeki Amerikan aslııer.Le.rinin huku 
ki vaziyetinin başka mahiyette bulun
duğu, ünki bu kuvvetlerin Çinde bey 
nelmilel muahe'deler mücibince otur
makta olduğu ve geri ekilmekrinin bü 
tün a.lakaçdar devletlerin müştereken 
verecekleri karara bağlı bulunduğu e
hemmiyetle kaydedilmiştfr. 

yahrılarak tedavi edildiklerini söylemiı 
tir. Vekil B. vereme kartı mücadelenin 
artt1nldığım söyledikten ~onra doktor 
ve ilaç ücretlerinin yiikıekliği üzerinde 
vaki mütaleaya da cevap vemıiı, Veka
letin Millet Meclisinin tasdikrna arzedi
len hususi hastahanelere ait kanun liyi
hasının bu yerlerdeki Ücret mesele.tini 
kökünden hallettiğini, hu•usi surette 
doktorluk yapanların ücretleri meselesi
ne gelince fazla ücret almıı olanlar var
sa Vekalet ve mıntaka etibbaları haber
dar edildiği takdirde alınan fazla para
nın istirdat edileceğini bildirmiştir • 

Maarif vekilinin beyanatı 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Mec
liste Maarif bütçesinin müzakeresi es
nasında söz alan Maarif vekili Dr. Re 
§İl Galip Bey hatiplerin şahsı hakkın
da teveccühk&r ve iltifatkar sözlerine 
teıekkür ettikten aonra auallere cevap 
verm.iıtir. 

Vekil Bey ilk önce Refik Şevket 
Beye cevap vererek Darülfünun ısla
hatının cezri ve esaslı surette yapılma 
sına karar verildiğini söylemİf ve ı.Ia 
hat kanununun mecli5te müzakeresi 
esnasında İzahat vereceğini bildinniı
tir. 

Evrak hazinesi ve eıki eserler hak

kındaki suale de vekil bey cevap ver
mit. ,bu hususta bir kanun layihası ha 
zırltf'h.dığını , bu aene i.aan atikanın 
muhafazası için 50 bin lira fazla t&h
aiaat konduğunu, evrak hazineleri ü
zerinde de çalıııldığmı, ilkınekteple
rin beı yıldan alh yıla çıkanlmasınm 
bu sene maddeten imki.naız olduğunu 
söylemİ§tİr. 

Vekil Bey mecburi ilk tahsil, mek

teplerde lisan dersleri ve ıair maarif 
iıleri hakkında izahat vermi§tir. 

Türk heyeti sıhhiyesi tam altı sene

den beri hariçten tek bir muavenet gör 

meksizin tekmil mücadelelerini bütün 
dünyanın anladığı sistem bir usul da

iresinde yapmış ve muvaffak olmuttur 

Bunu yapan Türk tabibidir. (Bravo 
sesleri, alkıılar). 

Acaba Beyfendi, doktorların fevkal
beşer olduklarınımı tasavvur ediyorlar? 
Onlar da insandırlar, hususi hayatların
da arzu ettikleri gibi kanuna nizama şe· 

reflerine ve haysiyetlerine muvafık o 
lan her tekilde otururlar, yerler ve İçer
ler. Bunun niçin kendilerine çok görü
yorsunuz? Bcyfendi vazifede tekisül
den bahıettiler. Devlet hizmetinde te
kasül gösterenlerin kanunda yeri var
dır. Ona göre muamelesi yapılır. Eğer 
böyle bir bildikleri varsa yine burada 
liitfen haber versinler, vekalet bunlar 
hakkında lazımgelen takibahn yapılma 
siyle vaziledardır. Haklarında liznnge
len takibah yapar. 

" Ben aördükJerimi söylüyorum" de
diler. Bu &'Ördüklerinin hakikata muva 
fık olınadığıru da ben söylüyorum. Bu 
da filiyatla sabittir. Memlekette mevcut 
olan ve B. M. Meclisinden geçen tip ka 
nunlanrun bir maddesini bile Beyfendi 
nin okumad.klarını anlıyorum. Eğer o

kuaalard, mesleğe karıı bu kadar haka
ret yapmazlardL 

" Kedileri daha bugünkü hastahğı 
bilmiyorlar " dediler. Acaba bugünkü 
hastalık nedir? Beyfendi kelimelerini 
iyi intihap edememiılerdir. Eğer müca
dele şekli demek istiyorlar sa onun i
çin vekaletin emrazı ıariye teşkilib va 
dır. Nerede büyük bir hastalık çıkarsa 

oraya &'İderler , mücadele ederler. Be
lediye doktorunun vazifesi bunnu bulun 
duğu yerdeki halkın hayatiyle uğraş· 
maktır. Daha doğrusu hasta olanlardan 
ziyade hasta olmıyanları basta etmeme! 
için çalı§mıtbr. 

' ' Bir doktor frnnga yapıyor. Oç saal 
sonra hasta ölüyor'' dediler. Böyle bir 
mesele varsa mahkemeye müracaat e
derler. Eğer böyle birtey varsa isim 
söylesinler. 

Kendileri evvela hu kürsüden istedik 
leri &'İbi söyledil•r. Sonra ricat ediyo~
lar, ne oldu? bu kürsüden bütün mes .. 
!eklerden gayri tip mesleğine karşı gay 
ri muhik hücum yaphnız. Arkasından 

ben hepsine söylemiyorum diye ricat et 
tiniz. Hangisini söylemek istiyorsanız 
onu söyleyiniz. 

Gümrük ve inhisarlar 
ANKARA, 17 {Telefonla) - Gün 

rük ve inhisarlar bütçeainin müzake· 
resinde Rana Bey ecnebi mütehaısıı

lar hakkındaki ıuale cevap verdikten 
sonra vekalet bütçesi 4.881 .853 lira 
olarak kabul edilmiştir. 
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3 'l ncü kolordu 
i an•arı 

K. O. Merbu kıt'aları ih
tiyacı içm 145.000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 24 Mayıs 
933 çarşamba günü saat 11 
dedir. İsteklilerin şartname
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya İştirak için o gÜn 
ve vaktinden evvel F mdıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonuna 
gelmeleri. (137) (1988) 

%511 

1. F. ihtiyacı için 130.000 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü 1 

nakasaya konmuştur. İhalesi 
24 Mayu 933 çarşamba günü 
saat 11,30 dadır. İsteklilerin 
şartnamesini gönnek üzere 
her ı;in ve münakasaya işti
rak icin o gün ve vaktinden ı 
evveJ Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna gelmeleri. 
(138) (1989) 2512 

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

cin 36819 kilo sığır eti kapa
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. ihalesi 22 Mayıs 933 pa
zartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzre her gün F mdıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
ve münakasaya iştirak için Ti 
rede SA. AL. KOM. nuna te 
minatlarile birlikte müracaat 
lan. (3049) (1990) 2513 

Çatalca müstahkem mevki 
kıtaları ihtiyacı için 40,000 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
29 - Mayıs - 933 Pazartesi 
günü saat 14 tedir. İsteklile
rin şartnamesini ııörmek üze 
re her gün ve münakasaya itti 
rak İçin o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklı 
da 3. K. O. Sa. Al. Komisyo
nuna gelmeleri. 
(145) (2057) 2642 

••• 
Çıt.tlll"4 Mal. Mv. için 70 

<or. Lavemarin kömürü pazar 
lıkia satın alınacaktır. ihalesi 
20 Mayıs 933 cumartesi ~nü 
saat ] 1 dedir. isteklilerin şart 
namesini görmek. üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel Fm
d1klıda 3. K. SA. AL. KOM. 
nuna gelmeleri. (166) 

(2229) 2885 

K. O. hayvan hastanesi için 
pazarlıkla 17500 : 18000 kilo 
yulaf satın alınacaktır. İhale
ı:i 20 Mayıs 933 cumartesi gü 
n\i saat 14 tedir. İsteklilerin 
nümune ve Jartnameaini gör
mek üzere her gün ve pazarlı 
ğa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. komisyonuna gel 
meleri. (167) (2230) 

2886 .. "' 

MiLLiYET PERŞEMBE 18 MAYJS 

' erli 

' GİSL 
Düny nın En St.ı:~- m ist·~ı eri 

Golf_ Tenis. Sport ~~e.::riep la§~· avakl an.arı 
v 

lsveç malzemesinin tamamen ayni malzeme ile Türk işçi 
kızları tarafından yapılmaktadır. Cinsi ve sağlamlığı 

itibarile İsveç mamul&tından farksızdır. 
Satış mahalleri 

Aşir Efendi caddesinde flT o. S9 Gialaved salıt deposu 
llahmutpafa caddesinde Dilber Zade kardetler miiessesab tuhı-f •e 

. . - . : l 

istanbul birinci ticaret mabkemrsinden: 

Marka Sandık No. !Kalite No. Kalınlık No. 

1 
K. M. N. ~335/36 36238 13-14 

K. N. 5341/42 36441 
K. N. 5343 36371 8 
K. M. N. 5385/87 18720 2, 50 

K. M. N. 5331/34 36331 48/ 50 

K. M. N. 5322/25 36331 50148 

K. M. N. 5379/ 82 18720 2/50 

K. M. N . 5383/84 18720 26 

. 
K. N. 5330 36356 2/16 

K. M . N. 5316 1 280 
A. C. F. A. 63377 t. A. 300 

Muhteviyatı 

Halis ipek 

Beyaz pamuk ipliği 
Kıl ipliği 

Am~rikan pamuk 
;pliği 

Ham halis ipek ip-
!iği. 

Ham halis ipek ip-
!iği. 

Amtı ikan pamuk 
ipligi. 
Amerikan pamuk 

ipli~L 
Yün ipliği 

Merstliıe 

1 Sun'i ipek 

Kap adet 
2 Sandık 

2 Balye 
1 Balye 
3 Balye 

4 Balye 

4 Balye 

4 Balve 

ı Balye 

1 Balye 

l Sandık 
14 Sandık 

Bttlunduf.u yer 
G-lata 3 No. lu An
lı .. r 

., 1 No.lu Anbar 
1 No.lu Anbar 

antrepo 
.. ı No. Ju ., ,, 

F.mı:ıörıü 1 No. h.ı ., 

Eminönü 1 No. lu ,, 

İstanbul Gümrüğü 

2 !\o. lu anbar. \ 
lstrnbul Baker hanı 1 

,. " 

Yukarıda cinsi v.; muhtcviYa.tı ve bulund.uğu yerler yazdı olup mahkemece &atılrndsr mukarrer b.:ıı~nan emvali~ 
açık arttırroalarının yapılmaııı hususunda İstanbul cihetinde bulunanlar ; ;,., 24 Mav~~ 1933 çarşamba gunu ve Galata tı
hctinde bulunanlar için 29 M.ayı.s 1933 p;..:artrsi giinü ve yeni postahane arkasın da kilır Balır lianı<lın alt katında mev
cut bulunan emval için de Haziran -ı 93 . nleri tayin kılınmıştır. Almak isti yenlerin mezkur günlerde 
saat 10 ıla emvali mezkiırenin bulundukları antrepo ve anbarlarda hazır bulunmaları Eizumu ilan olunur. (3473) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cncü Vakıf Han f staobu! 

Jhtiyat ve Sermaye.si: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( ·~ 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafından te,kii olunmuştur. İdar~ mecli•I ve müdürler 
heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Ttırkiyenin her tarafında (200) il geçeo acentalannın h~p•l Türktür. TOr
kiyenin en miihim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaz~! Otomobil 
ıigortalarını en iyi şeraitle ı apar. Hasar vukuuoda zararları sur at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 2361 

K . O. Merkez kıt'at ve 
mües.esatı ihtiyacı için pazar 1 .. -
lıkla 2800 : 3000 adet Osram OPERATÖR 

-nhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
veya Filips markalı lamba ı 
satın alınacaktır. ihalesi 20-5-
933 cumarteai günü saat 
14,30 dadır. İsteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel F m 
dıklıda 3. K. O. SA. AL. ko
misyonuna gelmeleri. (168) 

(2255) 
* * .. 

K. O. seferi muh'ahere de-
posu tamir ettirilecektir. lha 

• lesi 20-5-933 cumartesi günü 
ı>aat 15,30 dadır. Taliplerin 
şartname ve keşifnamesini 
~ormek üzere her gün ve mü 
nak.asaya iıtirak için o gün ve 
vaktinden evvel komisyonu-.. 
rnuza müracaatları. (169) 

(2256) 

*** 39. A. Satınalma Ko. dan: 
Tiredeki kıt'atm ihtiyacı 

olan 107604 kilo un kapalı 
zarfla münakaşaya konmuı-

Dr. Şinasi Hakkı 
Hastalarını Pazar ve Perşembe gUtı
lcri soıat 14 ten 18 e kadar Kadı

köy'ünde Moda caddesinde 208 1111-

merolu muayenehane"1nde kabul 4'dcr. 

(2541) 2379 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabını göndermek iç.in adre•imize 

yazınız: 

Maiııon de la Bible Dpt. T. 2. 

GENEVE (SUlSSE) 

- 2894 --- [3332] -· 

tur. İhalesi 8 Haziran 933 per 
§embe günü saat 14 tedir. Mü 
nakasa şartnamesi İstanbul 
3. K. O. ve İzmirde Mst. Mv. 
SA. AL. Komisyonlarında 
mevcuttur. Taliplerin günün 
de teminat ve teklif mektupla 
rile Tire' de SA. AL. Komisyo 
nuna müracaatlan. (3063) 

(2257) 

Şartnamesine ve .( 13502) numaralı kararname ahkamı
na tevfikan takasla ve pazarlıkla yaprak halinde ve kabiyle 
beraber cem'an (31) parçadan ibaret olmak ve parçaların 
her birinden yirmi hin adet bastıralmak üzere şişe resimleri
ni havi katalok yaptırılacaktır • 

Pazarlığa iştirak etmek Üzere (o/0 7,5) teminatlarını 
hamilen 20-5-933 cumartesi saat 14 te Galatada alım, sa
tım komisyonuna müracaatları. (M) (1954) 

İstanbul 6 m<:ı icnı memurluğundan: 
Üsküdar Çamlıca Namazgihda Bağlar 
iç.inde Mehmet Pehlivan efendinin Jıa
nesin.k Hakkı Beye bor><:.UJldan dolayi 
mahcuz olan Kömür K.omisyoncuau İe
maıl efendiye ait ev eşyasının bu kerre 
21-5-933 tarihine müsıdif pazal' günü 
saat lu dan 15 e kadu açık artırma su 
ıetile satı,ıne karar verilmit olduğun
dan talip olanların 931-8171 D, No. ile 
mahallinde bazı.r bulunacak memuruna 
münıc.aatlııtrı ilin oJ.ımur. (3427) 

ZAYİ - 927 tarihinde tıp Fakültesi 

Dis taba.beri ,.mesinden aldığını hüvi

yet varakaıımı zayi ettim.Yenisini ç'kara 

cağımdan eslôsinin bükmü kalmann~tır. 

Diş fakülteei son sınıf talebelerinden 

378 No. lu Bedr06 İskon. (3448) 

İLAN 
1933 Mayısının 15 inci Pazar

tesi gününden itibaren yeni bir 
it'ara kadar, zirde muharrer Ban
kalar ııitelerinin saat 9,30 dan 
15,30 a kadar umuma kü,ade ol 
duğu ilin olunur : 

American Express Cy, Banca 
Coınnıerciale ltaliana, Banco di 
Roma, Chrissoveloni Bankası, 
Deutache Bank und Disconto Ge
aellschaft, Deutache Orientbank, 
Emlak ve Eytam Bankası, Fele
menk Babrisefit Bankası, Osman 
b Bankuı, Selinik Bankası, S. S. 
C. 1. Ticareti Hariciye Bankası, 
Şarkı Karip Ticaret Bankası, Tür
kiye it Bankası, Türkiye Ziraat 
Bankası. 2839 

• 
lsta:&ı ul L • se er Alım 
Sa m Komisyonundan:. 
Komisyonumuza merbut Muallim mektepleri, Lise ve orta 

mel<teplerle mülhak pansiyonlarının 1-6-933 tarihinden 1-6· 
934 tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mahrukat " e 
sair ihtiyaçları kapalı zarf usuli le münakaı;aya ve ekmek kırn • 
tılarile yemek artıkları da mevkii müzayedeye konulmuştur. 

Fiatlar mutedil görüldüğü t akdirde bunlardan "Sebze, et, 
ekmek, süt, yoğurt, sabun, odun, mangal kömürü ile hayvan 
yemleri 31-5-933" ve "Sadeyağı, zeytin yağı, zeytin tane~i, 
un, İrmik, makama, kuskus, şehriye 7-6-933" ve "Şeker, ka· 
sar peyniri, beyaz peynir, yumurta, salça, patates, sovan 14-
6-933" ve "Pirinç, nohut, mercimek, börülce, bezelye, kuru 
fasulya, kuru meyva, 21-6-933" ve "Kok ve maden kömür'e··i 
Vakum, mazot yağı, gaz, benzin, ekmek kırıntıları, yemek aı-· 
tıklan 28-6-933 tarihlerine mü sadif çarşamba günleri saat 15 
le ihale edilecektir. Şartnamesini görmek istiyen1erin İstanbul 
Erkek lisesindeki kaleme ve münakasaya iştirak edeceklerin c' e 
teminatı muvakkate makbuzlar ile birlikte tayin olunan günle~·
de Cağaloğlunda Maarif dairesindeki komisyonumuza müraca 
atları. (2030) 2612 

•• 
gun~ 

Kurukahveci Hanı Altında 

"(uırukahvecl Osman Efendi oğlu 

A. İ H S A N 
• 

KURUKAHVECI 
ağazasını Açtı 

( 3377) 

Tit..ARET İŞLERi UMUM MODORLOCONDEN 
3l• 1 kinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümierine göre tescil edilmiş olan ec

nebi ~i:~ct:cri~den SOSYBTE JENERA l DÖ M.IN E METALÜRJİ (Societe 

Generale de Mines et Metallurgie) şirk eti bıı kae mtiıacaatla Türkiye umumi 

vcki!igiııc şırket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkeme

lerde J,ıva eden edilen ve ii~üncü şahıs sıfatlari ile hai:ır bulunmak üzere M. 

Gusı.ıvc Laudet'l tayin eylediğini bildirmiş ve ]azını gelen vrsikayı 
Keyfiyet kanuni hükiimlere muvaffık g örülmüş olmakia ilan olunur. 

vermiştir. 

(3451) 

Tl< ARET 1ŞLER1 UMUM MUDURI.üCONDEN : 
3Q İkincı Teşrin 330 tarihli kanun hükuınlerine göre tescil edıaniş olan ec

nelıl şirketlerinden Soçyeta Telmiko İn duıtnyale Ferloryrnt~ - Societa Tekniko 

İndustriyrlle per l..'Oriente Şirketin.in T ürkiyc umumi vekili hair olduğu sela

hiyete binaen bu kere !DÜracaa.tla kendi sinin gaybubıyeti halinde yerine şirket 

namına yapacağı ışlerde doğacak dava} arda bütün mahk-emelerci.e dava eden. edi 
len ve üçüncü şahıs ;;ıfatlarile hazır bulunmak üzre metr ·"'lberto Vuçino Efen

diyi vekil tayin cy!edigini bildirmiş ve Jazımeglen vesıkayı vermi;tir. Keyfiyet 
kanuni hükümlerine t.yıun görülmüş olmakla ilan olunur. (3434) 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevzipaşa. Oiyarıbekir hattının Km. (385,000. 407,000) 

arası inşaat ve ameliyatı (24 üncü kısım) kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 4-6-933 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te 
Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. Müna 
kasaya d:-J.ıil olabilmek İçin taliplerin Devlet Demiryolları i
daresindL_ yalnız bir mukaveleile en aşağı Sekiz yüz bin lira
lık bir İş almış olması ve bu işi hiç bir itiraz ve şikayete mey
dan vermemiş olarak hüsnü su retle ikmal etmiş bulunmaları 
meşrut olup taliplerin bu şeraiti haiz bulunduklarını mübeyyin 
olmak üzere Demiryollar İnşaat dairesinden alınağa mecbur ol 
dukları vesika ile (102000) lir alık teminatı muvakkate ve ca-
ri seneye ait Ticaret Odası veai kasile birlikte ayni gÜn ve saat- , 
te münakasada bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Ankarada Nafıa Veka
leti Levazım dairesinden ellişer lira mukabilinde tedarik ede
bilirler. (2170) 2844 

Ergani Bakırı 
TORK ANONiM ŞiRKETİNDEN : 

Ergani madenin"de imalathane saha smda inşa olunacak 9X 15,S metre cb'adın 
da bir müdfr ikametgahı, ayni çatı altı o.da cem'an 9X 22 metre eb'aduıda iki me 
murin ikametgahı, ~OX 12 metre eb'adın da bir ambar, 30X 10 metre eb'admda bir 
ambar, ıox 10 metre eb'admda bir lolro motif hangarı, 15X 10 metre cb'admda 
bir taş d..,.,..u, 29 X 11 metre eb'adında bir kantin inşaat lk oluklu şaçtan mamul 
iki ambara ait temel İll§aatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

İhale 10 Haziran 1933 tarihif'e mü sadif cumartesi günü Şirketin İstanbul' 
da Bahçekapı61nda, Taşhanda kain Me rkezi İdaresinde yapılacaktır. 

Talipler ,evvelu bu gibi ifleri başarmış olduklarına dair muteber evrak 
ibraz ederek mukavelename, şartname ve plan nfuıhaları ile fiat <:etvellerini, 
müracaatları tarihinden üç gün sonra, Şirketin Merkezi İda~ndcn veya Erga 
ni'dclıi İşletme Idaremnden 25,- (yinn i Leş) lira mukabilinde alabilirler. 

Münakasaya ginnek isteyenler tek lit mektuplarını muhtevi kapalı zarfı, 

mukaveU: ve şartname ahkamının kabul ünü mütezammin imzalı bir wnıka ve mH
li bankaların biri tarafından verilmiş altı bin :iralık bir teminat mektubu ile birlik 
te diğer bir zarla koyarak nihayet ihale ~ıinii saat onbcşe kadar Şirket Müdiriye 
ti l'mumiyesw makbuz mukabilinde tevdi edeukJerdir. 

Teklif mektuplanrun tetkikinden sonra Şirket bu işi münasip gördilğü tali-
be ihale etmekte wya ihaleyi tehir eyi emekte muhtar olacaktır. , 

Bu hueusta başka malümat almak istiyenler Şirketin Merkezi İdaresine ve 
ya Ergani' deki İşletme İdaresine müra- caat etmelidir. (3416) 



e 

İst. Mr. Kumandanlığı 
Sahnalma kom. iliinları 

. . 
Kon ya Askeri orta mekte

bi için maa motör et çekme 
makinesi 20-5-933 cumartesi 
ı;. imü l'aal 14 te pazarlıkla sa 
hn alınacaktır. İsteklilerin bel 
li vakitte komisyonda hazır 
h\.liunmaları. (644) (2251) 

:{. "' ~ 
Merkez Kumandanlığına 

merbut İstanbul cihetindeki 
müe:>sesat için on iki bin dört 
yüz yirmi çeki odun 19-6-933 
pazartesi günü saat 14,30 da 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
m;:-k için her gün ve münaka 
6a!<ına ~irişeceklerin belli vak 
tinden evvel teklif mektupla
rrnı komisyon riyasetine ver
mderi. (643) (2252) 

... ... ... 

Harbiye ve merbutu mek 
tepler ihtiyacı için dokuz ka
lem taze sebze 7 -6-933 çar
faJllba günü saat 14,30 da a 
leni ınünakasall yapılacaktrr. 
Şa:tnameaini görmek için is 
teklilerin belli vaktinde ko
mi<1yonda hazır bulunmaları. 
(645) (2250) ......... 

idareleri Merkez Kuman
danbğma merbut Anadolu ci 
hetindeki müeasesat için 8260 
ç.eki odun 19-6-933 pazartesi 
g·ünü saat 16 da kapalı zarfla 
~atın almacakbr. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaama gİrİfe
ceklerin belli vaktinden evvel 
teklif mektuplarını vaktinden 
evvel komisyon riya.setine 
vermeleri. (642) (2253) 

*** Harbiye ve merbutu bulu-
nan nıektepler ihtiyacı için 
yirmi bin kilo koyun eti ve 
on bin kilo sığır eti 18 Hazi 
ran 933 pazar günü saat 
14,30 da kapalı zarfla satm <' 

lınacaktır. İsteklilerin şartna 
meyi görmek için her gÜn 
Vf" münakasaya girişeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
mektuplarını komisyon riya 
setine vermeleri, (641) 
(Z254) 
İstanbul alliye mMılı:C<neOıi birinci hu 

k k dairesinden u . 
N•li• Vckal<otı tara[ınıl.mFatiht.e çoarı;am 

ha cad<!e&I 167 No. lu hanede mukim sa 

bık .f<n .,,ernuru Ahmet Hidai B. aley-

n10cbııri vazifesıni yapmadığm
ıune 

dan dolayi <>kuma masra rı olarak bin 
onbir ıiranın tahsili hakkın.da ikame 0 _ 

h.ı'lan davadan doiayi berayi. tebliğ ir· 

sal krJtıı.an dava arzuhalinin muhatabı 
Ahmet Hıdai Bcym ikametgahı hazı-

-echuliyeti haselıile hila tebliğ ıa· 
rıntn , .. · 
de cdilfne<ıin.c mcbııi H. U. M. K. nu.n 

141 ınCİ rnaddesiı>c tevfikan bir ay rnüd 

dctle ilanen tebliğıne karar verilmiş 

o•chıgund3'1 mümaileyh mczklır müd

det za rfında davaya kar~ı hir cevap ver 

ır><d<ği takdirde hakkında muamelei gi 

>'"hıy ifa edılccegi il~rı-en teblig olu-
nur. (3447) 

IV10ZA YEDE lLE SATIŞ 
Büyük fırsat 

Mayısın 19 uncu cuma günü sabah 
.aat 10 na Bcyoglıında Nisantasta Tes
vikiye caddc;;ınd Polis karak~lu ka;
srsında lhlamur caddesinde 12 numa· 
;0 1ı sabık Sadrazam Hakkı Paşanın ko 
;.u.gı- -<la ınevcut .zar,{ ve 'l:lütcyycn e~
vnlar müzayede sure ıle !!Satılacaktır 
İ Dek kuma~lı modcl ~omy ~lan ta: 
k'·mlo1rı Luı XV ve Korbey formalı 18 
pa ça:lan rıurekkep l~k· salon takımı 

•re ~ı'ln rrıurckkep §C'lf,_me cok ··k 
.& t ı.-. • - k - ~· 
tro1 .. ,, v.-mck odl .ta ımr J.'r::t.nsız ma. 
ı~, ı ,\tınd3n maı kitrı.y~tak oda taktmı 
l' .... n" n h:;Lı:> mJrkıtrı fmlads.alar, ttefis 

15.kc ya a;~ 0' taknnı, 1 ısı tavla 
·· 'UktJJlmel salon takınır bul 

~ı or ne n . p '". • • 
1 b ·ı lo "r ('ın ve ortugez du. ıı:\lıar 11 ..ı •• 

, .. · tabakları, Sevr ve Japoı° ~azoları. 
tı i:-a taKtmları bronz avızc er, .am va-

' , d. f c ,·1,, ki p rdelcr. Bahçe 
L<) "· • K:t 1 \; v k . 1 . k 1 a'ansuv.1rlar rısta e-,..,.,., i - pe ve , · 
t 1 ·' n tdkınılar. ycnı halde mu 
.ı .. r er rnaue . 

1 ı b ,
0 

, ~ dıvar ayna ı <lo 
"1!1' a ar, an} ~ l 
~rlar portmanto v ::.ıır J.:zwn u eşya-

r. Gayet n.fis Horasan Buhara, Ha
"•ada 1-, s halılar ve seccadeler. Sa-
1 .ıiıı Se~ı nefis gramofon pla~larile. 
[•,y suren erden 100 de 25 temmat a-
ır.ır. (3405) 

%t Yt _ 3294 ı;icıl nu.ınaralı arabacılık 

t:hliyctrıamemi ıayi .ettim. Yenisini a· 
!aca~ımdan c")kisinin hükn1İ..i yoktur. 
lllahm.ıı t. (3446) 

MiLLiYET PERŞEMBE 18 MAYIS 1933 

1 EmlAk ve Eytam Banka•ı iUinlat'ı 1 
ı-------

Satılık Mutena Arsalar 
Esas Mevkii ve Nevi 

103 8üyükada Nizam caddesi atik 25 cedit 7 ve 
Ada ve Parsel No. lı 1076 metro arsa 

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

Teminat 
Lira 

60 

30 

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

522 Heybeliadada lıtrado Voliai 125 
Balada muharrer 103 ve 542 esas No. lı arsalar peşin be

delle ve 218 ve 52 2 esas No. lı emlak 8 taksitle bilmüzaye
de satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 29 Mayıs 933 
pazartesi gÜnÜ saat on altıda şubemize müracaatları. (2164) 

2191 

Satılık Kirgir Depo 
Hocapaşada Hobyar maha ilesinde Aşır ef. Kütüphanesi 

sokağında yeni postahane ark asında 30 metro 42 parsel No. 
lı müıterek methali müştemil atik 30 ve cedit 11-13 kapı ve 
41 parsel No. Iı 261 metro murabbaı ar8a üzerinde mebni kir 
gir depo Jeraiti atiye dairesinde müzayedeye vazedilmiştir : 

l - Müzayede " Kapa} ı zarf " usuliledir • 
2 - İhale 29 Maya 93 3 pazartesi günü saat on dört

te Ankara' da İdare Mecliaimi z huzurunda İcra edilecektir. 
3 - Talipler tekli f edecekleri bedelin yüzde yedisi niı 

betinde depozito akçesi makbuzunu veya teminat mektubunu 
leffedecekleri teklifnamelerin i muhtevi kapalı zarflarmı iha
le meclisine o gün yetiımek ü z~re taahhütlü olarak posta ile 
ve yahut Şubemiz delaletile göndereceklerdir. 

4 - ihale birdir ve kat'i dir . Teklif olunan bedel had
di l.ilyık görüldüğü takdirde talibine ihale edilir. 

5 - Uhdesine ihale olunan zat ihale bedelini defaten ve 
peşinen tesviyeye mecburdur. 

Bu bapta daha fazla tafsilat almak istiyenlerin Şube-
mize müracaatları. (2163) 2172 

1 
l•taabal Belecllye•I ilanları 1 -----

Fatih Belediye Şubesi Müdiriyı!tinden : Davutpaşa ma 
hallesinde Davutpaf& caddesinde 107 numaralı belediye ma
li dükkin enkazı bilmüzayede satılacağında n talip olanların 
)•iizde yedi buçuk pey akçesini yl\tırmak Ü.Zere her -~n dair~
ye müzayedeye iştirak etmek irin de 7-6-933 tanhınde daı
re ~ncümenine müracaatları ilin olunur. <2262) 

lstanbul Belediyesinden : İcra edilmekte olan kanali
zasyon ameliyatı dolayisile 1 9 Mayıa 933 tarihinden itiba
ren Akaarayda Sillüklü caddesinin bilcümle vesaiti nakliye 
ye kapalı bulunacağı itan olunur. (2263) 

Fatih Belediyesi Müdiriyetindfn : Yedikule - Kazlıçeşme 
ve civarı sokaklarının tanzim kılınan istikamet haritası için 
ebniye kanununun on ikinci maddesi mucibince Demirha
ne caddesinde 94:96 numaralı kahvehane sahibine tebliğat 
yapılmak üzere ikametgahı aranmıs ise de bulunamamıştır. 
Daireye müracaatla haritayı görmesi . ve bapta bir-itirazı var 
;;-.. heyan eylemesi için tebliğa t makamına kaim olmak üzere 
ilanc keyfiyet olunur. (2261) 

19 mayıs cuma günü açılıyor. 
Harikulade manzaraya malik tabii güzelliklerile tarihi kıym?tİ 

baiı şatonun nıüıeyyen ve muhteşem altın yaldızlı ialonlarile 
urif orman ve çamlıklari'e tabiatın nad "r yar;ıttığı bu mevki 
lstanbulumuzun en güzel ve ucuz mesiresidir. Resmi küşada 
zengin probram hazırlanm•şt ı r. 2922 

Kadıköy iskele!İnden her vapuruıı. otobü ıll vardır. (3365) -· 

Edirne Defterdarlığından: 
Edirne civarında ve hudu rlu milli dahilindeki Meriç, Ar 

da, Tunca nehirlerile göl Baba, Karakasım, Ekili, Doyran 
g;Jllerinin balık rusumu 193 3 ınall senesi iptidasından iti
baren Mayı~ 1936 gayesine kadar üç seneliğine ihale olun
mak Üzere 1 Mayıs 933 tarihinden itibaren 20 gün müddet 
le müzayedeye vazedilmiş tal ip zuhurunda verilen oey had 
dı layck görüldüğü takdirde 1933 senesi Mayısın 20 inci cu
martesi günü saat 14 te komis vonu mahsusunca ihalesi icra 
kılınacaktır. . 

Seraiti müzayedeyi anla ınak istiyenlerin Edirne defter 
darlık varidat idaresine müracaat eylemeleri ilan olunur . 

(2147) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Balmumcu arazisinde mevcut Tarlalar icara raptedi

leceğinden 20 gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir yev
mi ihale olan 21-5-933 tarih ine müsadif pazar gÜnü Kaza
da müteşekkil Komisyona m üracaatlarc. (2086) 2672 

Ziraat Vekaletinden: 
İstanhulda Diatofajin D arülistihzarında yapılan ve 

h~yvanların kelebek hastalığında kullanılan ve kutusu yet
mış beş ~~uşa satılm~~ta olan Distofajin ilacının fiah Hazi
ran 933 ıptıdasından ıtıbaren altmııı kuruşa indirilmiştir. 

{2176\ 2808 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
. 

15 Mayıs 933 tarihinden itibaren ve yeni bir it'ara de
ğin Haydarpaşa ile Adapazarı arasınd a haftada üç giin aşa 
ğıda yazılı katarlar tecrübe mahiyetinde muntazaman işli
yecektir. 

74/ 174 No. lı muhtelit katar Haydarpaşa - Adapazarı a 
rasında Pazar, pazartesi, perşembe giinleri : 

Haydarpaşa Kalkış 12.45 
Pendik Varış 13.38 

Kalkış 13.48 
Tuzla Varış 14.10-

Kalkış 14.12 
Gebze Varıt 14.46 

Kal kış 14.50 
Diliskelesi Varış 15.10 

Kal kıt 15.13 
Tavşancd Varış 15.22 

Kalkq 15.26 
Hereke Varış lS.36 

Kalkış 15.48 
Yarımca Varış 16.08 

Kallaş 16.17 
Derince Varış 16.41 

Kal kıt 16.46 
lznıit Varış 17 .00 

Kallaş 17.30 
8. Derbent Varış 18.05 

Kallaş 18.10 
Sapanca Varış 18.37 

Kal°k14 18.51 
A.rifiye Varış 19.06 

Kalkış 19.15 
Adapazarı Varıl! 19.35 

75 175 No. lı muhtelit Adapazarı ile Haydarpaf8. a
rallnda Pazartesi, Sah, Cuma giinleri : 

Adapazarı Kal kış 8.15 
Arifi ye Varış 8.35 

Kalkış 8.44 
Saınoca Varış 8.59 

Kalkış 9.07 
B. Derbenı Varış 9.32 

Kalkış 9.35 
lzmit Varış 10.05 

Kalkış 10.28 
Derince Varış 10.42 

Kalkış 10.46 
Yarnnca Varış 11.10 

Kal kıt l 1.17 
Hereke Va ış 11.37 

Kallaş 11.48 
T avşanal Varış 11.58 

Kal kıt 12.06 
Diliskelesi Varış 12.15 

Kal kış 12.30 
Gebze Varış 13.02 

Kal kış 13.07 
Tuzla Varış 13.24 

Kal kış 13.26 
Pendik Varış 13.46 

Kallaş 13.54 
Hayda~a Varış 14.46 

Bu katarlara muhtelit katarlara mahsus tarife üzerin-
den bilet satılacaktır. (2173) 2806 

Dr. ARA NIŞANYAN ---.. 
ll~\·o!! tı •t oı ·u.ıy·ın oteli \·anında tn~klep .otoı..ık ;l5 .'\o. h nıua_v~nehane ... ınJ~ 
~~tal~ ı ı <ılı;ıht ., :tk~:ım·ı kad:ır llhul \c t~dıt\i edt:"r- 1'elefon "'-'l84. 

' 29<1;>) 2656 

:Marmara Üıısübahri Kumandanlığı 
ı Satınalma Komisyonundan: 

Nevi Miktarı Münakasa Saat Sureti ihale 
Kilo tarihi 

Et 50,000 29 -Mayıs-933 10 Kapalı zarf 
Ekmek 240,000 29 -Mayıs-933 15 " " 

Yaş sebze 57,000 30 -Mayıa-933 10 Aleni münakas. 
Yoğurt 3, 750 30 -Mayıs-933 15 " " 
Süt 10,000 30-Mayıs-933 15 " " 
Deniz efradı ihtiyacatı için yukarıda nevi ve miktarları yazılı 

beş kalem erzaktn münakasala rı hizalarında yazılı tarihlerde 
lzmitte kumandanLk Satmalm a komisyonunca icra edilecek
tir .Şaı·tname sureti musaddaka ları İzmitte Marmara Üssübah 
ri K . ve lstanbulda Deniz satın alma komisyonundan alınabi-
lir. Taliplerin '}0 7,5 nisbetind en teminatı muvakkateleri ile 
komisyona müracaatları ilan olunur. (2065) 2645 

B h;ırıu bütün güzel iklerini kucağında toplayan 

Zümrüt YALOVA Kaplıcaları 
Hayat ve ueş'e •açan kaynaklarını 

özliyenlerine açtı . (2197) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı İçin 4000 ton Rekompoze 
kömürü kapalı zarf usulile miibayaa edileceğinden şart

namesini görmek istiyenlerin her gÜn ve itaya talip olanla
rın da hizasında muharrer giin ve saatte Kasrmpaşada De
niz levaz1m satınalma komisyonuna müracaatları. (1837) 

2411 
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SADIKZADE Biraderler 
Vapurları 

KARADENİZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
vapuru 

18 mayıs Perşembe 
günü ak<;am saat 18 de Sirkeci rıhtı· 
mmdan hareket.!< Zonguldak, İne
bolu, Ay>.n<:ık, Sam.wı, Ordu, Gire· 
'6Un, Trabzon, Siırmenc ve Riz~yc ,a. 

zimet ve avdet edecektir. 

SAKARYA vapuru her hafta 
Cumarte i .günleri İzıınitt BCfer ya 
pacaktır. 

Fazl;ı tafsilat için Sirkeci Mey 
menet Hanı alttnd,_ ac.cntalıg.a mü
racaat. Telefon : 22134. (3354) 

2897 

NAİM VAPUR 1DARES1 
lZMlR SÜR' AT POSTASI 

A D A N A 
vapuru her hafta 

PERŞEMBE 
ciinleri Galata nhtımrndan s.at tam 

14 ı..reı.etle doino 

l Z M 1 R'e 
ve pazar p..ı-i lanir'de. ••t 14,30 
da hareketle lotanı...l'a avdet eder. 
Tafoiliıt içi" Galata, Ciinarülr. karıı
"'"ı.' Sôte F1111111ez Han N11. 12 yazı
ba..eoioe 11NilMA1at. Tel. 41041 

1
3305) 2856 -· 

TAVtLZADE VAPURLARI 
Ayval1k ek•pr•• po•ta•ı 

im.. ~::!ua:::~~ 
~ .... be 16da Sir
keci'den hareketle Gelibolu, 
Çanakkale " Körfe • tarilcile 
Ayvabğa ulmet ve ••det ede· 
cektir. Dik.kat: Cuma glnll Edre
mit yolcularını trene yeti.ftirir 
ve Ayvabk yolcularını aynı ııü, 
akfAmı Ay•alı&'a çıkarır . Yolcu 
bileti vapurda da verılir. Adres: 
Yemif'te Tanb:ade Muıtafa 

biraderler. Telefon: 22210 

------~ (3387] 

SEYRISEFAIN 
M--· c.ı.ıa ıı:...-,, 8. uat. 
~· A. ~ lfM" .._ _.. H. 1,.17• 

IZMIR - MERSiN POST ASI 

KONYA 
19 mayıs cuma 10 da ld:ıre 

rıbbmından kalku. 

İktisat vck;ileti İstanbul mıntıas• 

ticaret müdüclilğiinden : 
Rehin üzerine ödünç ı>ara verenlcc 

hakkındaki nizamnameye tevfikan maa~ 
ciızdani üzecinıe ödünç paca vermek 
retile ierayi sanat etmek iızere keııdı 

sine 19- 2 inci Te~rin 1931 tarihli bi• 
ki ta ruhsatname verilmi olan 1 stanbul 
da veznecikrde 100 numaralı tic.>ret 
gahda htanlıullu ve 1294 tevelhitlu t•,. 
rahim Halil Bey bu korre muraca:ıtla 

bundan höyle riholunan ticaretgihda 
rehin ü~rine ödünç para \'ermek saN 

tini icra.dan vazgeçtiğini beyan ilıc t.: 
minatinın ıadesıni talep ettığinckn y<ı 

karıda y;ı7.tlı mu..meleden dolayi ke< 
disile her ne surette olursa olsun allk• 
ve ili~iklcri buluMnların haklarını arJ 
mal< üzere bt..cr hafta fasila ile y;ıp<Ll 
<:ak olan 3 ilandan itibaren 3 ay urf111 
da evniki müsbit"1erile mumaileyhe , .. 
yahut dairemize müracatla.rı v~ bu mll 

deQn hitammdan &onra mevcut temln.J~ 
akçasinin iadcsı eilıetine gi:lilece~li" 

den ondan sonra bu bapta.ki mi.ırac.aAt 

ve talepl.erin mesmu olmayacağı r.ı 1 

tüm olmak üzere nizamrıame'lin (['il 

inci maddesiM t<-vfikan keyrıy~ İld" 

olunur. (2840) 2552 

1 LAN 
OSMANLI BANKASI giteleri 

1933 Mayısının 15 inci pazartesı 
gününden itibaren, yeni bir iş'a· 
ra kadar, zirde muharrer saatler
de açık bulunacaktır : 

1) Galdta Merkezi idaresı: 
E.yyamı adiyede: Saat 9,30 tar: 

15,30 a kadar. , 
Pazar günleri: Saat 9,30 tan 

12 ye kadar. 
2) Y enicami fUbesi: 
Eyyamı adiyede: Saat 9,30 tan 

15.30 a kadar. 
Pazar günleri: Saat 9,30 tan 

12 ye kadar. 
3) Be}oğlu fUbesi: 

Eyyamı adiyede: Saat 9,30 ta 
12 ye kadar. 

Saat 13,30 lan 
Pazar günleri: 

1 i! ye kadar. 

15.30 a kad !". 

Saat 9,30 tan 
2838 



~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

Nuri Beyin Karabeki_r Paşaya hitap eden çok mühim bir mektubu 
(Başı 1 inci sahifede) miyo_ı: !e bil':""Y~· ~bir biliriz Ne yapacaktınız! Netice: istihsal e- Ayni senenin Temmuzunda lngiliz 

inkılap eden Yıldırnn Orduları grubu ve .bü~n ta:il' ~ilir ... Reamı muhabere dilmit olandan daha parlak mı olacak ter Giçner ordularile Anafarte 
liğvedilmit ve bu suretle açıkta kalmıt len v~ıka '!iye one aurerelı; ~ nüveyi tı ! Bu istihsal edilen neticede gördü- far cephesine çıktılar. Burada da kar 
olan mirliva Muatafa Kemal Pı. Hz. Ieri kurdugunu ıddia Y~ancı pehlivanlığı ile ğünüz noksanlar var mı? Bunlan lüt- şılannda Muıtafa Kemali buldular. 
ni ziyaret ettim. Ziyaret sebeplerinden ortaya çı~ak, Turk neali karı1111>- fen söyleyin de afaki siyasi bir müna Bu cephede Geliboludan henüz ge-
birisi de MÜ§llrünİleyhin latanbulda ka- da ve tarih muvaceheıinde pek ayıp- kaşa zemini olsun! Ne istiyorsunuz? len yorğun ve zayıf 12 ve 7 inci fır-
lıp kabineye dahil olmak hakkındaki ar· tır. Ve neyi isbat etmek istiyorsunuz? Fi- kaların lngilizleri mağlüp etmesi yal-
zulanndan aarfı nazar ettirmek gayeaine it, bu kabil muhabereleri eğer net tin kişiye böyle söyledim. Filin kişi- nız ve yalnızMustafa Kemalin enerji 
matuf idi . ., re kaldıyaa ~n devlet doayalann- yi filin yerde fU tarihte ziyaret etmit- si ile oldu. lngilizler bu defa da Conk 
Kazım Karabekir -dan bu kadar d~ muhterem Paşamızı çok geride ve timi ... Demekten ne çıkar?( Bunlan bayırına tırmandılar. Üç gün Üç gece 

insafsızca mağrurane gaflet veya tega- golge LD'akacak nice yüce arkadq- 0 zaman yalruz siz mi yaptığınızı zan- bu noktada pek kanlı muharebeler ol 
fül beklemezdim. Bu ~tırlan okuyunca lammzın muhaberelerine tesaduf olu- nediyoraunuz?) Evet öyle oldu amma, du .. Nihayet üçüncü günü aabahı bu 
dedim ki bizimKarabekir gururunun tam nur. Fakat bo zevalin hiç biri timdiye işte bu hareketi milliye denilen ~eyi bayırdan düımam bir daha tırmana
eairi olmu9! T~ .~mnıtl .. Ley- kadar h.~nlan kudret ve tefahür vesikau ilk önce ben dütündüm ve ben söyle- • mamak üzere buradan sün~Ü ile atan 
man pqa~u.n hataa! yuz~nden mahvolan olmak uzere. her n~dena~ neıri hatır- dim; bundan dolayı bunun terefi ha- ve attıran yine Mustafa Kemal idi. 
ordunun ıçınden ~nnetice Muıtafa Ke- lanndan geçırmemıılerdır. na aittir mi demek istiyorsunuz? B k d' d d · d' Nefer-
malin açıkta !'aldıgım Y~t o~ı ~- Karabekir Pata 1 Zatı ilinize bir Eğer bunu iddia ediyorsanız baş· den Guru en..:.':.....":.:::..: ~a':r."r bütün 
~ Kaı:"bekir papnın ısını ıl~ı gozlerı- süal daha aoraynn: kasının ayni şeyi dü9ünmediğini filana rütbe ve ~manda sahipleri aıağı yuka-
run dabı ka~~ _?lduğual nu goat~- Türk ordusu galip Yunan ordusu ve falana söylememit olmasile mi, veya h b" batta idik Mustafa Kemalin 
ten L...-ka hır manaya ınamaz. Takdır .. .. d S k h tt d • k'l ·· ı · · · ' b' 'kal " ep ır · ".:"' lıah d •. 

1 
onun e a. arya a ına ognı çe ı • ıoy emııse sızın gı ı veaı ar neı- Anafarta Grupu Kumandanlıg" ında ve A· 

ve hurmet mev"ZU s egı 1 Fakat ka- d'"' k IK t f k 1 • · b · 1m ·ı · h"km d' di~inaslığın bu dereceai olamaz. ıgfı vel ırha. osladn dm"aa92elr erını du retmemıt o. ası .e mı u e ·ııyı.?ra~- nafartalar cephesinde muvaffakiyetle ku 
·., bekir .. .. za er a ey ıne aa ır ıcı yazın a nuz. Hem sız, bır taraftan mı ı nu- manda ettiği kuvvetler 10 fırka idi. 
Kara K P.::f"ı:'iıa en buyıık hataaı sen Türk ordusuna kumanda etse idin veyi i>en kurdum diyorsunuz; hem de K b k · p b 1 b ·ı 

Muıtdafa B em ti bu haal~keny~ ol- balin ne olurdu?! bu kurduğunuz milli nüve ile temaa . ? ı ara e ır ata un arı ı mez 
maaı ır. u za n ı waırun ta G ı· .. d" I" 22 .. .. b b'I . E k . mı. . . sah'f . d hi I . . . _ · ece ı gun uzu gun suren u ı e etmıyorsunuz. rzurum ongresı O d ku d L p M 
nb 1 esı~ e ç 0 mazsa MiJh cıdi.1- korkunç melhamenin kuvvetle pek nin kapııından bile iceri gİmıemİfıİ r u ~ anı ~yman 81~ .. · uı· 
de Şarkta hır ıeyler yaptı kaydının yal- . "t . h h ti . ! B" I h . b- d" .. .. tafa Kemahn karargahına geldı;ıı za-

·ı· . . . . gayrı mu enaııp uzun cep e a ann- nız ın.aena ey aız unu uıunmu,. k d b 1 d 
nız 11 ınmeaıru ıntaç etmıı olmakla kal- ela ka emet bat 'ınkiı .. ·ı clü' .. d""" .. .. man onu uy u a u ursa uyan ırmayıp 
aa Pene bayırlı olur. .~ v ve se 1 b n ve ~~I - sunuz amma; tun .~~nu~u 

1 
yap- kapısında kendiliğinden uyanıncaya ka-

Ü . b te S d lennın henıen akıama sa aha çozu - mamııamız ! Yalnız duıiınmut o mak d beki d' 
d m":.,; 8 'fu,lMJ ~e .. e ,;na1'voland • or- meğe yüz tutuğu dakikalarda hangi hakkı olarak hir seref istiyoraaruz ar M terf ı. K 1 1 k h k ti 

unudn .. dn M tafyuzunK.,:.f;1 ugu vle kafanla ve hangi tüfeğinle ve hangi ben kendi hesabıma- verdim; al be bi- ril 'hu~ a a emb.a par aal. adre ~. ~: 
o or u ıçın en uı a n nası d" ·n1 h . b' d b' . . .. .. e ı llyr!.r ecne ı cener ın e yuzu-

kt • bakk ~-•-' • 'kal mevcu ıyeti e cep eyı tes ıt e e ı· rader! ! Fakat, bu ıtı beuı duıunen ve .. b d • rtm 1 B 
çı ıgı ınumu resmı vesı ar neş:- . . 1 , l? f' . nu u erece aga ış ı. u sene zar 
rolundu ve olunuyor, Ben bunlardan lırdu:ıt. · ·. . he~ ~e Y!'~an adaı;n bun~n ıere_ımn fında Karabd<ir Paşa da fırka•ile tibih 
Yalnız Gazı'nı'n bu •1 d lar . . • Sız tarıhı harpte yalnız manen de sahıbı aslısı olan mıllete aıt oldugunu c-·-nı·n cenup ceph~'ınde bulunmu•lu 

mag up or u ıçın • 'J h ı· dd" ka 1 1 d " 1 d k "b" " b k ~~ı. ~ ~· ' ' de kendi ordusunu terki eden iki kolor· gı , at ~ ma ı no an ar a a aa~.. ~y er urur en yann o ur gun i4 a . ~ . 
du "Ali Fuat v I P B' r sılarak ncate baflamıı • bulunan hır bır arkadat ta, çıkmaz ya, bunu ben . Pat": bu cepheyı. bc:genmıyordu. 
cıvarmelan ta ı:a1.:::"t p.(a,,~ ~~s cepheye taarruz emrivermek harika- de dütünmüıtüm; hatta filana ve fi- lkıde hır bu ~ephenm kılometrelerce 
kcndiıi olduğu halde m:.:am J t ha~ sı gösterilmr.k suretile bir kale veya lina da söylem.iştim. diye yazı yazma- arkaım~a Soganlıdere •:~la~na ka-
rcketı1e getirdiğini ve burada aon fngiliz bir darülharekatı değil, bir milletin ve ğa kalkarsa ne yapacağız? Bu kadar d':r ı:enye ahnm;sını {d~ ıf edıyordu. 
taarruzunu bu kuvvetlerle turdurarak bir vatanın taliini kurtarabilen kaç ku: ayıp bir vaziyete düşmek size yakışır Nıhayet onu ora an a ı ar. 
ıMilli mi··'- hud d -_,•x· · · ti mandan ve kaç meydan muharebesı m~dı a Karabekir Pa•a!? Memleket- Bunları, kumandanlık saha11nda ..,... o onu çızoı.ını ışare e . . . . ., ' · K 1 il Ka bek· · ha 
iktifa edeceğim. y a1mz Karabekir pata- bılırsınız? ! te bundan sonra yapacak kez~ rme Mustafa ema ". ra ırı ıa 
nın Muıtafa Kemal hakkında yazdığı Tarihi harbin kaydetmediğini ko- terefli işler dururken ş~mdi • n_ııllı fe- m~kaye.se maksadıyle yazmıyorum. 
yukarıdaki cümlesi üzerinde durarak ta- laylıkla ~öyliyebileceğimiz Sakarya refe nefret hakkınızı ısbat ıçın tapu Boyle ~ır kıyası maal~~ hatırımd~ 
biye ve ıevkulce:rif nedemek olduğunu mukavemeti ve bu mukavemeti (Ata senetleri mi gÖıtermeğe kalktınız? geçm~~ı. Y~l?ız mıllı ~eı: olabıl· 
bilmeai lazungelen paf&dan 9onu soraca- bineTken Üzengiden ayağı kayarak ense Bu naaıl şey?!!.... . mek •çın ne gıbı evaaf~. ne gıbı ım,~ıa-
ğnn: kemikl · · lunlmıı ol ına rag" _ Bu senetlerinizi isbata muktedır rmdı. bulunmıyan musleına kabiliyet-

ennın ma• k" 1 ı· ld - 1 · • "naka 922 Ağustosunda Türk ordulannın men) telkin ve ilham eden dimağ ola.anı_z nefret edeceğiniz ıerefi mı- er- ~~un. 0 ugu ~ese esım~ _mu. . -
kumanelaıını aana veraelerdi ıen ne ya- ve karakter kuvvetidir ki, sizin, • den istiyeceksiniz. Bütün milleti §a- "'b •ı 1uzdenndbe holdugumk . uz ıçı':'d" kı, 
pabilirdin? Tarihi harbi de okumu• olan kendi ifadenizde • Erzurumda lngiliz- niyle şerefiyle temsil eden, şan ve un ar an a setme ıcap ettı. 
Karabekir paşadan gene ıorarun:- ilk !erin görüp anlamasından endiıe e- §(ibreti Hinde ve Çine ve Amerikaya Karabekir Paşanın yazılar' on iki 
tarih devirlerinden bugÜne kadar cere- derek kurduğunu iddia ettiğiniz Er- intişarla milleti ıenlendiren ve tıınlan sene eve! değil bugÜn dahi aklınca 
yan etmit olan ve ıevkulceyİtİn d<iiı- zurum heyetinden yalnız iki kişi ile dıran adamın size bir hisse ayı~ ver- milli teflik davasında bulunduğunu 
mcz kaidelerinin vaz' ve taırifine eaaı gizli temas etmekten ibaret olan mil- meğe hakkı yoktur; veremez. aynen göateriyor. Kendisi şarkta ka-
teşkil eden meıhur büyük muharebeleri ''..hareke~~ işt?"akini"..i ~a~~ il':ri~e gö Doğrudan doğnıya milletten isti- lacaknut, Mustafa Kemal de garpte? 
yapmış •evk ve kumanda üstatlarından turmek kulfetmden sızı mustagnı kıl- yoraanız; ya millet size dene ki ben Böyle mutabık kalmıtlar imiı! ! Yani 
hangisi hangi muharebede Dwnlupmar- mıttır. milli tef olarak bir timsal tanırım; nerede İse at baıı beraber bulunacak-
cbki •anat büyüklüğünü ve kumanda . Ya azizim Karabekir! Sakaryadan başka fey bilmem. O vakit ne yapa- lar!? Yalnız bu yazılann bugün ya-
meharetini göstermiştir? hır sene evvel Ethem ve hempaları caksmız? Yok benim teref falan iste· zılmakta olması bir noktanın iatifha-

_ Anlatılan en büyük düı:"'lan bile Türk ordusu ve Türklüğün aleyhine d'g·nn· yoktur· maksadım· bu milli ha mıru müstelzimdir. Karabekir Pqa-
hurmete ve t-lum' "yet ic eden bu b k ki .. · · k 1 

' ' n n · 1 d'"' h " b il' d ··ı 'b' ~· ayra açt.ı ~rı za.'?.~ nu~e~ını ur- reketin ne olduğunu millet anlaaını nı e ıs e ıgı enuz e ı egı gı ı. 
fevkalade büyük zaferi neticelendiren duğunuzu ıddıa ettıgınız mılh hareke b d de §Öyle veaikalar vardır• biliıı Alman Makenzen Suriyede kuman· 
ordu amirinin iatinat ettiği "•aziyet mu- tin batında aiz olsaydınız ne olurdu?. .e~ ek d . batka bir ıey 'st~em. dan iken Mustafa Kemal yine orada 
hakemeai ve karar" 1 doğuran kafanın 5· . k' d' 1 rd'I V • k' sın, O a ar, ı d _..._ ~ı un .. m. e. ı. e aız _ıme ve ne Bu halde milletin; milli hareketin na· or u kumandanı idi. Mustafa Kema-
~ müıteana kudret ve haaaaaiyetini d,ı~letebıhrdınız?! Bu. ıualm cevab~: ııl cereyan etmit olduğunu bilmediği- lin buradan da bir ayrılıtı var. Kara-
Karabekir Paıa anlayamamqtır. ' Sız, bu ahval ve teraıtte bulunan bır · k b 1 d' --uz demekti" k" ha· bekİı' Patanın hikiyei hal tarzında 

Kendini bilen v•.ftvetten az çok anla- . . b d. . ,, d nı a u e ıyo. ~ r ı, 
bi -, vazıyetin aıına geçemez ınız en lur Mili t b ı 1 b açıkta. kalmak tabirile tarif ettig" i ay-,.an 'r asker bu kafayı tG•ıyan adaınm ta o e unu an amıı ır· u, 

kartnmda hiç olmazaa m-;:lek nanuna ibarettir •. Böyle hallerde vaziyet~ ~lin. anlaşıl~yacak bir it değildir ki ı Ha rıhı ile bu ayrılıt arasmda eıbapça 
eiiJir ve ona hürmet eder. Çünkü bu de tutabılmek kudret. ve ka biliyeb yır 0 da. değil; milli teref, evveli ba· fark yoktur. Bu ayrılıtm aebeplerini 
karar ve hareket erkanıharplerimize ve her~~ste bulunamaz. Sız ~u ku~ret .ve na aittir; ba~aaının bunda hakkı yok mütareke esnasında gazetelerde bü-
clünya erkinıharbiyeaine en parlak bir kabiliyette ol...,.ctığmı;z için gucenık, tur, demek istiyorsanız, bu hükmü aiz tün millet okumuıtur. Gazi Hazretle-
dera numuneai te,lül edecek bir sevkul- ~.ataız ol_mayın ! ~~ de alılı eren, değil, bırakınız efkin umumiye versin rinin sinei millette bir fert halinde 
ceyiı ve tabiye zaferidir, Düımarun ıktıdar ve irfan ıahibı, vatanperver llive olarak milli tef olan zatın memleketin kumandanlarına ve vali-
memleketimizin İçine doğru tuttuğu bir kumandansınız. Kolordu ve ordu ku· bir az da emniyet ve itimat tel· terine emir vermek salahiyetini ken-
zaviyei harice"Reai Afyonkarahiaar"dan mand~ı~lan a•lr~.. rüt~~~- ~ kinine ve sebat ve metanet tavaiyeai· dinde gÖrmÜf olma11nda o zamandan 
bilistifade hal" n'cate __ ,,1 Verdun'u yüksegıdır. Bunu kuçuk mu gorurau- 1 maziıinden bahaede- az evvel gazetelerde intiıar etmit o-

" - .. !) s• • kanaa jbtiJU d f •ı De ea&O O&D b ) 0 im muz diye öğündülderi Dumlupınar müı nuz ıyaıı t illi o ayııı e yiın 1 lan u rapor ann hiç bir teairı o a-
!~kem ~ev_zilerinin bir kanımdan bile kenarda11nız. Olabilir. Rahat dururaa Bu adamın fikir ve kumandanlık mıt mıdır acaba?! 
ıatifade imkanını diipnıuıdan aelp ile ve nız günün birinde belki aize de bir rol dehaamın umumi tezahürü büyük Orduyu ve memleketi umumi harp 
ark.asını Murat daimm aarplıklan- ver tevcih edilebilir. harpte Çanakkale muharebelerinde te taıkınca ve çılğmca idare edenlere 
direrek Domlupınar • Afyonkarahisar Biraz daha maziye doğru gidelim: hatlar. Tabiidir ; çünkü müp· kartı Karabekir Paıanın neler dem.it 
hatb ricatine muvazi bir cephede sıkı Umumi harp mütarekesini mütea- rünileyh bu harbe kayınakamlık rüt· ve yazmıı olduğunun bilinmesi merak 
muharebeleri lrabule icbarden üç gün kıp siz de istiklalin elden gitmemesi i- besile ıirdi. Dört aeneıi de kendisinin edilecek bir ıeydir. Karabekir Pata· 
aonra onu ate,ten çemberin harimi ıa- çin milletin canlılaıtınlarak harekete muzaffer mııharebelerile dolu olan nın acaba buna dair de vesikaları var 
metinde boğmak! .. h getirilmesini lüzumlu görmütsünüz, umumi harbin bilhassa. Çanakkale mi? 

Bu neticeyi -.eren hareketin dayandı· pckili! Pek iyi dütünmüpünüz. Bunu muharebeleri Anbumu ve Anafarta· Bunlan da netir liitfunde bulunmaz 
ğı manevrayı askerler bilirler; Karabekir diifünen bittabi yalnız aiz değilainiz. lar kahramanının kumandanlık kud- tar mı? Karabekir Paıa! itte vesika 
P&f& ela bilir; Fakat mumaai) ahval ve Ayni ıeyi sizin gibi düşünen kuman- retini bütün bir vatana tanıttırdı. in· diye Mustafa Kemalin IMakenzenle o-
ıerait içinde askerlik ve harp Ümıiııde danlar elbette az değildir. Fakat ıiz el'bol d lan ihtilaflarını İzah eden yazılara 
.;.....diye kadar bö'yle bir manevrayı ı' era • giliz orduıunun G ı u yarnna ~· . .,...... · bunu icra mevkime çıkarmak için rüt .ı~x... 1915 12 N' .. .. -L:J denir; yoksa aizm yazdıklarızına. de-
ve tatbik kuvvetim' •--"--mda ~-tan na ç-..,., ıaan ıunu"""" ğil!! """"' ,__ L-'-e ve mealeğe •• ayni zamanda d d'" b" '--ka 
lraç kumandan görülmüıtür? """""' tarauu una memur ıger ır ıu • 

bağlı kalarak yürümek yoluny ihti- nm kumandanı fırkaaile ihtiyatta bu· Bana kalırsa o.İz artık bu yazılar-
Her hareketin elıemmiyeti onun tev

lit ettiği neticelerle ölçülür; Bu hare· 
ketin ilemtumol parlaklığı neticesi
dir ki, Dumlupmar tepeainden ordu
lar: Hedefiniz Akdeniz! dir direktifi 
kolaylıkla verilmiıtir. 

Ordularımızın adeta kollarını sal
lıyarak Akdeniz yalılanna inmeai 
biç ayak baaılmadan ve tüfek ;,. 
tılmadan Edimeye kadar Türk milli 
misakının bütün hudutlannın diif
ınandan temizlenmesi; Müdanya ve 
tozanla bütün kuyut ve fUruttan azade 
tam ve, yep yeni bir Türk devletinin 
..foğmau; Müstakil Tür~ ,Ciiınburiye
tinin teesıüaü... Karabekinn bugiln E
renköyünde medeni hayat yatamaaı ... 
1 ıte bu hareketin neticelerindendir. 
Yoksa Karabekir Paşanın, genç 
kumandanların Anadoluya gÖnde-
rilmeaini padipha söylemesinden 
•e Erzurum kongresini kendi
ain\n kurduğunu iddia ebnesinden ve 
filan ve f lan §Öyle veya böyle demiı 
olmasından değil!!! Karabekir Pa~a
nın bu vadide pek piyade kalacağını 
kendi•İ de bilmek lazım gelirken bil-

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

yar etmiısiniz. Diğer bir zat büsbü- lunan Mustafa Kemale bir tabunınun dan ve bu iddiadan vazgeçin ve diyin 
tün baıka bir yoldan yürümüı: Meale Kaya Tepeye ııönderilmeaini telıraf· ki benim bunlardan makaadım· bu-
ğini, rütbesini bırakıp sade bir vatan- ladığı zaman o, bizzat kendiai iki sa- na dair hatırat neırediyoraunuz. Bu ha 
daı 11fatile vatandaılar araama kan- at aonra, yanında yalnıa yaveri Mü· tıraltan bende de bir kısım vardır. Ben 
şarak ve lıtanbuldan zerre kadar Ü· lazım Riza Efendi olduğu halde, Conk de bu meyanda bunları, tarihi tenvir 
mit beslemiyerek sizin Erzurumda kur bayırını,. zirveaine yaklapıııt olan in- için yazdnn; bütün ınakaat bundan 
duğunuzu iddia ettiğiniz milli heyet- giliz Avcı hattının önünde nevmit ge- ibarettir diyip bu bir türlü içinden çı-
ten ve nüveden daha büyük ve bütün ri çekilen Buna müatahfmndan 40 kamadığınız davaya miiaait bir hitam 
millete ıamil Sivasta umumi bir konı· neferlik bir sahil mubahz müfrezeaİ• vennit oluraunuıı 1 
re kurarak milletin batına geçiyor; nin yanında bulunuyordu. Bu müfre· Gıuiantep Meb'uııu 
millete yolunu ıöateriyor; (ibrete ta· zeye: Cephaneniz bitti iae aüngüleri• M. Nuri 
yandır ki rütbesi ve resmi mevkii ol- nia ele yok değil ya! emri)., yüzlen:e düt 
madığı halde aiz de dahil olduğunuz 1D11na kartı yere yatırır yatırmaz koca 
halde bütün kumandanlar ve valiler lngiliz avcı hattının da ayni zamanda te-
bu zatın emrine ıi'riyor. Çünkü bütün vakkufla yere yattığı görüldü. Bura· 
bu zevat o zatın bu itteki ehliyetini da kannılan yarım aaat, geriden ııel-
ve kifayetini tabü maziaine bakarak mekte olan 59 uncu alayın kol batısi· 
teılim etmiılerdi) teıkilatı ta Meriç kıyı· le ayni noktaya dahil olabilmesini te· 
lanna kadar tevsi ediyor; nihayet hi min etmiıti. 19 uncu fırka kumanda· 
diaatın ıevkile milletin idareaini mil- ru Muatafa Kemal lngilizlere ilk dar· 
li iradenin miimeaaili olarak tetekkül beyi itte bu alayla vurdu ve bu darbe 
eden yükaek meclisin eline veriyor; denize kadar devam etti. Karabekir 
.. Gelelim :rükaek meclisteki riyaıet Pata Kaya Tepe ile Conk bayırının 
ıııne; bu vaziyetin içinde aiz de azçok vaziyetlerini iyi bilir. An burnu cep• 
yaşadınız. Bilbana Bursa.nın sukutu hesine ilk on gün zarfında gelip mik· 
Eskiıebir • Afyon hattının da düıma~ tarı beş fırkaya baliğ kuvvetlere ku-
eHne geçmeıi Üzerine ve daha evvel manda eden yalnız Mustafa Kemal 
guya hilafet ordusu döküntülerinin oldu. <Kemal yeri) on ay sonra düş-
Ankaranın bir konak meaafeaine yak manın terkettiii müatahkem hat Mus 
]aştığı günlerde lsu mecliain riyaıeti ıi tafa Kemalin bu on gün zarfında ate~ 
zin elinizde olsaydı? Bir kere olamaz- yağmuru ve ate§ dolusu altında .. Ü§· 
dı! Farzı muhal olaaydı; ne olacaktı! manı tevkif etmiş olduğu hattır. 

Hariciye Vekili ay 
•onunda geliyor 

ANKARA, 17 - Hariciye vekili 
Tevfik RÜ§tü Beyin bu ay aonuna ka· 
dar Cenevreden avdet etmeai beklen· 
mektedir. 

l•ti•nal memuriyet
lerde terfi 

ANKARA 17 - Mafevki olmıyan ve
ya ilmi, fenni ve mesleki ihtiaasa ihtiyaç 
gÖaleren, yahut uzun müddet tahu t ... 
beddül etınem.,.i devletçe menfaati mü
tezammm olan memuriyetlerde bulunan
lara her terfi müddeti ıeçtikçe zam ya· 
pılması hakkında bir liyiha hazırlanmJf· 
tır. Llıyiha meclise verilecektir. 

Anadolu kadınının yüz 
senelik hayatı 

Sergide teşhir edilen işlemele'I" 
Türk zevkının ince bir mahsulüdür 

ANKARA, 16 (Milliyet) - lamet 
Pata kız enstitü.ünün açtığı ve Anka. 
ra kadmm yüz senelik hayatını tasvir 
eden sergiye kıaa bir ifade ile Türk 
zevkinin, Türk İnceliğinin, Türk aana 
tinin, hüliaa; Türk medeniyetinin bir 
a&ırlık tarihi ve aergiıi demek daha 
münasip olacaktır. Bu küçücük, fakat 
çok, pek çok kıymetli serginin elbise
ler kısmını bundan evvelki yazımda 
anlatmıı ve tetkik etmiıtik. 

Bu sergide Ankarayı en karakteri•· 
tik tekilde temsil eden köşecik tiftik 
itleri köıeaidir. Burada tiftikten yapıl
mıt biluzlar, örtüler ve diğer itler 
İpeği kıskandıracak bir İncelikle imal 
edilmiılerdir, Bu mamulit mütevazi 
yerlerinde ipekten birer örümcek ağı 
,eklinde, birer şiir mıaraı halinde, 
zevk ve İncelik iibidesi gibidirler. 

Burada gene böyle ince dütüncenin 
hisli zevkin öyle abideleri daha var
dır ki inaana önlerinde saatlerce dur
mak ihtiyacını vermektedir. Bunlar a • 
rasıbda aoğuk bez üzerine antika iı
lemeli çevre ve uçkurlar, danteller, 
Halep ve Antep itleri, rengarenk par
çalardan derin bir incelikle yapılmıt 
ve bugünün en güzel bir kübik nümu
nesi diye gösterilebilecek olan bohça , 
gayet kıymettar eliti bir seccade, sof
ra takımları, İpek yollu ve gene el işi 
yatak çarp.flan, bazıları İncili saat, 
tarak ve para keseleri, entari kuşak
lan, ıaat kordonu ve çoraplar ehem
miyetle zikre tayan olanlarıdır. 

Etiketinde 1890 tarihini lafıyan a
ğır bir ev dötemesi de hayli entereJ
ıandır. 

Serginin gümüı takımlan kısmı da 
mühimdir: Gümüş nalınlar, buhurdan 
!ıklar, gülabdanlar, fincan zarflan, 
dikit ve düzgün kutuları, ıekerlikler, 
hamam taaları, kemerler, kadın fener 
leri, tezyinat efyası, parföm sürahile
ri eski Türk kadını inceliğini ta.tmin 
eder tekilde yapılmıt bedayidendir. 

Burada aynalar bilha"" güzeldir. 
Eskiden İyi taliin timaali o!orak her 
genç k1zın bir aynaaı bulunurdu. Ta-

lün açık olmıuı itibarile böyle bir ay
naya behemahal malik olmak bir an'· 
ane idi. Nikah esnaaında kızlar bu ay· 
naya bakarak orada nitanlmnı tahay
yül ederlerdi. Bu kadar güzel bir dü
ıünce timsaline verilecek tekil hakkın 
da söz söylemek zaittir. Ben Öyle gÜ· 
zel gümüı aynalar gördüm ki bunlar 
harikulade ıeylerdi. .. 

Serginin bir yeri de beıiklere tah
aia olunmuıtur. Eski beıik demirden 
ve askı ıeklinde yapılmıttır,. O zaman 
çocuğun demir gibi olmaaı için betik· 
terin demirden yapılmaaı adetti. Bu 
beıik üstünde bronz bir kartal var
dır. Bu kartal Ankaranın bir çok et· 
yasında görülmektedir. Bu da Eti'ler
den kalma bir yadigardır. 

* * * 
Ben bu sergiyi cidden çok mühim 

buldum. Gönül arzu eder lıü bu sergi 
daimi şekilde burada, yahut etnoğraf
ya müzeainde kalaın ve zamanla le· 
kiunül ettirilsin. Eaaaen mühim bir 
paraya ihtiyaç hissettirmeyen bu ser
ginin mübayaası halinde, yar ve ağ)a
ra her vakit bir Türk inceliği, Türk 
medeniyeti köıesi gösterebilmek im
kanını da bulabileceğiz. 

Ser11er Rlr AT 

Köy mekteplerinde 
ziraat der•leri 

ANKARA (Milliyet) - Köy mek· 
leplerinde Ziraat dersleri ve bilğileri 

gösterilmesi için verilen karar üzerine 
Maarif vekaletince hazırlanmakta olan 
kurslann programları tesbit edilmekte
dir. Bu kuralar Ankı:..-a, Bursa, lzınir ve 
Adana' da açılacağı için kurslarda köy 
muallimlerine gösterilecek dersler de bi· 
ribirinin ayni olmıyacaktır, Dersler her 
mıntakanın kendi hususiyetine göre ola
caktır. 

Ankara'da açılacak olan kurs ağuıtos 
ta başhyacak ve kurs Ziraat mektebinde 
açılacaktır. Kuraların programlan yakın 
da tamamen tcahit edilmiş olacaktır. 

Bu Rob'u 
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beğendiniz.mi? 

Bu Rno 

1PEK1 $ 

vunıüıerln· 

den yapılmış 
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