
Samsunda Gazinin Ana dolu
ya çıktığı 19 mayıs günü şİm· 
diye kadar görülmemiş em
salsiz tezahüratla tesit edildi 
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Almanya silahsızlanma kon
feransında İtalya ile müşte
rek bir cephe almak için mü
zakerede bulunuyor. 
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insanlığın vazifesidir 
Siyasetimiz Amerikan telkinlerine 
en ziyade yaklaşan bir siyasettir 

Ankara, 19 (A. 
A.) - Reiıicümhu-

1°Wlluz Gazi Muata· 
fa Kemal Hazretle
ri Amerika birleıik 
hükümetleri rei.ai 

.ınkü müsamerede nutuk söyliyen 
eaki Samsun ııaliııi Kôzım Paıa 

19mayıs 
Samsun dün en heye
canlı gününü yaşadı 

Gazi Türkiyenin kurtuluş planını 
çok evvelden hazırlamışken •• 

... Kazım Karabekfr Paşa mütareke hududu 
dahilinde kalmağı muvafık buluyordu 

Kilzon Karabekir Paşanın 
mektuplarında, aureti haktan gö 
rünerek, yazıldığına ıüphe olmıyan 
bir çok yanlıtlıklar var. Bugünkü ya• 
zmuzda bu noktalar Üz;,rinde dura· 
cak ve bunların ne kadar çürük ol
duklannı göstereceğiz: 

Kazun Karabekir Paşanın ilk 
hatası, daha ilk günlerde vaziyeti 
yanlış mütalea etmesi ve bu yanlıı 
mütalea Üzerine, hükümlerinde de 
yanlış yollara sapmasıdır. 

Kazım Karabekir Paıanm üçüncü 
mektubundan: 

Aınerikayı dünyanın sıyuı m~vaz~n~ .. 
•İnde birinci derecede ehemmıyetlı bır 
devlet vaziyetine getirmesidir. Harp· 
ten evvel de Amerika büyük bir dev
let idi. Ancak Amerikahla~ . h~nüz 
çok geni~ olan memleke~~ermm .una
rile ve tekamülile meıııuJdüler. Şuneo
diferlerini j- etmek için Avrupa dev 
!etlerinden külliyetli mikdarda para 
istikraz etmişlerdi. Ve bu borç 1914 
aeneainde henüz tediye edilmeıniıti. 
Aınerikanm banisi olan, George Waa
hington da AvnıPann;ı "kanpk itti
faklarına" girilmemesı yolunda bir va 
tiyeti vardı. Bu sebeplerle Amerikalı· M. Franklin Rooııe 
lnr Avrupa işlerine kal'fı Iakayıt kal- velt'in hitabesine 

Büyük Gazi 14 aene evvel dün Sam
suna çılurut ve Türk milletinin kurtu
Iuı hazırlıklarına baılamıştı. 19 Ma
yıs tarihi Türk'ün ilelebet hafızasın· 
da yer tutacak tarihi bir gündür. Bu 
münasebetle bugün Samsunda tes'it e
dildiği gibi tehrimizde bulunan Sam
sunlular da "Gazi Çocuklan" iaıni al· 
tında toplanarak dün Darülbedayi ti
yatrosunda bir müsamere vermi, Jer· 
dir. Müıamerede e sbak Samsun valisi 
ve İzmir meb'usu Kazım Paşa ile Cev
det Kerim, belediye muavini Hi.mit ve 
operatör Mim Kemal Beyler ve bir 
çok Sa"Qtıunlu gençler bulunmuşlar
dır. Merasime istiklal marşı ile baı· 
lanmı§tır. Operatör Mim. Kemal Bey 
19 may11ın kıymet ve ehemmiyetin
den bahis kısa bir nutuk aöylemiıtir. 
Bundan aonra Kazım Pata da §u nut
ku İrat etıniştir: 

"Şarkta yeni milli bir Türk Hüku
meti vücuda getirerek ~· tehlike
den kurtardıktan sonra Garp tehlike
si bertaraf edilebilir. Bu suretle mü
tareke hududu dahilinde kalan anava
tanonız kurtanlabilir. ını~lardı. cevaben fU telgrafı 

Harb i umumi Amerikayı borçlu göndermiılerdir: 
bir devl e t olma ktan kurtardı ve 2600 "Zab devıetleri-
ınilyon fngiliz lirası mikdannda ala- nİn en yüksek İn· 
ca1~Jı vaziyetine koydu. Sanayii hiç 
bir memleket ile kryas edilemiyecek aani ilham albnda 
bir ıekilınül safhasına girdi. Ticareti ve hüküm surmek-
g ni~ l.,d i. Dünya müvazc;nesinde. b~
YÜk b ir siyasi kuvvet halın~e b~lırdı. 
O derecede ki lng iltere de~zle"?' ha
kimiyetine bu yeni kuvveti teşrik et
ıneğe muvafakat etti. 

Ancak Amerikalılar, cihan miı1'.vaıeneaindeki aiyaai iktıaadi ve nıa l e-
' . 1 hemmiyeti ile mütenasip bır ro oy-

le olan aiyaai ve ik-

bsadi buhranlar yü 
zünden dünyanın 

muztarip bulundu .. 
iu sıkıntılan objek 
tif ve ameli bir tarz 
da müdrik olarak 
bütün devlet reisle-

iki devlet Cümhurreialeri; Gazi M. Kemal. 
Hazretleri ve M. Roosevelt 

"itilaf devletlerinin, harekatı idame 
etmeyip bizimle mütarekeyi kabul et
melerinden itilafın bu hudut dahilinde 
yeni bir cidale kalkışacağını tahmin 
etmiyorum • ., 

Beşinci ınektubundan: 

- "Ben itilaf devletlerinin aleyhi
mize harekete geçeceklerini bugün 
dahi tahmin etmiyordum.'' 

Altıncı mektubundan: 

- "Ani bir tehlike melhuz değildir. 
Çünkü itilaf devletleri barbulara kar
'' harp yapfıklarmı senelerce haykır
mı§ken ve kaybolmu§ milletlerin mev
cudiye tleri ye niden ortaya çıkarken 
ve bu işler V ilaon p rensiplarila dahi 
teyit olunurken Türk milletinin iatili 

Gazi Sivasta 
veya imhaaı cihetine 
olamaz.,. 

• • • 
gidilmesi varit 

Kazım Karabekir Paşa; itilaf dev
letlerinin mütareke hududu dabilincle 
kalacaklannı, bu hudut içinde Y"ni 

(Deııamı 8 inci ıahilede Ankaralının 
Defteri ııütunlanmııJ.a) 

namak i.temediler. Harpten aonra ken· 
di kıt'alarına çekilerek, kendi alemle
rinde yaşamağı düşündüler. Avrupa · 
nın ıiyasi kombinezonlin Ainen· 
lcalıları alakadar etmiyordu. Bunun 
•ebeplerini büyük mikyasta yapılan 
haksız &ulhün akaülimelinde aramak 
lazımdır. Amerikalılar, Wilaon'un ta· 
hirile "dünyayı içinde rahatça yaıana
cak bir yer yapmak için" harbe gir
ınitlerdi. Daha doğrusu propaganda 
ile Amerikalılar buna inandınlmıtlar· 
dı, Halbuki yapılan sulh bu pyeyi teo 
tnin etmekten çok uzakb. Amerika 
efkin, Avrupa itlerine kanpnakla 
bir takmı kumarbazların oyunlarına 
İ~tirak etmiı olduklan gibi bir his altın-

rine gösterdiği hitllbeyi almakla te- 1 
refyap oldum. V e dünya iktuat koo. 
feranaının muvaffakıyetini temin et
mek için yaptıfmız tahlil ve telkinleri 
hu&usi bir dikkatle mütalea ve tetkik 
ettim. 

Büyük Amerika cümhuriyetinin 
devlet reisi tarafından bazı formüller 
etrafında ~illetlerin birleşmesini ta
hakkuk ettirmek için aarfolunan yeni 
gayretleri saygı ile takdir ederim. Bu 
fo~üller ki, heyeti umumiyeleri iti
banle, ancak felaketi durdurmak ve 
bütün İnsanlığın ateşli bir aabıraızlık
la beklediği huzur ve belki de refah 
d.evrine girilmeıini kolayla§lırınak İ· 
çm fedakarlıklar yüklemektedir. 

sinde tahvil olunamaz altın esasının ip 
kasını istemi§ 'le bu allretle ~ilı:i i
catlara en ziyade '-'Y"" ve koyduğunuz 
umu.mi prensiıpten de katiyen ayrıkm
yan istikrarı iltizam etmiştik. Dünya 
ticaretinin Uınzimi de bu muhtıradaki 
telkinatıınızm mevzuurıu teşkil etmiş 
ve milletler araamdaki mübadelelerin ço 
ğalmasma elverişli ve milletlerin inkı
razını değil, refahmı temin eder mahİ· 
yette gördüğümüz vasıtaları tıer>Wç et· 
miştik. 

İkti.sadf kalkınma için her mcmlb
kette yap>lan gayretkrin, makul ve eyi 
düşünülmüş beynelmilel tqpiRı tıedhir
lerle tamamlanma.ıı zaruri olduğunda 
temamiyle mütabıkız. 

Muhterem huzurunuzu saygılarla ae 
li.mlanm ve bu huzuru ihzarda ben
denizi de anmak vefakarhğında bu
lu-. .Qe"erli genç Sam sun hemşehri
lerime v.,,. bunlara Ağabeylik yapan 
sevgili opretörümüz Kemal Beyefen
diye fU aziz müvacehede açık tetek· 
kürü vazife biliriın. 

Bugün Mayısın 19 uncu günü ve ya
ni Gazimiz Hazretlerinin lstanbuldan 
Anadoluya geçerek milli savaşımızı 
hazırlaınıya ve Türk istiklillini kurtar· 
mıya filen baıladıklan bir gündür. 
Filen dedim. Çünkü bunun, tabir caiz
se, fikreıll daha pek çok evelden onun 
varlığında Yafıyan ve taıan bir gaye, 
bir ülkü idi. Gayeye hudut vermekle 
hata ettim ve çünkü idrak ettiğimiz o 
gayenin bugün bile akıl ve intikalim.i
zi aşan namütenahilikleri içindeyiz. 

Tenis turnuvamız başladı 
Günün en mühim hadisesi A. Fe. 

ridin _ Şaduvarı yenmesi oldu 
a kaldı. Ve bunun akaülimelidir ki A

merikayı Avrupadan ayırdı. 

Ancak Amerikanın bu aynlmaaı 
2alıiri idi. Hakikatte Amerika harpten 
sonra da Avrupaya ve bilhaaaa Al
nıanyaya milyarlarla mark para ikraz 
ediyordu. Almanya, tamirat borcu na· 
ını albnda galip devletlere verdiği pa· 
ranın hepsini Amerikadan İstikraz su 
retile almııtır. Galip itilaf devletleri 
de bu parayı bor~ faizi. aure~le Ameri
kaya tediye etnuılerdır. Bınaenaleyh 
Amerika siyasi alakasını keurıekle 
beraber 'mali alakaaoıı muhafaza et
ti 1929• senesinde bu alakayı da kes
ııı°ek iateyİncedir ki Avrupa ile ne ka
dar sarma§ dolat oldutı;ınu anlad~. 
Alınanyaya para vermeyınce, Amen
kadan Almanyaya, Almanya~an itilaf 
devletlerine itilaf devletlennden de 
Aınerikaya 've oradan tekrar Alman· 
Ya.ya akıp giden devri daim dur<lu. 
Bu evvela Almanyayı, aonra lngilter e
Yİ, aonra diğer Avrupa devletlerini ve 
nihayet Amerikayı müşkül vaziyete 
dtiıürdü. Ve Amerikalılara ıunu an· 
lattı ki ya Avrupa ile beraber kurlu· 
lacaklar veyahut beraber batacaklar. 

lıte :zaman zaman Amerikalılann 

)
dünya itle~ni diizeltmek için yaphk
an sanaaaıonel müdahaJe]erin m&na .. 
ıı budur. Ve Rooaevelt'in beyanname .. 
ıi de bu ıilsiledendir. 

Dünya devletleri bugiin iki mühiın 
nıesele ile kartı karşıyadırlar: lkbsa
di meseleler ve ıililhuzlanına mesele. 
ıi. Herkes Amerikanın bu me
selelerin tanziminde ne dereceye 
kadar diğer devletlerle tefriki mesai 
edece"' ni öğremneğe merak ediyordu. 
lferı.!: biliyordu ki sabık Cümhurı:~ıi 
lfoover beynelmilel borçların ve gum
riik tarifelerinin mii2akerelerine Ame 
rikanm ittirakini kabul etmiyordu. Ro 
osevelt'in ıiındi Avrupa devletlerile 
d:'ha sıkı bir teıriki mesai siyaseti ta
ltip edeceği anlatılıyor. Ancak Roose
Velt'in beyannamesinde ikbsat konfe· 
~anaının meaaiaine ait beynelmilel ti· 
c!"";~ tanziıni, fiyatlann yükselm.e· 
•ı gıbı meseleler temenniden ibaretbr. 
\re bu •ahalarda muvaffakıyet dere· 
ce•İ ancak Londra konferansı açıldık· 
tan sonra anlatılac&ktır. 

SiJib5ızlanma konferansının mesa
laine geline;-:; MalÜaıdur ki buna iki 
:Yoldan gidılıyor: ! eınirıat ve silahlan 
ltaldrnnak· .ı\Jnenkalılar, claiına silah
lan azaJıınak noktasında ••rar ettik-

Zatı alileri tarafından aiyaıi ve ik· 
bsadi sahada konulan prenaipler bak 
kında Türkiye cümhuriyeti bükümeti
nin görüş tarzını arzederken, her teY· 
den evvel zatı devletlerine temin et
mek isterim ki, muhtelif beyanatlan
mızda, siyasetimizin um.umi direktifle 
ri, hitabenizde yapılan telkinlere en 
ziyade yaklaıır bir surette izah edil
miıtir. 

Gazi Hazretlerinin Anadoluya geç
mek üzere Samsuna ayak bastıkları 
andan itibaren yaıadığonız tarihten 
balıaı fU 19 Mayıs toplantunızm mev-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Saracoğla Şükrü Bey 
Ankaraya gitti 

Gazetemiz tarafından her aene ter· 
tip eclilen tenis turnuvası dün güzide 
bir halk kitlesi önünde ba§ladı. Geçen 
aenelerde temmuz ayı zarfında yapı
lan bu müsabakalar, 1933 senesi te
nis programmm yüklü olması dolayı
aile, bu ay içinde oyanıyor. 

Bu sene turnuvamız - her zaman ol· 
duğu gibi • büyük bir rağbet görmüş 
ve şehrimizin tanınmıı yüksek tabaka 
ama mensup beyler ve hanımlar İ§tİ· 
rak etmiılerdir. 

F ilhakika dünya iktisadiyat• bahsin.. 
de, V a.shi<\gtondaki bazrrlık çalışmalır 
rı •ırasında hükOmetinize gönderdiği
miz muhtırada para meeeJetdrııi tetkik 
ederek milletkr arası müba<lelelerde 
tahvil olunabilir ve memleketler içeri-

Bu vadi.de beyne.J.mi.k.I emeklerin htt 
millete kendi hususiyetlerine uygun 
bir inkişaf imkarunı verecek 8\U'ette bir 
Ieştirilme6İ icap ettiğini ve dünyarun 
ileti.sa.dl refahı bıauw.nda lıerkee tara
fından umwniye.tl.e kabul olunacalı: 
fikrin, her memleu.rin kendine has şart 
lar içinde terakki ve refaha erişmek hu 
aı.r.ııun.daki hakkma riayet etmek oldu
ğunu her zaman beyan ettik. Bu husus 
ta da noktai nazaırunızm hi tabenizdeki 
direktiflerle tıemamcn hemahenk olıdu
ğu mütaJiasmdayim. 

Son günlerde havaların bozuk ve 
yağmurlu geçmesine rağmen hemen 

Pariaten gelmiı olan Saraçoğlu Şük bütün müsabıklar, çalıtmıılar ve form 
rü ve Maliye vekaleti Nakit itleri mü- ·ıanna girmiılerdir. 

Silah bırakımı konferansına ~ce. 
bu hu,.us.ta da zatı devletler iyle bera-

(Devamı 2 inci sahifede) 

dürü Sudi Beyler dün ak§am Ankara Dünkü oyunlara gelince: 
ya gitmiılerdir. Türk Dayinler veki- On yedi ıingl, ve iki double maçı 
li Zekai Bey de dün aktam Ankaraya yapılmııtır. Dün havanın kararmasile 
gitmiıtir. intaç edilmiyen, dört singl, iki double 

ı · -----<e>---- da bugün oynanacak ve bu suretle bi-
~nlbhal~e teminattan kaçıruruılardır. bellür eden ihtilaflara göre Rooaevelt Mülkiyelilerin gezintisi rinci elimination bitmit olacaktır. . 

.a ~kı baıta Franaa olmak üzere, teklifinin her devleti memnun edecek Pazar günü tumuvamızm dömi fi .. 
bır z~e Avrupa devletleri teminat ve etmiyecek taraftan vardır. Alman- Mülkiye Talebe cemiyetinin Mülki· 
meselesıne çok ehemmiyet veriyorlar: ya taarruz aililhlannm ilgası teklifin· ye ınezunlıın ve Mülkiyeciler için tertip (Devamı 5 inci sahifede) 

R?ose;r~lt'in bu mesele hakkındaki den memnun kalacak. Fakat muahe- ettiği vapur gezintisi dün yapılmıştır. -, 
teklıflerı iktıaadi meselelerdeki tekli- deler tadil edilmedikçe emniyet mese- Sabah saat 9,5 ta Köprüden kalkan r 
finden daha esaslı ve daha müsbettir. lesine giriımek istemiyecek. Fransız. 71 nu~ vapur Oıküdara ve ~"!ik· ı Fener 2- O fstanbu 
Bir defa. tecavüz silahlannın ilgasmı tara gelince; bunlar da çok ehemmi- taıa da ugramq ve buradan alclıgı da-
teklif edıyor. Sonra emniyet mesele- yet verdikleri emniyet noktasından vetlilerle beraber Kalamsıa gitmiştir. sporu yendi, Betik-

. b ' d I t · memnu '--'·caklar Fakat ıı'J 0 Llar hak Kalamıt!a "Belvu''" g·-'nosu Mülki-ainde hiç ır ev e e aıt askerlerin, n .....,.. . "" • ~ V f 3 
h'ıç bır' sebeple yabancı bir memleke- kındaki teklifleri aynen kabul etmek yelilere tah&.is edilmişti. taf, e aya - o ga-

. t · ki B 1 b b R Burada büyük bir aamimiyet içinde 
ti·n budutlanm geçmeme. terini be--•. ıa emıyece er. unun a era er, o· il idi 

~- el eklifi' .:ıu nd 1 d 0··g·te ymıeg" i yenilmi• ve eg"lenilmiı.tir. . p ge • 
milel taahhüt halıne koyınak istiyor, sev t t ouan• anma yo un a , 

Yani
. Amerika Cümhurreisi •.ilah1ızlan yeni bir hamledir. Ve Kellogg misakı Davetliler akıaın üzeri Adaya gıbru§ T f "l"b 

ma konferansının meıe e erme er i- im h . I' b' bb'' mı•lardır. aUtunlarımızda 
ki Cepheden de •---" ediyor. ytiıra. p.ı lf en e emmıyet ı ır teıe ua- , d d ...,....._ Eğlenti gece yansına ka ar evam 

Melle. Bornatein VE Mongeri. ( A
şağıda) Ahmet Ferit ve Şoduvar 

hakemleri Sedat ile beraber 
1 ı h imzalandığı günden beri sulh yolunda ter ve gece Boğazda vapurla gezinti yap \ 

8 91 a spor 

Silahsızlanma konferansında te- Ahmet ŞOKRO etmiştir. 
~~ .................................... ~ ............ 1•~·~•~t~·~·································· .... ··························~ ... ~-········ ,,,,,,,,,,,,,,,,, ............ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 

idman senliklerinden dört ıntiba 
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MİLLİYET CUMARTESİ 20 MAYIS 1933 

1 Rrihi le frlka: 8 

1•11 o rrı mrm:ım i@Mn HARİCİ HABERLER 
Ycuan: S. N. Her lıaklu (MilUyet) indir. 

şleri nasıl düzeltelim? 
3-

Ahmet Vefik. P~ın patavat sızlrğı. - Dizbağı nİfQnınt ilk alan 
Türk kimdir? - lngiliz Sefirinin ikazı. - iki başlı oyun. 

Haci Akif Pata. o gün, hatıralarını ı 
·anlatıyordu: 

- Ahmet Vefik Pa§A merhum, hiç 
oözünü sakınmaz, fikirlerini, düşünce
lerini, kararlarını dobra dobra söyler, 
devlet i§lerinde en küçük bir ihmali, 
kayıtsızlığı affetınez, bir hükümet a
damı idi. ikinci defa Batvekilete gel
diği zaman, ancak üç gÜn durabilmif
ti. Üç gün sonra hünkiron ııazabına 
uğradı, geceyansr, valilikle Bursaya 
gönderildi. Zatı §&haneyi gazaba ge
tiren mesele de şudur: 1878 senesi 
haziran:nın dördüncü giinü İngiliz Se
f iri Sir Oaten Leyard ile Sadrazam 
Saffet Pata arasında akt ve imza olu
nan mahut Kıbna ittifak muahedeai
nin ikinci fıkrası Batvekil Ahmet Ve
fik Pafayı düıündürüyor. O fıkrada, 
hıristiyan ve sair tebaalarm himayeai, 
dahili idarenin düzeltilmesi vadolun• 
muştu. Vefik Pata, ikide birde ihtar
lara, ikazlara manı.z kalınmaması için 
müınkün mertebe icraata baılanınası .. 
nı, yeni adliye tetkilatı için erbabı ih· 
tıaas ve vukuftan mürekkep komiayon· 
larca Avrupanın adli ahki.mından ve 
med~ni uıullerinden iktibaaen hazır· 
Janmakta olan kanun ve nizamlann 
Kanunu Eaaıiye teyfikan Mecliai Me
busandan geçirilmeai lüzumunu padi
"'ha arzediyor. Patavataızlık olursa 
bu kadar olurdu.,, 

Haci Akif Paşa merhuma yerden 
göğe kadar hak verdim. Kanunu E
saıinin l&fmı etmek değil, hatır ve 
hayale getirmek bile, Sultan Hamidi 
küplere bindirmiye ki.fidi. Padişah, 
dünyada bunu affedemezdi ve nete
kim Ahmet Vefik Pqa, ömrünün so
nuna kadar menkiip kaldı. 

Akif Paf&, ııü!ümaiyerek yÜzüme 
bakıyordu: 

- Bu hadiaenin doğunluiu ııarip 
bir ibare vardrr ki Sadrazam Sait Pa
şanın eaeri feraset ve maharetidir. Ah· 
met Vefik Paşa azledilince Baıvekale
te Sait Pat• getirilmifti- itte onun 
batYeki.leti zamanında, hünkarın •er
diği talimat üzerine yeni yapılan ve 
neşrolunan bütün kanun •e nizam1ann 
ilk aayıfalanna "Mecliai Meb'uaanm 
içtimaında kanuniyeti teklif olunmak 
üzere,, .ibaresinin yazılmasına karar 
verdi. Eski müdevvenab kanuniyemi· 
zin hemen hepsinin kabmda, ayni iba
re yazılıdrr. 

Haci Akif Paşa, enfiyeaini çekti: 
- 93 Kanunu Eaaıiıinin ruhu, ba

husuı 53 ve 54 üncü maddeleri, kanun 
vaz'mı yalnız millete, milletİD Tekille
rine vermİ§ ve 7 nci maddeai hüküm· 
darın salahiyetini tayin •e tahdit et
miştir. Rusya muharebesi bitip, orta
da biı· fevkaladelik kalmamııken mil
let Meclisinin toplandırlmaması, vaz'ü 

nqri elzem olan kanunların, ileride 
''meb'uaa.nca taatik olunmak kaydile,, 
mevkü mer'iyete konmuı, bu ümit ve 
emniyenin de auya diiftüğünü göster
mekte idi. Hatta, lngili:ıı, Franaız, A
TUStnrya, Ruaya Sefirleri, Kanunu E· 
aasi ili.n.ile Düveli Muazamaya ve bü
tün medeniyet alemine kartı OamanJı 
imparatorluğunun verdiii medeni ve 
ıslahkir vaat ve taahhüdü unutmuı 
olduğunu her veaile ile tekrardan ge
ri durmadıkları malUnıdur. Tayıu, 
Tan, Nabe Kraye, Viye Demosti gaze
telerinin ağır ne9riyatı da ayn. . . Ka
nunu Eaaai ilan ediline devletin, mil
letin idaresi intizama ııirecek, itler 
düzelecek diye hayale kapdanJann 
ağızlarını biçaklar açmıyordu. Bu mü
tereddi hallerden doatlann yÜreği ka' 
ağlarken, dÜ§manlann yÜreği de yağ 
bağlıyordu. 

O gün, Haci Akif Pap hakikaten 
müteessir cörünüyordu: 

- Kıbna muahedeıini yapan, sinir· 
li olduğu için kafı, gözü oynadığmdan 
"Kıpı9ık,, lakabile anılan eabak Sad· 
razam Saffet Paıa. lnııiltere Hükü
metinden, lngilizlerin en büyiik nip.nı 
olan Dizbağı nifanını alan ilk Türk -
tür •. Ondan aonra Ahmet Vefik Pa
şa merhuma ayni nİfUl veri'miştir. 
Sadaretten infiaalinden aonra İngiliz 
Sefiri, Saffet Patanın Direkleraraaın
da arka aokaktaki konağona gitmit ve 
lakırdı araaında münaaebet getirerek: 

- iki devlet beyninde aktolunan 
muahedenin hükmü elbette mahfuz
dur. Fakat hali hazırda diplomaai sa• 
hasında Devleti Aliyyeyi müdafaa için 
zatı sahane bizi silahsız bırakıyorlar. 
ilin ;,ıunan Kanunu Eaaai ile umum 
tebaai §&hanelerine ve Hrriıtiyan Ce
maatlere bahtolunan teminatın gün 
seçtikçe bulutlar araama girmekte ol
maaı, bunun da Tanzimat gibi geçit· 
tirileceğini ııöateriyor. Saltanab senİ· 
yelerine olan fartı ihli.a ve muhabbe· 
timden dolayı bn noktai mühimmeyi 
arzediyorum ! demiı. Saffet Paşa, o 
alqam mahsus bir ariza ile sefirin ifa
datı hayırhahaneıini hünkara bildir
miı ! 

Haci Akif Pata, yorulmuı ııibi dur
muttu: 

- Bu ariza Üzerine Abdülhamit ne 
yapsa beğenirıiniz? Bütün nezaretler 
't'e devairi i.liye umurunu teftit etmek 
üzere Saffet Papyı "Alr Müfettiti U
mumi,, tayin ediyor ve konaiına da 
telgraf muhabere m.akineai ve memu· 
nı koyuyor. -

Pata, tekrar enfiye çekti ve hafifçe 
gülümaedi: • 

- Nasıl? iki başlı güzel oyun değil 
. ' mı. 

(Devamı: var) 

Yarın: 

Haremde Türkçe 
Abdülhamidin okur yazaTlığı . - Karacümleai bozalı padi

şah. - Abdülhamit hangi dilleri bilirdi? - Haremde nece konu· 
şulurdu? 

Gazinin Roosvelt' ecevabı 
(Başı 1 inıci •hifcdıe) 

er o mütalbdayim ki, .-eıfalıı doğıı>
ran huzur ve itimadın bütün dunyada 
t•mini ancak küçüklqmosiyle kabil o
lan yükoek ülkü önünde hwıu.si men
faatler bir tarafa bırakılmalıd.,.. Zira 
erişilocek ga~ o kadar ctım.myetli
dir. 

Cen<0vredc loııınfenıınııında ıimdiye ka 
dar ı;arfolunan emeklttin mwvaffakiye 
te varmayışmm aıııl aebeplerini şayanı 
takdir bir vuzuh .,.,. açık sözlülükle ta 
rif buyuruyoreunuz. 

Mal:lmu de9letleri<lir ki, si.Wı bıra· 
kımı için Tückiye Cümburiyeti hük\1-
mct; Macdonald projcoinde iltizam e
dikn prensiıı>Jttden iRrl gi"tnıiştir. Te 
cavilzün imhalt ve müdafaanın takvi 
yesi fikrinden ciddıeıt reaJ.iat bir düşün
ce ile mülhem olan teUdnlerinizin, 
Cenevrcde mildafaaamdan hali kalma 
dığımız görüşe h~r. noktadan t_evafuk 
ettiğini ilave etmclıyım. F.ıı gentı ma
n .. ında hücum si.Jalı.larmm temamiyle 
kaldmlması bazı bütün memlekeUerin 
taarruz imkan ve iktidarlarının rerine 
in:izaren bunların ~riocn, fakat sürat 
le azaltılması bi.dayetten beri bağlı bu 
lun.duğumuz bir hedeftir. 

Cenevrede Uac Donald projesi mü
uascbetivlc murahhasımız tarafından 
soyJenen rıoutukta boğazlar mese1esini 
me.vzu.u bahis etmekle ancak tecavüzün 
kaldrrılınası ve miidafaaıun ·tarsinini is 
tı!:: 1af etmiş oldug=zu zatı devletle 

n mü?lı.ıı.de buyurmuş olmalıdırlar. ı, 
te bunun iiçndir ki, bu bahiste zatı dev 
!etlerinin teklifleri-ni noktası rıoktaı;ına 
v.e teınamen bizim ulh arzumuza ve 
beyn~lmilel 1'ilhada eyi anlaşma husu· 
mmdaki alemşümül ülktiye uygun ad
dediyorum. 

Bu mülahazalara binaen. müııbet tek 
!iflerinizin tetkikine geçerek şunu söy: 
lemeliyim ki : ., 
1- Mac Donald ,projesini ısilahları 

aza!Lzna y<>luncla şayanı takdir bir gay· 
ret olarak telakki ettik. Ve o proıeye 
zatı devletleri tarafın.dan ileri süriilen 
ve bizıat bizim Cenevre meclisi buzu... 
runcla izah ettiklerimizden ayırnıiyan 
prensiplere en uygun şekli vermek içiıı, 
ruiı~kereye hazırız. 

2.- Bu zeminde atılacak yeni adun· 
!arın zaman ve mebı>dunun tayini bizim 
noktai nazarımıza ternamiyle uygun 
ı!üşmektedir. 

3.- Yeniden silahlaruna vadisinde 
htikümetim, bu baptaki biıyük rnünaka 
şalar önünde vaziyet almaktan simdilik 
ıçtinap etmekk beraber, sulhun l<;mi
nini he<kf bilen her tedbirin ancak mü 
sait bir ourette karşılanacağı mülalıa
zacmdadır. 

Bundan başka bir umumi ademi t<>
('avüz misakının ve bir s.i15.hları tahdit 
ve tcnril teahlıüdünün '!IOn derece fay 
dalı olacagından temamiyle mütabıkız. 

Türk hükUrnotinin noktai ll.llMını i
zah ederkc~.' bu n.oktaı . nazarla büyük 
Amerılca Cıµnhurıyetının .göm><: tar-
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- En çetin devre 
Ceaevrede yeni bir 

imtihan daha 

Nutuktan sonra •• 

CENEVRE, 19 (A.A.) - Silahlan 
bırakma konferansının umumi komis
yonu bugün öğleden sonra mesaisine 
yeniden batlayacaktır. Konferana re
isi M. Henderaon okuyacağı bir nutuk 
ta konferansm mevcudiyet tarihinin 
en çetin ve buhranlı Mfhaaı aayılabi
lecek olan bugilnün ehemmiyetine 
dikkati çekecektir. Komiayonun bu
günkü toplantısmda "6ze karıp.cak • 
olan M. Norman Davia umumi mahi
yette bazı mülahazalar ileri sürmekle 
kalacak, ondan ıonra M. Nadolny Al
man Baıvekili M. Hitlerin aon nutku
nun birkaç kıunı hakkında kıaa izahat 
verecektir. 

Nadolny tayyaTe ile geldi 
BERLIN, 19 (A.A.) - Silahlan a

zaltma konferanaında Almanyayı tem 
ail eden büyiik elçi M. Nadolny saat 
altıda bir tayyareye binerek Berlin
den ayrılmış 't'e saat onda Cenevreye 
'Y&tnlıftır. • 

lngiliz Harciye Nazırı 
LONDRA, 19 (A.A.) - Hariciye 

Nazın Sir John Simon hafta tatili so
nunda Cenevreye gidecektir. 

Yardımcı kuvvetler 
CENEVRE, 19 (A.A.) - Havaı A

jaıumdan: Ordu mevcutlan komite· 
sinde murahhaılardan birçoğu bazı 
murahhas heyetlerin ali.kadar hüku
metlerden alın.mı§ askeri malUmattan 
iatifade etmekte olmalarını protesto 
etmişlerdir. Fransız murahha.sı dün 
aabah tahriri bir beyanat okumuıtur. 
Aaıl müsellah kuvvetler, silahlan a· 
zaltma mukavelesile ne kadar çok 
azaltılacak olursa yardımcı ve muhte 
lit kuvvetlerin ehemmiyetini bu kuv· 
vetler sarih bir surette tayin ve tah· 
dit edilmedikleri halde - o kadar çok 
artnuf olacağı bu beyanatta ehemmi
yetle kaydedilmiıtir. 

Franaız murahhası komiteye dahil 
murahhaalann bu gibi mevzuları sÜ· 
kunetle tetkike alışmalan lazım geldi 
ğini, çünkü muhtelif meml~ketlerin 
biribirine aual aormak, tetlukat yap· 
mak. teftiılerde bulunmak ve müna
katalara ııiripnek hakkını karşılıklı 
aurette tatbik ve iıtimal etınelerinin 
kendileri için haysiyet kır-:ca.k bir ha 
reket olmıyacağını aöylemııtır. 

Franaız murahhası beyanatına ıu au 
retle devam etmiıtir: . 

- Sadece hükumetlerın yapacak
ları beyanata iatinat etmek lazım ge
liyorsa orda mevcutları komiteıinin 
vücuduna ihtiyaç kalmamış olur. 

Bu takdirde emniyet Te aelilmetin 
bqlıca unıurunu teıkil e~ •• ya
pılacak mukavelenin tatbikı. iPn her 
teminat mahiyetinde 01ma11 ıcap eden 
kontrol mefhumu ne hale ııirer? 

45 kiti yandı 
CUJUACO • Mekaikada • 19 A.A.

Bir bıçkıhanede çıkan yangm netioC~i~ı
de 45 kiti yanıp ölmüıtür. Cesetlennın 
ancak on birinin tanımnaıına lmkin bu
lunmuıtur. 

İktısat 
Konferansı 

Devletlerin 1 S haxiran 
taksiti ne o'acak? 
VAŞiNGTON, 19 (A.A.) - Ayan 1 

meclisindeki demokrat azadan M. 
Sewis Whip, M. Roosevelt'in kon~re· 
den tam ve fevkalade aali.hiyet ıat~
mekten ziyade borçlu memleketlerın 
15 haziran takaiti hakkında yaP~~la 
n tekliflere müteallik fikir ve muta
lealarmı soracağı zannında olduğunu 
aöylemittir. .. 

ltalya Maliye Nazırı döndu . 
NAPOLI, 19 (A.A.) - Dünya ik

tıaat konferansının toplanmasını ko
laylaıtırmak için yapılan görüf'Del~e 
iıtirak etınek Üzere VatiJ>gtoo'a ~~~
derilen ltalyan murabbaı heyetı 1 e 
Maliye nazm M. Junc , Nevyorktan 
Napoliye gelmiıtir. 

Schacht Londraya uğrayacak_ 
BERLIN, ~9 (A.A.) - V?.lf~ ~J;;' 

sından: Rayqbank umum muduru · 
Schacht, Amerikadan döndüğü sıra· 
da Southampton'da yolculuğuna a~r 
Irk verecek ve M. Montagu Norm•? a 
görü,mek için oradan LondraY• gıde· 
cektir. . 

Volff Ajanaı M. Schacht'ın Aınerı
kaya gitmeden evvel Pariste Fransız 
banka11 umum müdürü ile konuımuı 
olduğunu da bu •esile ile hatırlatmak 
tadır. 

zı arasın-da hiç bir ayrılık mevcut olına 
dığını müşahade ile babtiy.....xı. . 

Binaenaleyh, t1ulh da'Yasına .,..,.-dik
leri yeni teminattan oolayi zatı ~vk~ 
!erine en hararetli samimi tobrikkrı 
arzetmekl.e meııudum ve yine eöy.lemCk 
le bahtiyarım iri bu çerçeve dahil~ 
birleşik <lev.letler hükilmeti Türkiye 
Cümhuriyeti hükilmctin&! tanaklaık et 
titmek arzu ve azminin en lıara.re(ıli ta 
rafdarını bulacaklardır. Tllrkiyenin Y"' 
g-ône hedefi ilrtiııat sahasında oıeaılıcke 
tin refahı için kendi aerbcatisini temin 
ve her memleketi.n ayn ayrı iyliği ile 
umumi refaha hizmet etmekten ...., siya 

, ıd sahada ise sulh içlwle yaşamak ve 
meşru müdafaa vasıtalarını, hcr1- i
in ve he.r keee kar çr. olduğu gibi mu
hafaza eot:ınekle beraber başkalariyle mü 
tenazır olarak tecavüz vasıtalarını re
fotme kten ibarettir. 

Alman mahafili vazi
yeti nasıl görüyor? 

BERLlN, 19 (A.A.) - Volf Ajan· 
ıından: Sali.hiyettar Alman mahfelleri 
Batvekil M. Hitlerin ıöylediği nutkun 
bütün dünyada uyandırdığı akisten 
memnun görünmektedir. 

Yeni Almanya parl.mıentaı-izm hak
kında - Alman milliyetciliğinin realist 
nazariyesine göre - edindiği telakkinin 
bütün dünya için bir tehlike sayılmaaı· 
na imki.n olmadığına bükmetmektedir. 
Adaletin, §Cl"ehn ve •ulbun kurtanbp 
korunmalı Alman milliyetçiliği için •-:t'i 
bir vazifedir. 

Başvekil Hitlerin söylediği nutkun 
ameli neticesine ._,.eline~ salahiyetttar 
Alman mahfelleri ln~iliz teklifinin silah 
ları azaltma işini halletmek için buluna· 
bile..c k yeo-ane eıa• olduğunu tasdik et
mektedir 

Almanya, vaziyetinin siyasi bakım· 
dan doğrulup kPlkmm• •ı nokta"na isti
nat etınelde beraber. teferrüata ait işler 
den her banP'İ hirini halline imkin elver 
mez mahiyette gönniyor . 

Milli n:üdafaa ordusunun, İcap eden 
selamet talimatı gösterilerek, milİ.• ku
vetleri b.tııline konması ve siyasi te,ek
küllerin kontrole tabi tutulması me•ele
lerinin diğer memleketlerin de ayni ted 
birleri almaaı şartile tamamen hakikat
leıtirilmeıi mümkün olduğu da yeni 
baştan beyan edilmektedir. 

Almanya taarruz ve müdafaai silah
lan arasında M. Roosvelt'in işaret etti
ği farlı: nazara alınmak ıuretile sili.h 
kuvvetlerinin umwniyetle ortadan kal
dO"lmaımı kabul ediyor. Ancak diğer 
memleketlerin bulundunnalanna müsa
ade edilecek müdafaa ıili.hlarımn kendi 
sinden devamlı surette esirgenmemesi 
yolundaki noktai nazannda sebat göıte· 
riyor. 

itte bu ıuretle bildirilen Alman direk 
tiflerinin Cenevrede vaziyeti aydınlata
cağı, müzakerenin geri bırakılması ya .. 
hut konferansa İstirak eden memleket
lerden bir kaçı aleyhinde mücadeleye gi
ritilmeai teklinde bat vurulan eıki uıul
lere avdet ecllimeluizin müıbet neticde
re ulaıabilmek için müsellah devletlerin 
de Cenevredeki mürahhaslanna liznn 
gelen talimatı verecekleri ümit edilmek
tedir. 

İtalya müsait karşıladı 
ROMA, 19 CA.A.) - halyan gaze

teleri Alman Ba~vekili M. Hitlerin nut
kunu müaait surette tefsir etmekte, bu 
nutukta kullanılan mutedil lisanı ve gös 
terilen samim; ıulh arzuıunu takdirle 
anmaktadır. • 

Bu ıı:azeteler batu milletler ,;ı;.bıan 
nı azaltacak olurlarsa Almanyarun as
keri hazırlıklara giriımek iıteğind' ol· 
madığını da mütali.ıılarına katmaktadır
lar . 

İspanyada 
MA.DRIT, 19 (A.A.) - Havaı a

jansından: lspanyol gazetelerinin he
men hepai M. Hitlerin nutkunda göster 
eliği itidale dikkati celmıekte, bu itidali 
Ml. Roosevelt'in beyannamesine atfet
mektedir. 

Go~;ı1i? 
• 
Italyada 
Büyük Fati•t m .. cllal 

bugün toplanıyor 
ROMA, 19 CA.A.) - M. Goerin~ bu 

gün hava yolu ile Romaya gelmiştir. ·Pi." 
Goering'in bu yolculuğu tamamiyle giz 
li tutulmuıtur. 

Büyük fatiat mecliıi yann bir top· 
lantı yaparak ltalyanm harici siyaset 
hususundaki vaziyetini teobit edecek
tir. 

M. Goering ile M. Musoolini ıiliihlan 
azaltma hakkında M. Bitle.o tarafından 
iyzalı edilen ıiyaaet hakkında görüıecek 
!erdir. Bu konusmada dört devlet misa
kı yolunda icabı takdirinde yeni bir a· 
dım atılması meselesine de temas edile
cektir • 

Japonyan\n ileri gitme 
ğe gözü yokmut 
VAŞiNGTON, 19 (A.A.) - Japon 

büyiik elçisi M. Debuchi gazetecilere 
yaptığı beyanatta Japonyanm, büyük 
Çin seddinin cenup kımunda Çinliler 
tarafından ani hücumlarla rahatsız e
dilmiyeceği hakkında emniyet hasıl e· 
der etmez asıl Çin topraklarım tahli
ye niyetinde olduğunu aöylemi,tir. M. 
Debuc:lıi, Çinliler tarafından bir tah
rik olmadıkça Japonyanın Pekin ve 
Tiençin ,ehirlerini almak tasavvurun· 
da olmadığını da ili.ve etmİ§tir. 

Botuımadan vaz
geçecekler mi? 

CENEVRE, 19 (A.A.) - Milleti• 
Cemiyeti Mocıliai komiteıi Çako ihtilifı 
hakkında hazırlanan metni kabul etmİf" 
tir. Bu metinde ihtilifa sebep olan mın
takaya bir tahkik komiıyonu ııönderil· 
meai, ımıhaaemata nihayet verilmesi va 
Paraguay hiikiımetinin harp ilinı hak. 
kındaki kararını geri almaııı huaıulan 

derpİ.$ edilmiıtir 

. . ..... :..,..- -.. ~!"~·· ..... 

DA&i 
Samsunda 19 mayıs 

Emsalsiz bir kalabalık ve heyec 
içinde dün tesit edildi 

SAMSUN, 19. A. A. - Milli mücadeleye başlamak ve memleketi 
kurtarmak üzre Gazi Hazretlerinin Samsuna ilk çıktığı 19 Mayuı ta· 
rihinin 14 üncü yıl dönümü fimdiye kadar görolmem~ ço~kun ve ta~
kın fenliklerle hutlulandı. 

Saat 9 dan itibaren bütün sehir halkı Gazinin ayak attığı iakeleye 
ve onun civarındaki Gazi parkına akın ediyorlardı. 25 kadar sü.len
mif motör ve vapurların durduğu yerde merasim için işaret bekliyoT· 
/ardı. Tam saat 10 da verilen ifaret üzerine nizam kolu vaziyetinde 
şehre hareket ettiler. Aralarında bulunan ve tii uzaklardan hususi· 
yetle göze çarpan büyük bir motörde başlarında genç biT mülcizim bu
lunan bir manp,a tuker vardı. 

Motörler hareket etikleri yerden iskeleye gelinciye hadaT bütün 
fabrikalar saat küleıi, lokomotifi er, limandaki vapurlar düdük çal· 
mah suretile Gazinin büyük motörle getirilen 14 sene evvele ait kal· 
paklı fotograflarını seliimlıyordu. Halkın yafa ulu Gazi hayhıTıfları a· 
ra•ında iskelenin üzerine çekilen siyahlı bir perde genç mülazım ttua· 
fından yırtılarak Gazinin vaktiyle memleket afakındaki kara bulutları 

nasıl yırttığı temsil edilmiş oldu. 
Parka girilen yerde lisenin son sınıf talebe•inden Hikmet Bey cid 

den heyecan yaratan ve gözleri ya,artan biT nutuk söyledi. Her cümle 
sinde alkışlanan bu nutuk eski günlerin heyecanını temamiyle canlan
dırdı. 

Biliihare parkın ortasında bulurıan Gazi heykelinin önüne gidil
di. Heykele sayısı 20 yi geçen ~elenkler konuldu. Bilhassa hız orta 
mektep, lise, sporcular, ticaret odası, Dumlupunar ve lnönü mektep· 
leriyle kumandanlığın çelenkleri çok zarif ve göze çarpan hususiyet
leri taşıyordu. 

Haıkevi bandoıu lstihlal maTıını çaldı. Halk namına Maarif mü
dürü bir nutuk ıöyledi. Müteahi ben geçit Tesmi bapadı. Önde tu
her sonra sıra ile jandarma, polis, mektepliler, sporcular muntazam 
bir yürüyüşle geçtiler. SamAın sporcuları önlerinde büyük bir Türki
ye hatırası üzerinde Samsun noktasında Gazinin güneş açan resimle
rini taşıyorlardı. Bundan sonra esnaf cemiyetleri iae Ama.yadan, 

Bafradan, Çarşambadan gelen heyetler de geçit reamine İftirak ettiler. 
Kiizımpaşa caddesini takiben C. H. Fırkası binası önüne gelindi. 

Burada da Fırka namına Süleyman Bey bir nutuk söyledi .. Ve Bafra 
muallimlerinden Yekta Bey, Behçet Kemal Beyin bir piirini okudu ve 
Gazi odası ziyaretçilere açıldı. Bu l"ada ziyaretçilere fındık, üzüm ih
ram edildi. 

Bugünün şerefine saat 14 te 11por sahtuında Amasya ve Samsun 
idmancıları arasında müsabakalar yapıldı, Halhevi temsil şubesi tara 
fından Mete piye•i temsil olundu. Gece denizde ve karada fener alay 
/arı yapılacaktır. 

ANKARA, 19. A. A. - Gazi Hazretlerinin millet ve memleketi 
kurtarmak için mücadeleye başlamak üzere Samsuna çıktıklarının 
14 üncü yıldönümü münasebetiyle memleketin ha tarafında oldırğıı 
gibi bu akşam Ankara Halkevinde bir toplantı yapılmıf, bugünün tari
hi ehemmiyetinden biihis nutuklar söylenaek bu güne ait hatıralar say
gı ile anılm(ftır. 

MALATY" A, 19 ( A.A.) - Bugün Halkevinde memle etin büyük 
kurtarıcısı Gazi Hazretlerinin Sam suna ayak bastığının 14 üncü yıldö
nümü münasebetiyle bir toplantı y apılmıf, nutuklar söylenmİftİr. 

Çanakkalede bir vapur oturdu 
ISTANBUL, 19. A. A. - Dün akfam saat 11 de Çanahalede sis 

yüzünden lngiliz bandıralı 9800 ton gaz ve benzin yüklü seminol mo 
törlü gaz gemisi karaya oturmuıtur. 

Türk gemi kurtarma fİrhetinin Çanahalede istasyoner bulunan 
Liivalet tahlisiye vapuru derhal vaha mahalline gitmip ve kurtarma İ· 
~ine başlamıştır. Ayrıca muavenet için Büyühdere İsttuyonandan Se
zar tahlisiye vapuru da vaka mah alline gitmif tir. 

Geminin oturuş vaziyeti oldu hça mühimdir. Kazazede gemi 1921 
senesinde infQ edilmif birinci sını I gaz gemilerinden olup Köıtence· 
den Londraya gitmekte idi. 

M. Ve nizelos hakkında karar 
ATINA, 19. A.A. - M.Venizelos'an suçla tutulması hakkında 

meb'usan meclisinde verilen tahrir üzerinde yapılan müzakeTe bit
mi~tir. 

· Karar bugüne (cuma) bırakılmuıtır. Mu.haliller müzakerede ha· 
zır bulunmuştur. • 
----- -

Ece Mısırdan geldi 
Halis Bey son dedikoduların se. 
hep ve mahiyetlerini anlatıyor 

Pederi Halia Beyle birlikte Mısıra 
gitınit olan 1932 aeneai dünya gii%ellik 
kraliçesi Keriman Halis Hannn dü_n _E
ge vapuru ile l ıkenderiyeden tehnmıze 
gelmiıtir. 

Keriman Hamın seyahatinden pek 
memnun olduğunu aöyliyor ve ana vata 
nı pek özl...diğini iliıve ediyordu. 

Halis Bey Mısırda baklanda yapılan 
ve o zaman Türk mat':"'•~ ~aeden 
dedikodulardan müteeuır gorunuyordu. 
Halis Bey diyor ki: 

_ .Mısırda o kadar davet kartısmda 
kalıyorduk ki, bez.an bir günde iki çaya 
birden gitmek mecburiyeti lıaııl oluyor
du. Mı11Tda ziyaretlerimizi idare ebnek 
için Mu.D" eı~dan bir komite tefkil 
edilınittir· Bızı davet ebnek iıteyenler 
0 komiteye müracaat ediyorlar. Bu ae
yahatimizde maddi Qlenfaat katiyen 
mevzuu bahiı değildi. Yalnız bizi davet 
eden sinema ve tiyatrolarTürk Cemiyeti 
hayrİyeaine bir para veriyor ve Cemiye
ti hayriye de bizim zaruri maıraflarmu
zı görüyordu. lki ay Kahirede ve bir ay 
da lskenderiyede kaldık Mıs1Tda herkea 
ten hüsnü kabul ııördük, yalnız fayanı 
eaef bir t"'Y varsa o da M11ırda bir kaç 
kitiden mürekkep bir zümre ile kartdat 
mamızdır. Bu adamlann ellerinde bir de 
gazete var. Hüküml ... ucunda istedikle 
rl gibi oynayor. Az. kalım mukaddes 
milliyetimi de elhnden alıyorlardL Ham 
dolaun Mıaır hükiimeti bunları bir par· 
Sil §Alllllrladı. Gazet~n tahsisatını keı-

ti. V eaaiti nakliye paaolarmı dinden al· 
dı. 

Bizi davet edenler araımda he.- mil• 
letten kimseler vardı. Mısırcla hele Çer· 
keılik ile alika11 olmıyan Türk ve Mı· 
11rlıya ıu: tesadüf edilmektedir. Davet 
edenler arasında etraftan lıhak Hil..,. 
yin P&§a da vardır. Geç zamanlara ka· 
dar kaldık. Yukarıda bahsettiğim ziinı· 
re benim bu mecliate Türklüğü inkar et 
tiğimi, Çerkeaim dediğimi yazdılar, bu· 
na imkan var m1d1T? Çerkeslikle alikaıtı 
yalnız refikamm Çerkeı olmasıdır. 

Bir aksam ıinemaya gittik, çıkarkc11 
halk yaşa .ye lıağınyordu. Bu adamlar, 
bu kalabalığın arkaaına bir adam koy· 
muılar, yaşa Çerlceı güzeli diye bağırt· 
blar. 

Cevap verseydim, döğiişmek li.zmı 
ııelecekti. Evimizde, odamızda Kerimafl 
piyano çalıyordu. Hafiye koymuşlar, bıı 
eğlencemizi husuıi ilemlerimiz diye ta• 
vir ettirdiler. 

Tehire sebep 
LONDRA, 19 (A.A.) - Gelecek A· 

ğustoıun ilk günlerinde Portsmouth'!l• 
yapılması evvelce kararla4tırılrruş olan 
beynelmilel tayyare yanılanrun henüı 
belli olmıyan bl; zamana tehirine bey· 
nelmilel siyasi vaziyetin karanlıklar İ· 
çinde bulunma11 sebep olarak göıteril
mektedi• 
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• IFıKD~,ı 
Çiçek pazarı ŞEHiR 

Eğer yolunuz düımüşıe siz de gör· 
müşsünüzdür: 

Pazartesi günleri Bahçeknpısrnda it 
Banluumm arkasın<'aki dar sokak, bpkı 
insanda bir an kovaN hissini verir ve o
rada hpkı bir kovanın etrafını saran an
ların kaynaımasını andırır bir manzara 
göze çarpar. . 

Burası lstanbulun haftada bir kuru· 
lan Çiçek pazandır. ~urada ~ir saksı al
mak icin dayanıklı bir sabır ıster. Hele 
aheotebeıte vapura giderken l~~~n 
sevkile bu sokağın ortasına duımuşı.,. 
niz vapuruııuzu kaçll"cLğınıza kat'iyetle 
emin olabilirsiniz. Hele biraz sinirli ve 
acül ad.........,Z, itilip kakılma arasında 
bu sokakta kavga et..-len caddeye çı· 
lrabilirseııiz, kendinizi en bahtiyar adaın
Jar arasında :ııayabilirainİz. 

Sadece ıu manzaranın rüyeti, lstan
bullulann nı:kadar çiçek meraklnı bir 
halk olduğunu iıbata kafidir. Bu merak, 
evlerinde avuç kadar. bahçe ~yan a· 
ilelere kadar ...ııın bh- baldedır. Böyle 
aileler bile, balkonu- veya duaçasına, 
hatta 0 da yoksa penc<ft11inin önüne, 
hiç olJnuaa, bir iki aakoı 011110 koymak 
suı-etile çiçeğe kartı olan. inhimak ve in
cizabuu tabnİn etmektedir. 

J stanbuJ baJkınln çiçete kaqı olan bu 
incizabını söz önüne getirdikten sonra 
Çiçek pazarının arzettİği fU izdİhlllDI 
pek tabii bulınak Jizımdır. 

Otedenberi her semtte haftanın mu
ayyen günlerinde kurulan pazarlarda 
velev küçilk te ol-, bir çi~e.k sergisi 
vardır. Fabl asd ana sergı)'I ı, Banka
sının ar1ıasında bu daracık •olıaktaki 
sergi teıkll eder. 

Belediyelerin ~d vazifelerinin halim 
azami kolaylık ıös~ennek_ olduğuna na
zaran bu huıusta fÖyle bir teklif ve ta
lebi hiç te yeniz addedenıeyiz: 

Haftada bir yün Çiçek Pazarına tahsis 
edilen bu ~cık sahanın, bu aokaiim 
hq adın> ı!erıslnd~ bulunan Yenicami 
avlusundaki ~ önün~ ~kil, biıe hiç 
te geyrimfunkiin gibi gorulllDeruektedir. 
Hatta, halkrn rahat~a alı§verlt etm..i 
nokta.,ndan bunu luzuınlu ela addettiği
mize qaret etıoıelı:ten kendinıizi ınenede
meyiz. BUJlllD sadece kııa bir emirle ic
rasının kabil .?'a~~ kadar basit ve ko
lay olduğu goz onüne getirilirse, pek 
haldı olarak Belediyenin bu fikri · · 
hemen tatbi!' sah-~~ koymakta ~ 
düt gösterouYecea:ını ünıit edebiliriz. Bu 
takdirde heın halk, kolaylıkla, rahatça, 
itilip kakılmadan çiçeklerini ),qieııip al
mak iınkAnmı ~. hem de o saha, 
haftada bir glin olsun bir çiçek m"fheri 
halini aJınq olur. 

Bura•• Y enlcarni avlusu olmek itiba
rile böyle bir ""'!herin açılma., mesele
ıinde, Evkafın muhtemel bir ltinuı hab
ra ıellrse de vukuu halinde bu ltirazm 
yersiz oldulu kendlıılne pekala ihtar olu 
nablllr. Neteldın, ay mıntaka, gii,.. 
!erde otornolılllere duraklık vazifesini 
gömıekte, E vk.altan buna kart• bir iti
raz ileri ailrillmemektedlr. 

Bu y•zmınl• kıılalıoılık bir halkın ar
ıwlerına ..., hattl lıir ihti)'llea tercllman 
oldıafumuza lmnl bulunuyoruz. Tahak
kukunu eımıiyetle Belediye Relıılmizden 
lıeldiyeblllrb. 

Salilıaddln ENi! 

Yeni •I• dtld61derl 
T ahlulye lclareolnin geçen sene büt 

çeainden lstanbul limanına koydurdu
iu ilç oia düdüfü bu bir aene içinde 
ıayanı dikkat derecede İyi netice ver 
mittir. 

Bu düdükler sayeainde evvelki ıene 
)er olduğu ılbi liman aiızmdaki aiı 
kazalarına bu ~ene tesadüf edilmedi
ği gibi, evvelkı mü~_ec&Tire PoStaları 
da sisten pek az muteeasir o1muılar
dır. 

Sis düdüklerinden bu ıene de bil
hassa Boğazlar methalleri?de lüzum. 
lu olan bazı nokt~!a!."a .. bır kaç tane 
daha kanulmaaı duıunulmektedir. 

1 
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Seyyar sergi 
Yaz içinde tertibine 

çalı9dmaktadır 
Son zamanlarda ikbsadi mehafilde 

ihraç mallar1mız1 hariçte daha iyi tanıt
mak için bir seyyar ıereinin tertibi mev 
zuu balısolunmaktadır. 

Bundan yeni sene evvel Karadeniz 
vapurile tertip edilen seyyar sergi bü
tün A ~rupa limanlarını dolaınu§ ve iJıa. 
raç mallarıımz üzerine büyük bir alaka 
ve rağbet celbetmİ§tİ. Yeni bir seyyar 
sergi yapdması üzerinde çalışanlar o za 
mandanberi mamulat ve maınuatmuz
daki inkişafı ve bunların iyi bir veoile i
le barice arzedilememit olmasını öne 
sürmektedirler. 

~!zcle ~":~ bet: s:ıJ>ada son bet • .,. 
ne 1e;incle buyük bır nıkişaf göslermİt· 
tir. Bu ıubelerden bir krs1111 memleket 
i~tiyacını tatmin. ettikten sonra ihraç ih 
~yacı~ duyar bir hale gelıniıtir. Birin
CI yerli mallar sergisinin mütebariz hu
susiyeti Türkiyenin tabii servetleri, 
ham maddeleri ve yetiıtirdiği iıtihlak 
maddelerini ihtiva etmesi idi. Yeni sey
yar ıerginin mühim bir kısmmı bilhassa 
bir kıaım memleketimize münhasır olan 
sanayi maddeleri olacalcbr. 

Bu seyyar serginin bütün Avrupa li
manlarıru dolllfmasına pek lüzum görül 
memekte, daha ziyade başlıca müıteri
lerimizin bulunduğu Akdeniz havzası li 
manJannı ziyareti münaıip görülmekte .. 
dir. 

Yunanlar da böyle bir serıi tertibini 
tetkik etmekte olduklanndan ikinci sey 
yar serırlnin yaz mevsimi için de terti
bine çalııılmaktadır. Yeni serginin mas 
rafının en mühim losnunı ihnu:atçılar 
ve ticaret müesseseleri deruhte etmekte 
dirler. 

Halı ihraç vaziyetimiz 
Rıhtım şirketilıe balı ibraaıtçıları a

rasındaki kısmi anlaşma haberi piyasa
da eyi tesir ya,pmıştır. Buıgün.leıde 
yilııde otuz tenzilat esası üzer.inde .bir 
mukavele imzalııınacaktır. Halı ilmaca
tnnız son sencleııde ... aslı mıretw t'eıılez 
zül ctııniştir. Geçen <ıene halı ihraç va
ziyetimiz kıymet ve miktar Mıi.bariJ.e gu 
dur : 

Miktar 
Ton 

Kıymet 
T. L. 

Almanya 8 47.819 
Avuııturya 5 15.344 
Belçika 80 132.072 
ı::>anın..rka 28 52.506 
Fransa 39 147.071 
HoJan.da 49 102.436 
tn.giltere 84 215.oo.S 
İaviçre 23 65. 703 
İtalya 31 148.259 
M•ır ı6 41.407 
A..-lalı:.a 22 101.006 
D. M. 18 68.808 

Scın üç senelik ha.lı ihracatımız vazi· 
y.eti ı;u tekilde olmuştur: 

Ton T. L. 

1932 403 1.137.438 
1931 780 2.403.607 
ı930 934 3.911.272 

Görülüyor iri h"'1ı füracatımız kıy
met itihMıi.Je son üç sene içiruk sürat
le a.zalınıştır. Miktarda da tenezzül gö
rülmekt.edir. 

T Uz ihracatnnız artınlacak 
Ankaradaki iktisadi tqplanımalarda 

iW:ıi•ar ma<ldeleri ve ihraç vaziyetle-ri 
hilhaesa eıbemmiyet1e tetkik edilmiştir. 
inhisar altında bulunan mem.lelret 
maddeleriınden tütün ve tuz başlı.ta ih
raç maddelerimizden buılıunmaktadır. 
;ırunıardan tuz için daha geniş bir ihraç 
lmkan meıvrnt görülmektedir. İnhisar 

ınııddelerinin ihraç şekille.ri için oozı 
esaslar ~t edilmiştir. 

Fındık ihracatımız 
. hırac":t ':>f.isi batlıca fındık ihraç 
ıakelelenınızın mevsim başı olan ı932 
drtasmdan nisan 1933 nihayetine ka-

k~f rnduhtelif ecnebi memleketlere va-
ı ın ık .., k "k J • . v ıyat tnı tar ve kıym.et-

enru tespit ebni§tir: Giresun Trab-
zon ve Ord T. • 

1
, u ıcaret Odalanndan alı

nan ma Uhla ta . ı· d 
1 · • • ~ ıa ına en hazırlanmış 

o an ıstatiatıge •öre b ""dd 
fı d · kel .. • u mu et zar-

n a ıı e ıtıbaril "h • d ·· .1 • e ı racahmız afa• 
gı a gosterı mıttlr: 
iskele 

Giresun 
Trabzon 
Ordu 

iç 
4.858 
6.648 
2.673 

Ton K. Lira 
Kabuklu 

ı.337 ı.743.ı87 
335 2.ı33.389 

98 754.052 

Yeklın 14.179 ı.820 4.630.628 
Bu iskelelerin yukarıda gösterilen 

ihracatları mahreç memleketler itiba
rile §Öyledir: 

116ahreç Ton Lira 
ll6emluktler iç Kab. 

Almanya 5.093 130 1.S8ı.ı38 
Amerika (USA) 719 282.Sll 
Avu•turya ı ı 3.480 
Belçika ı42 ı2 47. 729 
Bulgaristan S 1.648 

F
Danimark, 63 19.044 

ilistin 2 38 5.S35 
Fransa J.668 84 5 270 
Hol anda 

26
• 

lngiltere 397 16 124.703 
lsveç ] .032 324. 729 
laviçra 24 7.611 
ftalya 8 2.S6ı 
Lehistan 4.873 282 1.487.996 

ıs ıo 7.675 
Mı•ır sı 984 ı4'8.294 
Romanya 64 ı& 23_

083 
Suriye 232 31.594 
Diger Memleketler ı ı 13 5.027 

Yekiin ı4.l79 1.820 4.630.828 
Fındık ihraç ettiğimiz memleketle-

1 İSTANBULDA GEZİNTiLER 
1G·· 1 ç·f ı·"'. d uze orman ı t ıgın e •• 
Çiftliğin Küçükçamlıcadan Mai'ma. 

rayı kucaklıyan bir bakışı var! 
Geçen cuma Küçükçamlıcada Güzel- deki kadar güzelse, inıaru çddırtmaja 

orman çiftliğine davetli iclik. kafi gelir. 
Haftanın belki en ıüzel ıünü idi. Kadı- Kötkten çıkbktan 1QDra bütün Mar
köye kadar tatlı bir deniz gezintisi, Ka- marayı kucaklayan Güz.elorman .. çiftli-
dıköyünden öteye de otomobille bir çey· ğinde küçük bir tur yapbk. Çamlar al-
rek saat süren losa bir seyahat yapbk. tmds tard §Ani akaıı. •uları, muht"tem 

Otomobil de So_.ta sahiplerinden haVIUlan seyredip yerimize döndük ... 
Halil Lütfü Beyle beraberiz. Ağaçlık bir ,Arkadatlardan biri, sigarasım telleıı-
yerden geçerken toföre sordular: dirirken: 

- Burası neresi? - Y alnu bir ıey eksik.. Dedi Boğaz 
Direkıiyon batından cevap verdi: görünmüyor! 
- Acıbadem.. Çiftlik Müdürü yemek sofraı1111 i§Het 
En gürbüzünün yaıı on dördü gec;mİ· etti. 

yen köy kızlannı Halil Lütfü Beye ırös· - Naıd görünmüyor? ftte boğaz.. 
terdim: Otelö batını salladı: 

- Sormağa pelc de hacek yoktu! Tur- - Yok ,dedi, ben kör boğazdan 
fanda çağlalanna balop Acıbademde ol- j behsetmiyorum! 
duğumuzu anlayabilirdin! Artık sofradayız, ve tabii içiyoruz. 

Güldü: kadehler biribirini kovalıyor. Tem.iz 
- Y aJruz isim yanhf.. Tatlıbadem havanın tesiri mi yoksa içkinin kerameti 

olacaktı... mi, hepimizde bir hoıluk, bir ferahlık, 
- Belli olmaz, dedim, onun acm ba· bir hafiflik var. 

zen sonunda çıkar! Nqeler tamam kıvamını bulduğu sı-
Küçükçııınlıca nihayet göründü Gü- rada davetlilerden bir zat ayağa kalktı; 

zel bir korunun ortasında, çam dallarile Yeşil HiJalcileri kederinden çatlatacak 
kucaklllIUIUJ beyaz bir kötk.. bir eda ile: 

Bu kötkten denize kadar uzanan yem- - Arkad&flar, diye batladı, Alkol, az 
Yetil saha, hep Güzelonnan çiftliği.. miktarda alınırsa faydalıdır. Ben, bir 

Çiftliğin kap111nda bizi elden ayaktan doktor olrr.ak salalıiyetile bunu iddia e
kartıladılar. Doiruca gazinonun taraça· diyorum. 
sına çıkardılar. M....,..ra, buradan bari- "Vücudumuzun, ihtirak fiilini, kolay-
kulade güzel.... lıkla yapabilmesi için okkalarla tatlıya 

Hoıbeften sonra lıiyan bir zat, ayağa ihtiyacı var. Küçük bir tite rakı ile bu 
kalktı: ihtirakı istediğiınizden Ala temin ediyo-

- Kendimi tak.ılın edeyim; Çiftlik ruz, arkadaılarl .• 
Müdürü NuredıliıL.. Muhterem doktorun nutkunu, sofra. 

Kendisini tanıyan davetliler hemen dalrilerin hepsi allo1ladı. 
sözü ona verdiler: - Yaıa doktor! 

- Bir konferans isteriz, Nureddin B... - Gördün mü; doktor dediğin biiyle 
Güzel Orman çiftliğinin nasıl kuruldu- olmalı .• 
ğunu senden dinleyeceğiz! Arbk hu fenni izııhattan sonra, ihtirak 

Nureddin Bey başladı: fiilini yanda bırakamazdık. Şiıeler daha 
- Efendim: Fi tarihinde, diyeceğim sofraya konmadan bo§alır oldu. ' 

ikinci Mahmut Padifa}ı iken.. Bu sırada, davetlilerden bir zat, Kü-
Birui atıld1: çükçamlıcarun ve Güzelonnan çiftliği-
- Matallah, .. Ben sizi daha genç zan. nin krsa cümleleri~ bir methiyeıini ya

nediyordum. Sultan Mahmut devrine ı>erken; 
yetiıtiniz demek.. - Biz, buradan bir gÜn olacak ki 

Nureddin Bey etrafındakilere çılu§b: Beykozu seyredeceğiz! Dedi. 
- Beğendiniz mi yaphfmızı? SoNhık: 
Sordular: - Nasıl? 
- Ne yapblr? Cevap verdi: 
- Daha ne yapacaksınız. Ağabey.. - Gazinonun üstüne, bir kat daha 

diye diye yaşı1111 açığa vurdunuz! Bey. çıbcağızl 
lıır, bizim tevellüdü anladılar. V. hdef.indekini bir yudumda yuvar 

Ve devam etti: ladr. · 
- Evet Sultan Mahmut devrinde, bu· Natuldar teakup ediyordu, bir aralık 

ra11 peynirci Mehmet aia iımlnde biri- yanımda oturanlardan biri hana Nasrad
nin çiftliği idi. Peynird ölünce Kllçe oğ- din Hocanın bir fıknmnı anlattı: 
lu Aıop Efendiye geçti. Malfun ya, Kö- - Hocaya dünyanm ortan neresidir, 
çe oğlu, kaç Padi§ahm saraflığmı etmiş diye sormuşlar. "Şu ayağımı bastığım 
adam.. Kumaz uu kumaz.. Bir yere elat- yer .• ,, Demi,. 
b nv mesele tanwn.. - Sormuılar: 
"Şu aönlüğünüz kötkü de o yaptırıp Nereden bildin? 

Sultan Murada hediY.e etmİ§. Mını.t, - inanmazsan lllç! Diye cevap ....... 
fehzadelitlnde buraya gelir, Kilçe oğlu- miı. 
nun kızile keyif çatanm§ cli1e rivayet e- - Pelô ama, kı .. eden hisse .• 
derler! Güldü: 

Konferans, bu kad sa değildi ya- - Kıueden hiHeoi JU .• Ben iddia .,. 
mn saat kadar ıürdü. Nureddin Bey, diyorum ki Güzelonnan çiftliği, dünya
.özünü bitirince davetlilerine cfündü: nın en !!'ÜZe) yeridir. Neden bildin diye

- Şimdi isterseniz, kö,kü hep bera- cekler, deği) mi? Cevabmı hazır: fnan. 
ber gezelim! mazsan gel gör .. 

Yaldızlı tavaıdan, yağlı boya rninya- Sofradan istemeye istemeye kalktık. 
tür resimleri muhteşem tezyinatı ile Nefis Çamlıca havasından istemeye iste
Köçeoğlunun kötkü, sahiden görülecek meye. ayrıldık. Güzel Orman çiftliğinde 
yer.. neşe de geçjrdiğim tatil gününün fU bir 

Tavanda, Melek kadar !!'Üzel bir tas- kaç saatini, ben kendi hesabıma tatlı bi~ 
vir var. Nureddin Beyin izahatına bakı- hatıra gibi :ıaklıyaca.ğnn. 
lırsa, Köçeoğlunun kızına benzetilmeğe M. SALAHADDiN 
çalışılmış. 

Davetlilerden biri, resme baktı, baktı 
da: 

- Tevekkeli, Murat çıldırmamı§ •.• 
Dedi. 

Vakıa, Köçeoğlunun kızı eğer resim-

rin başında Almanya ve ltalya gel
mektedir. 

Tütün piyasaaı 
Memleketimizin muhtelif mıntaka· 

lannda son ıs günlük tütün piyasa 
vaziyeti şu suretle tespit edilmittir: 

Ege Mıntakası 
Yüksek ve orta mahsuller oatılmıf· 

br. Az miktarda kalan engin tütijnler 
de 25 · 60 kuruşa kadar satılmakta
dır. 

Trabzon Mıntakası 
Eıki seneler mahsulü ıo • 30 kuruta 

satılmaktadır. 932 mahsulünün fiat
leri S5 kuruıa kadardır. 

Samsun Mıntakaııı 
932 mahsulü hararetle mübayaa 

edilmektedir. Fiatler, batman hesa· 
bile 400 • 1400 kunııtur. Bu mıntaka· 
da ceman ı50 bin kilo tütün kalmış· 
tır. 

Trakya Mintakası 
Alon aatım bibnit. fiatler 25 -40 ku· 

ruf ara.~ında tahavvül ebnittjr. Yeni 
mahsulun ı .5 milyonu bulacağı tah· 
min edilmektedir. 

Bursa • Balıkesir Mıntakaııı 
Bu mıntakada dıı mübayaa isleri 

bitmiştir. Fiatler 40 · 75 kuru1tı~r. 
Taşova Mıtakqaı 

Piyasa inkişaf etmiıtir. Eı;l>aa tü
tünleri 50 • 90 kunıftur. 

Artvin Mıntakan 
932 mahaulü ağustos nihayetine 

kadar tama.men satılnut olacaktır. Fi
ati SO • 60 kuru1tur. Umumiyetle 
932 mahsulü az yetiıtlğinden değer 
fiatle rağbet görmüştür. Yeni senede 
fazla ınahaul alınmazı için her taraf
ta hazırlıklar yapılmaktadır, 

2000 seyy~h gelecek 
T <mmuz ve Ağustos ayı zarfında 

şehrimize 2000 kadar ltalyan seyyahı 
gelecektir. 

Sayfiye ve plaj 
i•kelelerl 

Seyrisefain bu sene gayfiye iskele
lerine ve plaj bulunan iıkelelere ya
pılacak seferler için hir program yap 
mıştır. Geçen sene bilha11a Moda, Ka 
lamı§ gibi iskelelere büyük bir rağbet 
olmuı ve hatta fazla ıeferler yapmak 
zarureti hisıl olmuştur.. Bunu.n için 
bu sene bu postalar tarifede daha ge
niş tutulmuştur. Bilhasaa cuma ve pa· 

, _ zar günleri hu iakelelere sık sık va· 
pur bulunacaktır. 

~'------M•U•ç•ll•k---h•a•b•e•r•ıe_r ______ ı 
* Evkaf idaresi eski cami ve mes· 

citler arasındaki tasfiyeye muhtelif 
kollardan devam etmektedir. Evkaf 
evveli yanını§, yıkılmıı veya içinde 
ibadet edilmiyecek kadar harap cami 
ve mescitlerle meşruta hanelerin en· 
kaz ve arsalarmı satmaktadır. 

* Himayeietfal cemiyeti tarafın· 
dan çocuk haftası münaıebetile mek· 
te~e tevzi edilen 20 bin iane zar· 
fından §İmdiye kadar ı8 bin zarf gel
miıtir. Çocuk bayramı ·rozet hasılatı 
876 lira olarak teoibt edilmittir. 

* Bir müddetten heri Fransız sefi· 
ri Conte de Chambnın'uo misafiri o· 
larak tehrimizde bulunmakta olan 
Baron Potschild Romanyaya gitrniı· 
tir. 

* Atlaıııtia vapuru ile dün şehrim1-
ze 270 lnailiz ıeyyahı ıelmİ§tir. 

* Kadınlan esirgeme derneği tem
muz için dernek merkezinde ıs giin . 
devam edecek bir sergi açacaktır. 600 
azası olan bu müesaeaede 100 hanım 
it bulmakta ve çalıımaktadır. 

Poll•t• 

Patlı yan ne? 
Bir yavrucak taraçacJa 

param parça oldu 
Yenikapıda Yalı mahallesinde AJbo

yacılar sokağında ı5 numaralı hanede 
Hacer Hamın oturmaktadır. Bu hanı
nnn 12 yqlarmda ismet isminde bir oğ 
lw vardır. 

ftmet dün nin Ü•t kabnd.ıri lraça
cla oynarken alt katta bulunanlar bir gü 
rültü duymuılar ve bunu bir feryat ta
kip etmlıtir. 

Derhal yukan k......,ıar ismeti kan· 
lar içinde vücüdünün muhtelif yerlerin· 
elen yarallllUlll§ ve kolu kopDMıf bir hal
de bulp.ıılarclır. 

Betlıalıt yavru biraz sonra ölmüıtür. 
Zab.ta bu infilakın mahiyetini arattır
maktadrr. 

Taşla öldürdü 
Tophanede Defterdar yokuıunda Ta 

bir Pqanın konağmda hamal Fethullah 
isminde biri oturmaktadır. Bu adamla 
ayni senıtte arabacı 'P&ıcit arasında .,... 
velki gün akşama doğru her nedense bir 
kavğa çılonı§br. Bu kavga az zamanda 
büyümü§ ve it 1aJa, b.çağa dayanmışbr. 
Kavğa esnaoında arabacı Necip eline ge 
çirdlği büyükçe bir taıı Fethullahm ba. 
tına vunııuı ve bu darlieyi yiyen hamal 
yere devrilmi,tir. 

Fethullah derhaJ hastahaneye kaldı
nlınııoa ela dün sabah hHtahanede öl
müştür. 

T utu§an pamuklar 
Şi,lide Havuzlubalıçe sokağında tüc 

cardan Mehmet Beyin haneoinde kiracı 
Kenan Bey pamuk atbrırken pamuklar 
tutuımuşıa da derhal söndürülmüştür. 

Sarhoşlar 
Evvelki gece sarhoş bir halde Beyoğ 

lunda Santral ban kapıcısı Y akubu clö
ğen Avusturyalı Hastin, Kaloyankoviç, 
Artür, Yasef ve Malz zabıtaca yakalan
mıılardır. 

Hırsızlar 
Kaınnp8f8da Rizeli Melımeclln hane 

sine ıirerek bir takım eıya çalan Acleın 
ve Recep kaçarlarken yakalanrruşlardrr. 

Bele diyede 

Balet heyeti 
Açık havada temsiller 
verilme•i düşünülüyor 

Darülbedayi balet heyetini yazın a
taletten lrurtamıak ve ekseriyetle fakir 
ve mütevazi aile çoculdanndan mürek
k.ıp olan bu küçllk hanımlara velevki u
fak olsun bir .-İ§et imkBıu vermek li:ııe 
re balet heyetini açık aalınede çaJııtırma 
ıı nuıvafık görülmüıtür. 

Y almz bahçe müstecirile bi · olan 
11111kavelemizin tatbikatının neti~erine 
göre filiyata geçmek mümkün olac:akbr. 

Bahçe ve telerriiabıu Dariillıec:layi i
dare heyeti vasıtasile bir müddet beledi 
ye idare edecektir. 

Belediye Asri sinemaYJ, A....,.paclan 
getirteceği terbiyevi filmler göstermek 
üzere bir çocuk sinerna11 haline koymak 
fikrindedir. 

Seyyar hallaçlar 
Son zamanlarda bazı kimselerin sey· 

yar haJlaçlık bahanesile evlerden hırsız
lık yapmakta olduklan hakkında zabtta 
ya müteaddit müracaatlar yapılnutto-. 

Zııb.ta bundan sonra böyle mahalle 
aralarında dolaıan ballaçlan kontrola 
tabi tutacak ve kendilerinin kıwmç tez
kereleri olup olınadığmı tahkik edecek· 
tir. Bu suretle hüviyetleri mec;hul sahte 
karların faaliyetlerine meydan verilrni
yecektir 

Maarifte 

Velilere müsamere 
Dün lstanbul 46 ıncı mektep talebe

leri tarafından Eyüpteki mektep bina· 
sında çocuk velilerine güzel bir müsa
mere verilmittir. 

Müsamerede rol alan yavrular bu rol 
)erinde çok muvaffak olmutlar ve elkrt· 
lanmı§lardır. 

Vefa mezunlannın .. . 
muııamereıı 

Vefa orta mektebi ""'2unlan dtlıı A· 
laykötkünde bir müsamere vamltler
dir. 

Saat ıs te kalabalık bir davetli kiti~ 
si huzurunda verilen bu milaaınerede 
"'Bir izdivacı müteyewııwn" ve ,,Hu 
bahçe" komedileri oynaıımııbr. 

Müsamere çok güzel olmuıtur. 
Pr. Malche geldi 

Darülfünunda yapdacak ıalahat ile 
meuul olan Profeoör Mal ehe dün An 
karadan tehrimize gelmİftİr. 

Poll• mektebi 
mezunları 

Alınan malumata nazaran bu sene h 
tanbul polia mektebinden ,,_un olan 
efendiler evvelce memur bulunduklan 
merkezlere iade edilmiyecektir. Bunla
rın kimil..., Anadolu emniyet müdW-
Jiikleri kadrolarına nakledilmeleri muh
temeldir. 

Boğazda bir çarpııma 
Vaniköy ile ArnaTUtköy arasında 

denizde demirli bulunan Elektrik tir 
ketinin Leinberg kablo gemiıine dün 
Boğazdan geçen Rus bandralı bir yel 
kenli çarpmıt ve mühim hasara se
bep olmuıtur. Yelkenli Marmaraya 
do~ yoluna devam ettiğinden bu es
rarengiz gemi araıtınlmaktadır. 
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IFıcLç~ 
Acele okuyun ve geçin 

- Hayli bir tuhaf vak'a -

Şqli taraflarında oturan bir zatın 
evine kendiıııi evde yokken vergi tah· 
silclarlan, mahalle muhtarı falan ge
lirler, evdeki eıya)'I haczederler. Bir 
de §Öyle kağıt bırakırlar .. 

"Efendim; 
Borcunuz olan ı35 lira 73 kurut 

otuz parayı yirmi dört saate kadar 
Hacıpafa Maliye tahsil tubesine ya• 
hrmazaanız eıyanızı mezat edeceğiz.'' 

Ev sahibi akıam eve gelir, hu kiğ1-
dı okur. Vergiye on para borcu oldu
ğunu hatırlamıyor. Hem bu na•ıl §"Y 

böyle, h~ haber vermeden adamın 
malı haczedilir mi? 

Erteıi günü sabahleyin Hacıpafa 
tahsil tubeaine ırider. Şube kalabalık 
memurlar meıguJ. Bir masaya soku
lur: 

- Efendim, bizim eve ... 
- Bina vergi.i ka.rııki maaa ... 
Kartıki masaya ırider: 
- Efendim bizim eve dün tahsil-

dar .... 
- Burası tahakkuk masaeı kö~ede· 

ki gözlüklü efendiye sor •.. 
Gözlüklü efendiye gider: 
- Beyim, dün ak§8Dl bizim evde

ki qyayı haczetrnitler ••. 
- Haciz memunı burada yok. Öğ

leden sonra geliniz .. 
- Beyim bizim etYBYJ satacalclar 

da .. 
- Borcunu ver de satmasınlar ... 
- Likin beyim, benim borcum 

yok. .. 
- Borcu olmıy~ adamın eıyas1nı 

haczetmezler .. 
- Efendim vallahi borcum yok!. 
- Yemin etme! Kendin uğras n 

neyzene, li.kin yemine biz uğranz gon 
ra. 

- Peki efendim. Bu dairenin aın;ri 
kim ... 

- Ne yapacaksın?. 
- O size ait değil. Bana Amiri gÖa· 

terin! 
- (Karııda bir memura bağırarak) 

Bak Hüseyin Bey! Efendi dairenin a
mirini gönnek iatiyor .. 

Haseyin Bey denilen zat, e~ya11 
haczedilene hitaben: 

- Ne iıı.tiyorıunuz? 
- Efendim! Ben Şiılide Kaknem 

sokağinda otunıyorum. Dün bizim e· 
ve tahsildarlar falan gelmişler, eşya· 
mı haczetmitler, eaki yazile yazılmıt 
ıu pusla)'I bırakmıtlar. ı35 lira kü•ur 
borcumu vermezsem bugün eşyamıa 
mezat edeceklermiş. Evvelen bu borç 
nereden çıktı? Benim Hacıpa§a ıube
si dahilinde ne malım, ne mülküm, ne 
dükkannn var. Saniyen bir adamın 
mah böyle habersiz haczedilir mi?. 
Kanun böyle mi emreder. 

Hüseyin Bey, puılaya bakıp önüne 
koyduktan oonra oradaki iş sahiple
rinden bir ihtiyar kadma: 

- Madem enin itin itiraz komİs· 
yonuncladır. Tetkik edecekler. Evrakı 
müabiten var mı?. 

- (Su kanpnamıı Ermeni ıivesile) 
Ah evladım. Gözünü .eveyim " dedi
ğin feY nedir 7 •• 

- Senin anlayacağın musaddak i
car mukaveleai •.• 

- Ku:r:um yavrum kızma! Ben 
mankafa bir kanyım. Gine ağnama· 
dun bilinin. Okumuıluğum yoktur-ki .• 

Eıya11 haczedilen zat sabır11zlıkla 
ite karqır: 

- Madam kira konturatları var 
mı? diyorlar .•• 

- Hi! Öyle desene yavrum ... Var 
yal 

Hüoeyin Bey, eıyası haczedilen za· 
ta: 

- Efendi resmi lflere eshabı meı:alib 
karqmıız.. 

- Evet ama beyim, bizim iş acele • 
Etyayı aatacaklar •. 

- Neme lazım benim .• 
- Evet, oraıı öyle sablan e§ya si-

zin değila ••• 
- Şimdi ıiz ne iatiyor&unuz? 
_ Ne iotlyeceğim. Evvelen bu ne 

borcudur? Saniyen hacizden evvel 
bana neden haber verilmedi 7. 

Hmeyin Bey diğer bir memura hi
taben: 

- Ali Bey, efendinin işine bakıver. 
Bakalım borç, ne borcu?. Herhalde 
kazanç olacak.. Haciz muamelesine 
de bak bakalım .. 

Ali Bey, puoula)'I alır, tetkikata 
baflar ve bir saat sonra it anlaıılır ki; 
bu zat Bahçekapıda birkaç ,erikile 
birlikte bir y82ıhanede çabtll"IDıf: 
Be§ sene evvel yazıhaneyi kapamıf· 
)ar ve ıerikleri bu kapanma keyfiye
tini Maliye tahoil ıubesine haber ver· 
mit te kendiai arzuhale imza koyma· 
mıt·· itte o zamandan bu zata 35 lira 
k 82anç vergiai tahakkuk etrnq. za• 
man geçtikçe ceza binmit, zaman geç 
tikçe ceza binmlt. olmu, ı3S lira .. Bu, 
borcun mahiyeti. Kazanç vergileri el< 
bet senede müruru zamana uğrarmlf. 
Şube kazanç vergiainden ne var, ne 
yok hepsinin kaydını çıkarmıt, borçlu 
lara ayrı ayn tebliğe vakit yok! Bir 
liateaini yapıp Hacıpaıa camiinin dı
varma asarak tebliğ merasimini ikmal 
elmit··· Ondan sonra da efya)'I hac• 
zetıhit••• 

Bon;lu bunu öğrenince aormuf: 
- Amma, Beyefendi benim evim 

maliiın. Bana neden doğrudan doğru• 
ya tebliğ etmediniz. Belki bir itiraz •• 

- Biz sen.in evini ne bilelim? .. 
- Evi bilmiyordunuz da na11l ha.,. 

ze aeldiniz ... 
- O baıka, bu batka. 
- E ben Hacıpafa camiini ne bile-

yim, orada bir liste aaılı oldufunu. 
benim de ismim o liatede olduğılnu ne 
reden düşüneyim. 

tDevamı 4 üncü sahifede) 
FELEK 



( Fikirler ve ln•anlar ) 
CAHİT SITKI 

Cahit Sıtkı'nm ban mecmualarda 
ye magazinlerde - bilhaua Muhit'· 
te - çıkan manzumelerini. _dikkatle 
okumuf olanlar bu geoç faırm, Yatıt· 
lan gibi birtakım köhoem.it veya bey
lik heyecanlan eöylemekle iktifa et
meyip yeni bir ifade içinde taze Ye 

ıahai hbler vennefe çalııtığlDI elbette 
farkebniPet'dir. Bence o, iaimleri ÜÇ 
dört ııenedenberi duyulan tairler ara· 
amda en çok ümit verenidir; zamanın 
acelecilifine kapıhp onun da pek ça· 
buk baabracafmı bildiğim kitabını a• 
lika ile bekliyordum. 

Ömrümde aiikıit'u ( 1), içinde ha· 
rikalar aramak için açmadım; henüz 
çocuk denecek yqta olan 
bir tairden, inaanlann hafızaamda ile
lebet kalmağa layık yazılar bekleoe· 
mez. Zaten, niçin itiraf etmeyim? Ca· 
hit Sıtkı'nm yazılannda en çok ho
şuma giden ıey, acemilik hiJidir. O, 
k endine mahsus bir ahenk anyor; ser· 
best nazma gibniyor ama hece vezni· 
nin içinde yeni ''combinaiaon,, lar ara· 
dığı gibi ötedenberi kullanılan 7 • 7 
lik veya 6 • 5 lik mısralardan da ye
ni tınnet\ er çıkannaia uğratıyor: 

"Aynadaki akaim, pl11•m, bir de 
ben. - Var mıdır, yok mudur onlar 
sahiden? - Afina değiller ~ektik/eri
me· - içlerinden biri 11ehe yerime ••• ,, 
gibl mısralar, çoktan beri alıttığoruz 
11 hecelik manzumelerinkinden olduk 
ça başka bir aea veriyor. 

Fakat Cahit Sıtkı'nm asıl muvaffa
kiyeti bilhaaaa bunlarda değilclir. Şim
diye kadar on heceli (yani 5 • 5) mı•· 
ralar yazmağı deniyenler oldu; Ziya 
Paıanm Tartulle terciimesi .Je kafiye
siz on heceli mıaralardır. Fakat bu ve· 
zinde inaanı çabucak yoran bir tıkırdı 
vardır. Zaten yanamda durgu yeri 
olan on heceli mısra franaızcada da 
zor t ahammül edilir bir 'ey oluyor; 
bunun için Franaızlar 4 . 6 yı tercih 
ederler. Cahit Sıtkı bu vezinden itti
radı, tıkırdryı kaJd,maaia muvaffak 
olmut: 

Ma:ıiyi yada daldıiım zaman, 
Nasıl olur da bilmem ki bozan, 
Halu:am durur, kaybolur yollar; 
Ve aonra birden içime dolar, 
Daire gibi genişler aükıit, 
Der: ''içimde kal, hep•İni unut 1,, 

Cahit Sıtkı, ıimdiye kadar şairleri-
mizin bir türlü iyi kullanamadıklan 

6 • 6 lık mıaraada. Meaela Baudelaire' 
İn~'Soiı aage, ô ma Douleur, et tienı • 
toi plua tranquille. - Tu reclamaiı le 
Soir; il descend; le voici. .. ., mıırala
ı·ının bir ''paraphraıe,, ı hiıaini. veren 
fU mısralar hakikaten ahenkli değil 
mi' 

Nihayet gün bitti; İfte belclediğin.
Geldi: gece, gece, için kadar engin, -
için kadar zengin bir 11•ce. Sahiden -
Hülyanla bcqbQf<I )'ClfClDlak ;.teraen,
Pırıl pırıl yanan karanlıklara dal, -
Ye geceler gibi bilmecelerle kalf., 

Fakat Cahit Sıtkı'nın bu kadar mu• 
val'1ak olduğu manz'umeler nadirdir. 
Ba"?:an: '' ••• Maui, kırmı~ı, beyaz ue 
siyah; - Her renk ayrı bir hatıradır 
ah! - Renkler renklere renkleri ek· 
lt;r . .• ,, gibi çocukça ve çok ahenksiz 
mısralara dütüveriyor. "Siyah,, a kafi
ye olsun diye gelen "ahi,, tan babaa 
bile hacet yok; zaten ıiirin vezin ve .. 
ya kafiye zarureti için fazla kelime 
kabul etmiyecefini hiç ıüpheıiz Cahit 
Sıtkı kendiliğinden anlıyacaktır. Fa
kat: "Renkler renklere renkleri ek· 
ler,. mısraı da daha vahimdir; bunda 
ıair gibi karii de aldatması, kendisini 
güzellik zannettirmeai kabil olan bir 
hüner kokusu var. Cahit Sıtkı bunu 
taklit etmiı, çünkü o mısram bulundu· 
ğu parçayı takip eden manzumede de 
''Sesler seılere sesleri ekler,, diye bir 
mısra var. Dikkat edilirae bu iki mıs
rada hakiki bir güzellikten de haber 
var: şair renklerin ve aealerin biribi
rine kantmaaından vücude gelen na
mütenahi ''nuance,, lan sezdirmek is
tiyor; fakat bunu ancak bir ahenkaiz
lik vücude getirerek yaptığı için bü
tün güzellik mabvoluveriyor. Böyle 
kolay ''effet,, !erden kaçınmak icap 
eder. 

Cahit Sıtkı'nın bence bunlardan 
daha büyÜk bir kuauru var: fazla oı
fat kullanıyor. Vakıa bu merakı ona, 

1 

Milllgetlİıedebi Romanı: ıus 
~~~~~~~~~~~~~·~ 

yukanda zikrettifim bir manzumede
ki: '' ... için kadar enaia, - lçia ka
dar zell&'in bir gece.,, gibi bot ve içi· 
mizde akiller bırakan sö.ler aöyleti
yor; fakat ekseriya da onıı f(lyle mıa· 
ralar yazmağa sevkediyorı "Uzalı bir 
iklimin ılık hauannda, - ln•an kai
natla her an kucakl<Jflr, - Sonouz bir 
••oPi.ıt gam.uz diin)"llnnda.,, ''Uzak,, 
ve ''ılık,, iç.in bir §97 demiyonım; hat
tl, mıara, bir on dört aatırlık manzu
mede dört defa tekrar edllmeoine rağ
men bir aıkmtı vermiyor; fakat 1•aon .. 
ıuz,, ve 11 garnsız0 aıfatlan pek lüzum
auz olduklannı unııtturamıyor. 

ômrümde aiikiit'tan bahsederken 
bilhaaaa tekil Üzerinde durdum; bu, 
Cahit Sıtkı'da yeni hayaller, kendine 
mahous bir haaaaaiyet bulunmadığını 
iddia etmek için değildir. Billkis. Za· 
ten bu §&İrin sade tekil güzelliği ile 
mqgul olduğunu zannetaeydim kita
bına baflanmazdım. Fakat bilhaaaa 
ıiirde "mana,, dediiimiz §ey, daima 
"ifade,, Dİn kuaunuzluiundan doiar. 
Yukanda Cabit Sıtkı'nın, gtimel buldu
lwn bir "image" ı, sırf nnaram rekik• 
ti ile öldürdütfuıü İf&ret ettim; ıekil 
meseleoi daima bu kadar ehemmiyet· 
lidir. Zaten Cahit Sıtkı gÜ:zelliği ma
na ve mazmunun defil, ancak teklin 
verdiğini bilmeseydi vezin üzerinde 
çalı~maz, sözlerini mutat kalıplara dö
kerdi. 

Sanat baklanda 
La nouvellc revue françai.ae'in 1 ni

san tannli sayısında M. Bernard Gro
ethuyaen'in inıili.zce bir reıim ve hey
kel tarihi hakkında kıaa bir tahlili 
vardı. Çok hoıuma giden bu yazmm 
bazı parçalannı terciime ediyorum: 

'' ..• Sanat bir mucize. kendi mak
aatlanm:n:a yaramasını istiyerek dai
ma kaybetmek tehlikesine düttüğü
n.ilz bir lutuf ( grace) tır. Onu, bize 
hizmet etsin diye kendisine birtakım 
rütbe ve mansıplar tevcih ederek ara
mızda tutmağa çalışır ve böylelikle 
koğmuı oluruz. Bunun için denebilir 
ki sanat aramızda daima az bir müd
det kalabilmiş, sonra bozulup kaybol
muıtur. Her devir, her millet o garibi 
davet eder, fakat alıkoyamaz. 

1
'. •• Her devirde ıanatk&r, hepsi de 

eaaa itibarile maddi bin bir ihtiyacı bu
lunan ve kendimizi oyuna, aaf ve neti
ceıiz hazlara brrakmağa haarm olan 
bir cemiyette, sadediller mevkiinde 
kalmrıtır. Böylece her ikisi arasında 
derin bir anlatamamazlık vardır. Sa
natki.r eserini niçin vücude getirdiiini 

bilınez. Bu suali cemiyet sorar ve ona 
kendine göre bir cevap verir. Krallar 
ile din büyÜkleri, bugÜn de sanayi er
babı: 1'Bu eseriniz, derler, bize iyi bir 

ilin olacaktır. Bunun için onu satın 
alınz.,, Ve yahut fÖyle derler: ''Biz 
sizin eserinizi, bizim ne kadar =engin 
olduğumuzu komtulanmıza gösteren 
bir zinet e§yaıı olarak evimize aaaca
ğız.,, 

"Bu kadarla da kalmaz. Sanatkar· 
dan, eserleri miimkün olduğu kadar 
verimli olıun ve ilin i,ini hakkile ba
şarsın diye tarzını, iıçiliğini değiıtir .. 
meıi de İstenilir. 

"işte aanat ozaman mahvolur. Ar
tık ortaya kralların, dinin fAnmı, te· 
refini bildiren "abideler,, ve yahut ki 
yine o cinsten olarak falan malı tanı
tacak, &attıracak afitler çıkar. Sanat, 
zinet eıyaıı meyanına girip kıymeti 

malfım. bir mal olunca da, eaerin tam 
kıvamında olduğunu ve müfterinin pa
raama mukabil tam uıulü dairec;inde 
yapılmıt (academique) bir mal aldığı
nı herkes farketain diye sanatkarın 
hiç bir şeyi eksik bırakmamağa dikkat 
ebneıi li.zımgelir .•. 0 

Biliyorum ki terciimem iyi olmadı 
ve M. Groethuysen'in aöyledikierini 
pek nakıs olarak ifade edebildim. Fa
kat karilerime o güzel yazının böyle 
soluk bir akaini olsun takdim etmek
ten kendimi alamadım. 

Nurullah ATA -------(1) 64 ıayıla, JO kuruı. Sühulet kü· 
tüphanesi. 

MAKEDONYA 
Aşh, Kin, Politl!ıa, ve Kan .. 

- Herif ehemmiyet vermez. Zannet· 
mem. 

- Ben ederim .. göriirıün can kaygu
au bu .• 

- Öyle iıe Allah iımarladık.. Ben 
yarın öğle yemeğinde kendisine aöyle
rinı. 

- Öğle yemeğinde bulutamaz11nız. 
Yarın Şemsi pafa geliyor. Mütür onu 
evine davet eder. Ancak aktama doğru 
belki bir fıroat buiabilirıin "Namiye 
ıoöyle,, bir t.,raftan da o dızdık1aıın .• 

Beliti bi,- fır<atını bulabilirsin .. Nami
ye el ~ aöyk .. !Ji< tacaftan o dızdıklasm.. 

- P•k iliı.. Ha az kalaın unutuyor-
dum. Tata~ Q.ı;man paşayı Manastıra 
tayin etmişler. 

-Osman pata mı? 
- Müsiir sertli ~ : ile mc~h . rdur. Kısa 

bVylu •. Tator Onr.an derler .. Ya::>a:> ta
tartlır hn , 

MüeJlifi: N1zaınettin Nazif ......................... ~ .... ,,,, 
- Boyunu görelim bir kere.. Bakalım 

gözümüze kestirirıek onu da bir hale yo
la sokarız. 

Eller ııkıldL. Oç bet dakikalık faıda
larla sokağa çıktılar. Karaıu Talatin ar
kasından bir müddet gazeple bakını§, 
aonra hiddetini dolaptaki konyak tiıe
ainden çıkarmııtı. 

Sabahleyin, locanın had....,ıi, onu ya• 
zıhanenin maroken koltuğtı üatünde d• 
rin bir uykuda bulmuttu. 

Mühim bir kar•r 
Dıtarda bir borazan karavanayı vuru· 

yordu. Tektük at kişnemeleri duyulu· 
yordu. Topçu mülazımı Ziya Bey, ma
sa ba.şına oturmuş, alnına konmakta iı
rar eden bir karasi.neğ.i sinirli ıinirJi ko
var.~ k uzunca hir m~ktuba &Öz gezdiri .. 
yordu. 

- Mükemmel.. Çerçis de iltihak et· 

-
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Tekinsiz adam 
!-HAYSiYET 

Z-HEVES 

3-HEYBET 

4-HEYECAN 

5-HEYET 

6-HEYKEL 

7-HILE 

8-HIMMET 

9-HONER 

10-HOVIYET 

Geceliyin onnanm içi zifiri karan· 
lık.. Dikçe ve tqh geçi yolundan a
fağrya doğru inen bir ayak aeai .. Bir 
adam elinde sopa, aaf~ aoldan ka· 
yaları yordamlayarak, düımemek İ· 
çİn dikkatle ve ihtimamla yÜrÜyor. 
Ara aıra iki ayağı birden kayıyor, ar
kasından bir küfür .• 

Nihayet ormanın dııına çıktı. Dağı
mk bulutlar aıra sıra ayın önünde ge
çit yapıyorlar. Onun için ortalık ba
zan birden bire karanyor, hazan de 
kayaları, fundalıkları ve gölgeleri 
büyüten koyu gümüşi, adeta madeni 
bir aydınlık hasıl oluyor. 

Bu adam, Veli Dayı, keçi yolunun 
ikiye ayrıldığı bir yerde durdu. Aca
ba soldan köye mi gitsin, yoksa sağ
dan çatısı görünen Mustafanın kulü
beıine mi?. 

Veli Dayı yÜrüyecek halde değildi. 
Orman yolunun tqlarından ayakları 
adeta parçalanmıştı. Köy uzak, Mus
tafanın kulübeai oracıkta.. Kararını 
verdi. Sağa aaptı. 

Muıtafa gecenin ıük.Uneti İçinde 
dağdan gelen ayak seslerini duymuı, 
acaba kimdir, diye merakla kapmın 
önüne çdmııftı. iri yan, gücü kuvveti 
yerinde aralan gibi bir delikanlıydı. 
Veli Dayı kulübeye yaklaıınca bağır
dı: 

- He, Mustafa, benim, ben .. 
Delikanlı bu seai tanıdı: 
- Sen miain Veli Dayı? Bu zaman 

böyle, hayır ola? 
- Sorma evlat .. Sabahleyin orma

na çıktnn. Devrilen ağaçlara baktım. 
Bizim oğlanlar yukarıda çalıfıyorlar. 
Aktamdan evvel dönecektim amma ol 
madı itte... Karanlığa kaldım. Ayak
larım da yolda parçalandı. Buradan 
köye daha yanın saat yol var. Bu a
yaklarla nasıl giderim ben .. Bu gece 
burada kalayım, yann bakalım nice 
olur. 

Veli Dayı bunlan söylerken eşiği 
geçti. 

- Şöyle kenara buyur Veli Dayı .. 
Bu gece de ben _yalnızlıktan patlaya. 
caktnn. 

Veli Dayr, Mustafayı süzdü ve bir. 
den bire ıordu: 

- Yüzünden hiç canı aıkılmıı ada
ma da benzemiy .raun. Yoksa bir §ey 
mi var? 

Veli Dayı, baş sedire §Öyle bir U• 

zandı. Batını kaldırdı, bu dağ kulü
besinin çatısını tutan isten aiyahlan
mıı iri kalaslara baktı ve tekrar sor
du: 

- Söyle bakalım, yeni bir feY mi 
var? ..ı 

Delikanlı ten çehreıinde ,.!r tebes-
siimle cevap verdi: ,ı• 

- Yok canım, ne olsun? Yalnızlık. 
Mustafa dipteki dolaba yürüdü, ora 

dan iki fincan, bir cezve ve kahve ta
kımını aldı. Cezveyi ocağa sürdü. De· 
reden tepeden konuşmağa batladılar: 

- Yukanda işler na11l gidiyor? 
- Yukarıda işler iyi.. Oraaıru bı· 

rak ta seninle konutalun. Burada yal· 
nızlıktan tiki.yet ediyorsun. Köye gel
sene .. Daha ıeni işe aldığrm l'Ün söy
lemedim mi ben, köyde kal diye .. Bu 
kulübede oturma dedim. Osman Ağa 
aha fU potura kendini aııruttı. Yalnız 
Irk iyi ıey değil oğlum. Sen o aklı bı· 
rak ta köye gel.. 

- iyi amma Veli Dayı, ben de or· 
marn severim İşte .. Sabahları İ§ için 
köye vaktinde eritiyorum. Yarım saat 
çik yoldan ne çıkar? Hem köyde bÖY· 
le rahat kulübeyi nereden bulacağım? 
Y alruz burada iki kiti olsak, o zaman 
değme keyfine.. Ne de olsa bir kişi 
canı sıkılıyor. Şimdi sen geldin ya, o
na bak. 

Kahveleri içiyorlardı. Mustafa bir· 
den bire batını kapıya doğru çevirdi. 
Veli Dayı sordu: 

- Ne var? 
Mustafanın yÜzündeki tebesıriiın 

birden zail olmuştu: 
- Galiba ben de köye ineceğim. 

Batka türlü olmıyacak . 
Ayağa kalktı. Gözlerile odanın ka· 

ranlık köşelerini arattırdı. Veli Dayı 
hafif tertip aararmııtı. Pes perdeden: 

- Ben aana köye gel dedim, ben de 
diğimi bilirim. 

Veli Dayı da ayağa kalktı, iki Üç 
adım yÜrüdü: 

mİf .. Demek ki Arnavutluk Türklük da· 
va11 kalmadı. Bravo S.yram Fehmiye .• 
Sözünün eri çıktı .. 

Bu 11rada kapıdan Sadık Bey giriyor• 
du. Derken Habip Bey de geleli. Miila· 
zım elindeki kağıdı ona uzatarak bazı 
ıeyler söylemek iıtedi. Fakat kaymakamı 

- Keal • Dedi • gevezeliğe vakit yok:· 
Seliniktekiler korktular .• Alçaklık ettı 
ı ..... 

- Anlayamadım. 
- Alçaklık ettiler diyorum. Korktu· 

lar. Vunnaclılar. Şemıi PAf8 bir aaat 
evvel Manastıra harelı:et etti. Guya da· 
madı İfi halledecelanif. Damat nihayet 
damattır. Siyaıet itinde akrabalık olur 
mu? Kalleşlik etti!... . 

- Rifat açık ııöıı:dür. 
- Olabilir. Fakat Şemai pqayı aara· 

ya bağleyan menfaat 1111 kuvvetlidir yok• 
aa bizim jandarma kumandanınm kafa· 
darı mı? Elbette ı>&f& Padipha yaran
mak isteyecektir. Binaenaleyh ben Seli· 
nikte :ırarıda bırakılan İJİn burada tamam 
lanma11na taraftarım. Şemsi P,. i ne ya· 
pıp yapıp öldürmeğe mecburuz. Fedai 
arkadaşlara baber yollayalım. Bu vazİ· 
feyi üzerine almak iıteyen varsa derhal 
ortaya çıksın. Haydi Ziya durma yemeğe 
çıkır.adan arkadA§larla konuş. 

Mül'izım •lerhal cliıarıya çıktı. Habi!> 

- Aha, dedi, Oıman Ağa şuracı· 
ğa kendini aamı§tı. 

Mustafa enditeli bir tavır aldı: 
- Sua, dedi, duydun mu? 
- Samanlıkta değil mi? 
Mustafa gözünün iıareti ile tasdik 

etti. Biraz daha dinledi. Sonra toplan· 
dı. Fakat çehresinin kapalı hatları 
değişmemişti. 

- Bazan samanlıkta, bazı tahtala
rın altında .. Bazan pencerenin dıırn
da ... Gürültüler oluyor, öte beri dev
riliyor, koıup bakıyorum. Kimsecik
ler yok. Kim yapar bu gürültüleri an
lamadım. 

- Fesüphanallah .. 
- Birisi var, bir fey var amma 

kim? Hele bazı geceler .. 
Aralannda bir sükut fastlası oldu. 

Veli Dayı sükutu bozdu, fikrini değiı· 
tinnİ§ insanlann tavriie dedi ki: 

- Ben bu gece burada kalayım de· 
dim amma, aklıma bir ıey geldi. Bi
zim kan kasabaya teyzesinin yamna 
gitti. Cumaya dönecek. Ben gece köy
de kalmazıam, bilirsin ne dedikodu 
yaparlar, Sonra kanya iiı.f anlalabilir
sen, atkolaun. Zaten ayağımın da ağ .. 
rısı kalmadı. Şuraaı yarım saatçik yol .. 
Eğer köye gelecekaen, haber ver de 
sana b•n yer hazırlatayım. 

Mı:.:.. :afn daha kararını vermemiş in
sanlar gibiydi: 

- lnıallah o da olur, dedi. 
Veli Dayı gittikten ve köye doğru 

hayli uzaklaştıktan sonra, Mustafa 
içeriy~ girdi. Kapıyı sürmeledi ve am 
bann kapağını açtı: 

- Çık Ayte, dedi, kocan gitti. Ar· 
tık geleceği de yok. 

iki ıen kahkaha ve iki genç baş bir 
leşti. 

Ayfe kasabaya teyzeıine gitrnemit
ti. Kara gözlü pembe Ay4e Mustafa. 
ya aııktı. 

Veni ne,rlyal 

Mukayeseli Hukuku 
idare 

Darülfünun müderrislerinden Mudi· 
hidclin Adil Bey "Mukayeaeli Hukuku 
idare" ismi altında yepyeni tarzda ya
zılmıı olan eserinin birinci cildini nef
retti. Bu kitapta ha§lıca devletlerde İda· 
ri müeaseseierin naad iıledikleri, hangi· 
sinin iyi neticeler verdiği tetkik edilmek 
tedir. Bütün memleketlerde, amme hiz
metlerinin çok ııeniıiecliği !U sıralarda 
Hukuku idare müıterek eeasJan arattı
nlmak lbım gelen bir ilim olmu.ıtur. 
Yirmi, yirmi beı oene evvele kadar 
garpta ve memleketimizde Hukuku ida
re namına netredilen kitaplar kanunla
nn bir nevi §erhnamelerinden ibaretti. 
Halbuki idari hi.diıeieri birbôrlerine bağ 
lryan münasebetleri de tahlil etmek ve 
müşterek esaslan bulmak liıznndı. Son 
yirmi beı sene içindedir 16, bazı hukuk 
ilimleri bu sahada uğraımışlar, idareye 
klavuzluk yapacak umumi eaaslan teba
rüz ettirmeğe çalıtlDl§lardır. 

Muslihiddin Adil Bey de yeni kita• 
bında bu aahada yürümüıtür. Fikirlerin 
ve telakkilerin besdöndürücü bir sürat
le defiıtiği aon .~elerde Hukuku ida
renin de ayni ıcyi takip etmeııi tabiidir. 
Onun içindir ki, Muslihiddin Adil Bey 
eserinde en yeni esaslan kollamıftır. 

Hnlkavinde 

" İkizler " 
Halkevi temsil şubesi cİkiz;ler» ıpi

yeeinin provalarını ikmal etmiştir. Per· 
şcmbe günü saat 18 de İkizler halka 
temsil edilecektir. 

Listelerde çıkan kelimelerden manalar, 
birden fazla olanlann her manaaı için •J'• 
rı lcarııhklar ileri aürülebilir. Kartılık 
ıönderen zatların a:anderdilderi karııhk· 
lardan duyulmuı ve i4itilmit olmayanları 11 
hanıi kaynakl.rdan aldıklarını aöıterme· 1 ı 
leri rica olunur. 

Acele okuyun 
Ve geçin! 

( 8"§1. 3 üncü sahifede) 
- Ay, siz Hacıpata camiini bilmez 

miıiniz? 
- Hayır bilmem .. Siz Rüstempafa 

mescidini bilir misiniz? .. 
- Alay mı ediyorsunuz?. Bilirim 

bilmem siur ne? .. 
- Hah itte! Siz naaıl Rüıtempafa 

meacidini bilmezseniz, ben de Hacıpa
§a camii diye bir cami olduğunu tim
di sizden öğreniyorum.. Amma bun
dan aonra İnfallah haftada bir gÜn bü· 
tün camileri dolat•P aıılmıt vergi lis
teleri var mı?. Bu listelerde bizim is
mimiz yazılı mı onu arayacağım .. 

- Efendi burası reımi daire, l&ti
fe yeri değil 1. 

- Hayır, vallahi latife etmiyorum. 
Evdeki efyayı böyle ansızın hacze uğ
ratmamak için baıka yol vana aöyle
yin!. Ne iae beyim §U borcumuzu ve
relim de haczi fekkedin ... 

Alt tarafı sükunetle geçmiş, para 
tahsil edilıniş ve haciz kaldınlınıfbr. 

1 
FELEK 

RADYO 
b u ı..nkü program 
ISTANBUL: 

1 

18 • 18.,30: Gramofon, 18,30 - 19: Fran•••· 
ca der• (Müpteclilere mahsua), 19 • 20: A· 
laturka aaı: (Müıerref hanım), 20 • 20,30ı 
Alaturka aa.z (Tanburaci Oaman Pehliva.I\) 
20,30 - 21,30 : Alaturka aaıı:: (üat6dyo na 
heyeti), 21,.30 - 22: Gramofon, 22 de Ajanı 
Bor•• habMleri .. at ayrı. 

ANKARA: 
12..JO: Gramofon konaeri. 18ı Rİya.aeticü.m

h ur filbarmonik orkeat.rata: Borodia.a: (1 loci 
Symphonie). 18,40: Alaturka ıaaz. 19,40: 
Dana muaikiai. 20,10: Ajana haberleri, M.•a 
raporu. 

V ARŞOV A. 1411 m. 
13, 15: Plak. 14.2(): Talebe matinal. koaaari. 

Piyea. 17: Pli.k. 18: Pli.k. 19: Ma)'I• habrala· 
rı. 21: Hafif muajki. 23,10: Chopin'in e•erle-
rinden konser. 24: Dana muıikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m . 
19,35: Siıan musikisi. 2011$: Harici aiyuete 

dair konferana, 20,35: Puccini'nin eaarlerin• 
den. "'Turandot,. operası (P .. te operasından 
naklen). 

MONIH, 532 m. 
21 ,05: Kantık neıriyaL - Küçük bir op• 

ret temsili1 23,20: Haberler. 23,50: Gece kon.
seri. 

VIY ANA, 517 m. 
21,05: Üç perdelik 0 ecnebi mihmand.an" i· 

sifli operet temsili, 23,20 Yeni dana pllklan. 
MILANO • TORINO • FLORENSA. 
20 Haberler, Pl&k 21 1 haberler, plak, 21,35. 

Müaahabe ° Karçiçeii" iaimli operet. Sonraı 
Dana muaikiai 

PRAC, 487 m. 
21,35 T aıanni heyetinin kon•eri, 23,35: 

Bando rnuz.ika. 23,50. Hafif muai.lı:L 
ROMA, 441 m. 
21

0
1& Şarkılar , 21,60 Senfonik lr.ooser, 

B KREŞ, 394 m. 
13 pl&k, 14,15 pl&k, 18 modern muaild. 

19,05 devamı, 20 konferans, 21 radyo orke•t· 
raın ,21,45 akaç, 22,10 konserin de•amı. 

FIRSAT 
SATILIK KAGlR HANE 
Yedi oda - banyo - H"'7agazı, Kadıköy 

lııkelesine yakın Galata'da TUnd civa

rında mertebani aokağmda HRlSOVE

LONİ BANKASI R. A. Ş. mümcaat. 
(3419) 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine •igorta muameles\ icra eyleriz 

Sigortaları halk için misait ıeraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Önyon Hanında 

bulunmayan §tbirlerde acenta 

Tel.: Be!•oğlu : 4887 

Bey bir köıeye çekildi, Sadık Bey bir 
koltuğa yerleıti. Derin bir sükun içinde 
tek kelime konuımadan bir iki saat dü.' 
ıünceye daldılar.. Bu hallerile yerinden 
k_ımılda~amağa azmebniş Hint fakirle
'.:'.ne h<;nzıyorlardL itin doğruıu, Selani
gın auıkaııten cayması bunlann kolunu 
kana~ı.ru kınnııtı. Çünkü bunlar ordu
nun ıçınde bulunuyorlardı: Ve Şemıi pa· 
ıa öldürülmezse neler olacağını ancak 
buniaı: ~eadirebillyorlardı. Nihayet Ziya 
Bey gıttıği gibi geriye döndü. Fedai gu
rubundan o kadar emin bulunuyordu ki 
Sadık Bey, "kabul ettiler mi? derneğe 
lüzum görmeden sordu: " 

- Klm? adı ne? 
- Maaleıef •. Söyleyecek at bulama-

dım. Herkes Şemsi p&f&nm öldürlilmeai
ne taraftar. Merkezdeki on dört fedai İ· 
le ayn ayn görüıtüm. Hepıl samimi fe
dailerden .. Fakat büyilk ihtilalin netlce
aini görmek iıteclikleri için hiç biri orta· 
ya atılmak iatemiyor. 

Sadık Bey; 
- Klfl.. • Diye batırdı • ldlt. demelıı: 

Sellınifin korkaklığı buraya da ılrayet 
etmit. Fakat yağma yok. . .Şema! paf& 

yı burada aağ hırakmayacaiız. ihtilal i
çin namusum üzerine söz verdim. Ma
demki genç arkada,lar bu vazifeyi kabul 
cesaretini gösteremiyorlar. Manastır 

merkezinin hayıiyetini Manastır reiıi 
korumağa mecburdur. Bu iti hen yapa• 
cağım. Şemıiye kurıuou ben sıkacağnn. 

Habip Bey de ortaya atıldı: . 
- Siz benden yathomız .. • J?edı • bu 

it biraz da genç itidir. Bu ıerefi bana bı
rakınız. 

_ Hayır ben yapanın .• 
- Ne ıiz, ne de siz, beyler bu iti ben 

yapacağım.. 
Bu sözler de Ziya Beyin ağzından he

nüz çıkmıttı ki, odadan içeriye soluk 
benizli, zaif bir zabitin girdiği görül
dü. Gayet reami bir tavurla büyiik 
rütbelileri aelimladıktan sonra· 

- Beyler .• • Dedi • vazifenin ~ilanla
" hakkında malı'.imat iıtemeğe gel
dim. 

- Ne vazifeıi? 
- Fedainin yapacağı vazife.. Şemsi 

pqayı ben vuracağım. 
Ne tuhaf vaziyetti yarapl Kumanda

na auilo11t hazırlanıyor; ve komployu ya
pacak olanlar kapılan eararıengiz remiz
lerle açılan yer altlannda değil, fakat 
güpegÜndilz kıtlada toplanıyorlardı .. 

Sadık Bey önünde hali dimdik duran 
zabite gururla baktı: 

- Peki evladım .. Peki Atıf Bey ..• De· 
di • otur bakalım .. Paşa yarın buraya 
gelecektir. Zannediyorum ki gelir gel 

Taphanede Askeri San'at
Jar mektebi için Haziran 933 
bidayetinden T e§rinisani 933 
nihayetine kadar her ay alma 
cak aşağıda cins ve miktarı ya 
zılı 15 kalem yeşil sebzeyi ver 
mek istiyenler evsaf ve şart
nameyi görmek üzere pazar
tesi ve perşembe günleri ve 
münakasaya girmek için de 1 

Haziran 933 perşembe gÜnÜ 
saat 14 te Bakırköyünde Ba
rut fabrikalarında sahnalma 
komisyonuna müracaat eyle-
meleri. (254) , (2101) 

Kilo 
225 Taze bakla 

1115 Taze kabak 
425 Taze çalı fasulyeı;i 

1285 Patates 
890 Kuru sovan 

90 Taze sovan 
' 1350 Taze ayşekadın fasul-. 

yesı 

2110 Patlıcan 
775 Dolmalık biber 
995 Taze bamya 

1520 Kırmızı domates 
1120 Taze blarbunya fasul

yesi 
360 lııpanak 

90 Dereotu 
80 Maydanoz 

• * • 

Taphanede Askeri Senayi 
mektebi talebesi ile Bakırkö
yünde Barut fabrikaları Mu
hafız efradı için Haziran 933 
bidayetinden Teşrinisani 933 
nihayetine kadar altı ay zar
fında lazım olan ~ıda mik 
tan yazılı ekmekleri vermek 
istiyenler evsaf ve şartname· 
yi görmek üzere pazartesi ve 
pertembe günleri ve münaka 
saya ııirmek için de 1 Hazi
ran 933 perşembe günü saat 
14 te Bakırköyünde Barut 
fabrikasında satmalma komia 
yonuna müracaat etnıeleri. 
(254) (2101) 
Kilo (Ekmek) 

19440 Tophanede Askeri Sa 
n'atlar mektebi tale
besi için. 

10000 Bakırköyünde Ba-
rut Fabrikası muhafız 
efradı için 

29440 2703 

Jlilliyct 
Aınn umdesi " M 1 L L 1 Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

• •:rl•iı 
il • 12 .. 

Türkiye Join 
L. K. 
4-
7 l50 

14-

Hariç içi• 
L. ıc:. ,_ 
14-
ZI -

Gel-.ı e"Yrak seri \'erllm-.- MGddeti 
ıeç•n n6abalar 10 kurathlr.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için mUdiriyete mÜ· 
ra<aat edilir. Ca.Eetemiz il&ııılaruı m .. 'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y .. ilk.87 ••lıterl raMt merkezindeo aJ. 

dınnu: malUm.ata lla-ra.n bu.Un hava bu· 
lutlu ve ara11ra. J'aitıh ola.calr:br. 

19.9.933 tarihinde tul.va tazyiki 751 mi. 
lim•t~•! sıcaklık .. fazla 17, en az 13 de· 
rece ıdı. 

mez telgrafhaneye gidip mabeyinle ko
nuımak isteyecektir. En İyi zaman onun 
te\grafbaneden çıkacağı vakittir. Gider
ken vurulabilir ya.. Fakat çıkarken vu
rulması daha iyi.. Bırakalım telgrafını 
çekıin, saray biraz daha ümitlenain. 
Abdülhamit paıanın telgrafıru okuduk
tan on dakika ıonra da ölüm haberini al
mıı olacak ve muhakkak yÜreğine İne
cektir, O taraflarda tanıdıklardan kimse 
oturuyor mu? 

Ziya Bey derhal; 
- Dırahor boyuna yakın oturanlar

dan Mahmut Bey vardır. Çok terbiyeli, 
haluk ve nezaketinden ümit edilmiyecek 
derecede de ceaurdur. 

- Ali.. Mahmut Bey de hu iıte vazi
fe alacaktır. Kalabalık i~inden kaçınca 
Atıf onun evine kapağı atmalıdır. Ondan 
öteıi kolay. Derhal ıMahmut Beye ha
ber veriniz. Fakat ıunu da söyliyeyim ki 
bütün bunlar hep Rifat Beyin yapacağı 
teıebhüse bağlıdır. Eğer herif söz dinler· 
se elbette kurıun aarfetmiyeceğiz .• De
ğil mi? 

- Tabii Beyefendi .. 
- Tabancan12 var mı? 
- Evet., 

(Devamı var) 

' 
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19 Mayıs MEMLEK 
(Ba~ı 1 inci sahifede) Aile faciası 

Fener.2 
lstanbulspor - O 
Beşlktaı 3 - O Vefa 
takımını yendi 

Dünkü idman şenliği 
zuuna müaaadenizle sokmayayım. 
Çünkü bu gözle görülen, çocuklarımı
zın mekteplerde, yaılılanmızm evler· 
de okuduklan o mertebe ayan ve açık 
bilgilerdir. 

Çaakırıda bir memur 
karıaını öldürdü 

Bendeniz en çok 19 Mayıs gününe 
beıiklik yapmrı hadiseler hatırabndan r 
bahsetmek isterdim. Halbuki hiç um
madıfıın bir tesadüfün cebri albnda 

Dün spor meraklıları adaınakılb 
yüklü bir gün geçirdiler. Taksim atad 
yumuncla, Kadıköy stadında. ve Kolec~e 
müsabakalar yapıldı. Gflnün en mu• 
him maçı Fener ile lıtanbulspor ara
sında yapılacak olan lik maçı idi. F e
nerbahçenin f&lllPiyonluk vadisinde 
diğer rakiplerinden ileri bir vaziyet
te bulunması, lstanbulsporun da genç 
ve iyi bir taknn olmuı dolayıaile bu 
maç ehemmiyet kesbediyordu. Onun 
için günün erken aaatlerinden itiba
ren Taksim sahaaı meraklı bir kütle 
ile dolmaia baılamıfb. İlk maçlar 
Neotera namında gazetenin tertip et
tiği kupa maçlan idi. Bu tumu..ıda 
Moda Eaeyanı 2 • 1 yendi. Bundan bat 
ka A7Jli Turnuva igln oynayan Yeniyıl 
dız lla İtalyanlar kartılapnıılar ve iki 
ikiye beraber kahnıtlardır. 

Binlerce talebenin gösterdiği hare. 
ket beraberliği çok takdir edildi bu habralan ıı:ene biç ve aala ia

diğimden heın de çok fazla bir tafail 
ile geçenlerde Milliyet gazetesine ver
miıtim. Şüpheaiz huzurumuzun aza
lan okumuılardır. Bu suretle 19 Ma
yıs earannı öğrenmİf bulunuyonunuz 
demektir. O tafsilin burada tekrarını 
fazla bulurum. Yalnız buna yeni bir 
ekliyeceğim hasıl oldu. Arzedeyim: 

Oitleden sonraki maçlarda Fener 
B takmıile latanbulapor B talı:mu kar
tıl8.fllllflar ve F -er 3 - O galip gel· 
mittir• İkinci kiline maçlarında da A· 
nadolıı Topkapıyı 4 • O yenmiıtir. 

Nihayet ırfuıiln son maçı olan F e• 
nerbahçe - İstanbulapor maçı oynan
dı. Bıı oyun aan zaınanlard:" seyretti
ğimiz maçlann hemen en ıylal oldu. 
Bir kere battan aıağrya kadar seri 
ve canlı cereyan eden bu maçta hiç 
kasdi hatl yapılmadı. Yalnız hakem 
Abdullah Bey bir parça kotaaydı gö
rülmeai icap eden ofsaydı ve penaltı
lan daha iyi görebilirdi. 

F enerbabçe birinci devrede çok gü
zel denebilecek bir oyun oyııadı. Bil 
hasoa haf hatb ve sol içeri Retat çok 
iyi idi. Bek hatbna gelince per§embe 
günü ya:zdığımız fikirlerimiz hu maçı 
da seyrettikten sonra arbk tamamile 
kesbi katiyet ebnit oldu. Yatar - Fa
zıl müdafaaaı daima tehlikeli bir mü
dafaadır. Onun mutlaka Füruzan - Fa 
zd mlldafaasmı tercih ebnek lazım
dır .. Yaıar uzun vuruılara malik ol
makla beraber çok fazla açılan ve a• 
ğır olan bir oyuncudur. Bun°?la fe
na oynadığını kasdetmek lot~ı!oruz. 
Bilalda çok iyi, ancak k~leaı .•çın. ~a; 
ima tehlikeli bir bek .. Dun Nıyazı ıyı 
oynamasına rağmen gol çıkaramadı. 
Buna da sebep kartı taraf müdafaası 
run aeri olması ve yer tutma.ardır. 

lotanbulspora gelince, dün .•an si
yahlılar çok iyi denebilecek hır oyun 
oynadılar. Bilhassa ikinci devrede m{b 
mer akınlar yapblarsa da forvet hat
bnm gol çıkaramaması yüzünden sayı 
kayde-eğe muvaffak olamadılar. 
Tevfik ve Fahri kaleci ile kartı kar
tıya kaldığı halde gol atamadılar ve 
topu ayaklanndan kaçırdılar. Bu da 
biraz latanbulaporun ıansızlığmdan mü
tevvllittir. 

Maaınafih her iki taraf ta tam 
sporbnence oynadılar ve temiz bir o
yun gösterdiler. 

Maç nasıl oldu 
Evveli F-behçeliler, aonra latan

bulsporlular alloılar arasında aahaya 
çıktılar. Taknnl~r dizildiği zam~n .. ~e
nerlilerin şu şekilde olduklan goruldu: 

Hüsamettin, Yaıar, Fazı~ C~vat, 
Fikret, Esııt, Niyazi, Muzaffer, Zeki, Re 
şat, Şaban. 

Buna mukabil lstanbulspor takımı 
da şu ~ekilde idi: 

Lutfi, Sabih, Samih, Aziz, Hasan, 
Halit, Re§Bt, Orhan, SalAhattin, Fahri, 
Tevfik· 

Hakem Abdullah Bey. 

llk hücumu lstanbulaporlular yapb
lar. Fener müdafaasına kadar indiler. 
Fakat Fenerliler bunu kırdıla.r "e latan 
bulsp.;.. kalesine _kad~ uzandı~~·. Çok 
şiddetli bir rüzgar .eaıyor ve nızg..,. la. 
tanbulsporun ale1buıe ... Fe~er b~ "llZİ
yetten i.tifade etmekte geçikmedi. Sa. 

· ahlılann kaleai etrafında, kısa fa 
rı-sıy . ik B 
ıla 1 devamlı hır tazyı var.. unun 

~etfc:.i olarak dokuzuncu dakikada Ze
kiden Mu2l&ffere, Muzafferden çapr'?' 
bir pasla Re§B.da giden top, R_eşadın hır 
şütü ile İstanbulsporluların agına takıl-

dı. N" 
21 - inci dakikada, Yine Reıat, ıya-

zinin güzel bir çevirişini bir kafa dar?e
siyle ikinci defa lstanbulspor kalesıne 
soktu. Fenerliler 2 - O vaziyete rağmen 
sayı adedini arttırmak için çok çalıııyor 
!ar. Bu e-ayret, hakim oyunu idame edi
yor. Fakat J ... Utfinin muvaffakiyetli oyu 
nu ~ollerin artmasına mani oluyor. 

Devre bu au..,tJe 2 - O F enerbahçe
nin lehine !>itti. 

l kinci devre her iki tarafın kartıhk
lı gayretlerile geçti. Fakat netice değiı
medi ve Fener maçı 2 • O galip bitirmiş 
oldu. 

Vefa. Beşiktaş B takımları arasında 
ki ilk oyun Beşiktaşlıta;ın 3·0 galibi~ 
yetiyle bitti. Altıncır;>u ~.le Beylerl:ıeyı 
ni karşılaştıran ikincı. kume maçı 2·1 
Altuncırdu lehine bittı. 

Son maçı Beşiktaşla Vefa ya,pt~ar. 
Şamipyon.luk yolıında Fenerıb~~yı ta 
ki.p eden Beşiktaşrn Vefaya mag!up _ol~ 
ması ümitlerinin kaybolması nett~ın1 
verecekti. Beşiktaş .sahaya şu şekilde 
çrktr : 

Mehmet Ali, Hüsnü, Adnan, Saim, 
Nuri, Feyzi, Hayati, Hakkı, Nazım,Şe
ref. Eşref. 

Vefa takımı da şöyle idi: .. .. 
Haluk, Salın, Halil, Süleyman, Luttu, 

Cemı!, Mustafa, Muhteşem Gazi, En-
ver, Namik. . ' 

f{akem, Sa.! S:ı1alıiddin Bey. 
oyunu~ )>rrıncı devresi çok güzel ol 

cl'LI. Her ıkı takım temiz, favülsüz bir 
oyün oynadDlar. Bu dev_r;! Na .:!:ımın Be 
şiktaş hesabrna kaydettıgı biı· golle <Sİ
vah _ beyadılarm ı - O lehine bitti. 

Albncı idman tenliği dün Kadıkö
yiinde, F enerbahçe stadında kız erkek 
4000 gencin ittlrakile binlerce kiti· 
nin önünde yapıldı. Daha aabah pek 
erkenden her kea Kadıköyüne gidi
yordu. Seyrisefain idaresinin tarife ha 
rici vapur kaldırmasına, talebeye ay 
n iki vapur tahsia edilmesine rağmen 
Kadıköye geçmek istiyen halkın ardı 
araaı kesilmiyordu. Kadıköy caddele
ri kalabalıklatmıfll. Saat 10 da arbk 
stad tıklım bkhm dolmuıtu. Fener sta 
dı timdiye kadar böyle bir kalabalık 
görmemittir. Galip Paıa, C. H. F. vi
layet heyeti reisi Cevdet Kerim Bey, 
Maarif müdürü Haydar Bey de hazır 
bulunuyordu. 

Biraz •onra bütün mektepler yeri
ni almıt ve aaat 11 e yakın geçit res
mi batlaıntfb. En önde kız muallim 
mektebi tertemiz , bembeyaz kıyafet 
!erile geliyorlardı. Selimiyeden gelen 
1 inci fırka bandoaunun çaldıfı geçit 
resmi havasile genç kızlarımız aert ve 
muntazam adıınlarile temiz kıyafetle 
rile geçiyorlardı. Tribünler alkııtan 
yıkılıyor, her geçen mektep sürekli al 
kıt ve takdir topluyordu. 

Kız mekteplerin geçit reami bitti.. 
Erkek mektepler geçmeğe baıladı. 
Dimdik vücutlar muzikanm aert tem
polarına ayak uydurarak geçiyorlar
dı. A.lıııt durnııyordu. Hatiaız do
ııilebilecek bir tekilde geçit resmi bit
tiği zaman, tenliğe iıtirak eden tale
be sahanın ortaomda muntazam bir 
tekilde yer aldılar. Bu eanada tiz bir 
borazan aeııi. duyiıldu. "Hazır oll" ku
mandası verildi. Bando 1atiklil martı 
m çalmafa batladı. Bu martı bando i
le beraber 4000 genç te bir ağız gibi 
ciğerlerinin bütün kuvvetile söylüyor 
du. Bizde 4000 kişinin bir milli marıı 
bir ağızdan söylemesi ilk defa görülü
yordu. Bu eanada bir izci ağır ağır 
bayrağı direğe çekti. 

lotiklAl martından aonra şiddetli 
alkıtlar devam. ederken, umumi mü
fettiı Selim Sım Bey kürsüye çıktı ve 
aık sık alkıtlarla keaaen fU nutku söy 
ledi: 

"Ey bu kıyınetli Türk yavrularını 
aziz vatan için yeti§tİren analar, ba .. 
balar, mürebbiler! Sağlığın , kuvve· 
tin, güzelliğin canlı bir örneğini top· 
Iu olarak sizlere göstermek için cüm
huriyet maarifi Türk ülkeainin her ta 
rafında her yıl mayıs ayında jimnastik 
tenlikleri yapmaktadır. 

B ·· bu ~nliklerin altıncısım ugun, .-
kutlulayacağız. 

Şimdi kaquuzda kalpleri ümit, azm 

fkinıci devre, yine ayni ahenkle oy
nanıyor, her iki takım ayni derecede 
müessir bir manzara göst"eriyorı:lıu. Fa
kat ilk dakikalanda Vefa müdafn Haliıl 
sakatlanarak oyunu bırakmağa mecbur 
oldu ve en iyi müdaffaiiıı.den mah~um 
kalan Ve fa bundan sonra boca!Lamağa 
başladı. Bunun nıetiıcesi olarak da dev 
re cırtalarmda Nazım ôkinci ve nihaye
t e doğru Hakkı üçüncü oglü attılar ve 
maç 3-0 Vefanın aleyhine bitti. 

Golle~e aeçmeleri 
Her sene kollajde tertip edilen mü 

sabakalann bu sene daha fazla rağ· 
bet göreceğini ve daha heyecanlı ola· 
cağı muhakkakb. 

100 metrede Türkiye şampiyonu Se
mihin rakiplerile. arasında classe farkı 
vardır. Arkadan Hilmi ikincilik İ<:_ ın en 
kuvvetli namzettir. 200 metrede gene 
Semih, Sadık, Fiiruzan , Turhan, Emzen 
hcort en kuvvetli elemanlardır. Bugün 
24 3-5 ile en iyi dereceyi tutan Sadık Se
mihe en yakın bitirecek olan koıucu
dur. 400 metre en güzel yarışlardan biri 
olacaktır. Burada Türkiye fB.lllpİyonu 
~ehSmet Ali, Karançopulos ile çekişecek 
ti.~· • "!'melerde kazanan Ziya nedense 
domı fınale girmedi ..• 

ve cesaretle dolu binlerce kız ve er
kek Türk yavrusu muallimlerinin ku
manda.sile vücutlarını itleterek &izle
re lisanı hal ile ıunlan söylemek ioti
yecekler: 

"Cümhuriyet mekteplerinde oku
yan biz Türk çocukları salim bir fik· 
rin sağlam bir vücutte bulunduğunu 
bildiğimiz i~in disiplinin, ahengin, el 
birliğile ça ıımanın f8.11Uteref, maddi 
menfaatten uzak haabi çalıpnanın, 
çalıımak için de sağlam ve kadir ol
manın lüzumunu duyuyoruz. Vücutla 
romrzm hareketlerinde, talimlerinde 
göstermeğe çalıştığmıız bu beraberli
ği yann hayat mücadelesine abldığı
mız zaman her itimizde göstereceğiz. 

Menaup olduğumuz Türk milleti
nin ıanu ıereflnl bir kat daha yükselt 
mefe gayret edecefbr. 

Biricik -!im.iz, memlekette hayır 
h itlere yarar adanı olmakbr." 

Her tef millet için, her feY vatan için 
Yataım milleti Yqaam vatan 
Y llfUID bu n-.19- tue hayat ve
ren Bliyük Gazi 

Nutuktan sonra erkek talebe saha 
yı terketti. Kürsüye gelen Erenköy kız 
lisesi beden terbiyesi muallimi Hida
yet Hanım talebeye jimnaatik yaptır
mağa bqladr. Sıra ile aahaya dizilen 
kız muallim mektebi, Kadıköy lisesi, 
Feyziati, lstanbul Iiaeıi, Kandilli, Cüm 
huriyet orta, Çamlıca, Eyiip orta, la
tanbul, Kadıköy, Vefa, Niıantaıı kız 
orta mektepleri Oakiidar, Selçuk sa
nat mektepleri talebeleri bir vücut
muı gibi muntazam hareketler yapı• 
yorlardı. Her hareket seyredenlerin 
süre~ \i alkıılarile neticeleniyordu. 

Kız talebe hareket bitince sahayı 
bir an içinde terkettiler, erkek talebe 
lere bırakblar. Erkek muallim mekte• 
bi, Darünefaka, Feyziati, Feyziye, Ga 
lataaaray, Üsküdar, Hayriye, lstanbul 
Kabataı, Kadıköy liseleri ve Şiıli Te· 
rakki, Davutpaıa, Eyüp, Üsküdar, 
Gelembevi, Vefa ve Sanayi mekteple· 
ri talebeleri sahada muntazam sıralar 
la dizildiler. 

Kumanda mevküne Kadıköy lisesi 
beden terbiyesi muallimi Recai Bey 
geldi. 

Gençlerin sert kumanda altında 
yaptıkları keskin hareketler her türlü 
takdire değer şekilde idi. Her mektep 
her genç hatasız , verilen kumandayı 
iyi tatbik ediyordu. 

Programın bu son kısmı da bittiği 
zaman C. H. F. Kadıköy kaza mer· 
kezi tarafından gençlere iki buket tak 
dim edildi ve senenin, gençliğin bu 
parlak günü böylece bitti. 

Tenis 
Turnuvamız 

(Başı 1 inci sahifede) 
nalı yapılacak ve gelecek cuma da 
final oynanacaktır. 

Dün oynanan oyunların en şayanı 
dikkat olanı Ahmet Ferit - Şaduvar 
maçı olmuştur. 

Ahmet Ferit bu sene iptidasından 
beri muntazam bir surette antrenÖ· 
man yapmış ve gazetemizin turnuva!ı 
için sureti hususiyede hazırlanmıştı. 
Teaadi,if olarak Tirage da ilk olarak 
karşısına geçen sene büyük bir muvaf 
fakıyet kazaıuıuş olan Şoduvar çık
mıştır. 

Oyun son derece heyecanlı ve seri 
olmuş, her iki taraf bütün gayretlerile 
çalışmıştır. Ancak Ahmet F eridin nefes 
kabiliyeti daha fazla olduğu için ra
kibini 8 · 10, 6-4, 6-4 ile yenmiştir. 

Kadınlar arasında en fazla nazarı 
dikkati celbeden Miss Gorodctsky ol
muştur. Çok genç olan bu hanun iyi 
bir forma malik, temiz vuru§lu ve gö
riişleri muntazamdır. Bir iki sene son .. 
ra bu hanun lstanbulun sayılı şöhret
lerinden biri olacaktır4 

Diğer maçların hepei enteresan ol
muştur. 

Gazeteyi okuyan bazı arkadaılarom
dan bana "Yal O halde bunu neden 
§İmdiye kadar gizleınİftin !,, diyenler 
bulundu. Bunlarnı hepoine fU cevabı 
verdim: Bizim bir dilimiz vardır; o da 
Mustafa Kemalin dilidir. Çünkü ka
ranlıklarda yolumu taıırınqlı:en ben 
de herkea gibi o ıııfm arkaamdan kot· 
muıtum. ve tanımız ağannca tammıı .. 
bm ki bu ıtık daha Çanakkaledeyken 
Türkün ufkuna doğan Gün İıni§. O 
zaten seyrini biliyor ve yapıyordu ve 
yapmaktadır da. Benim ıunu böyle ve 
ya bunu ıöyle yaptım demeklifiın, Gü
netin mahrekini tayin veya tadil ettim 
iddiadle müoavi olmaz mıydı?. 

Sözümün yolundan aynlmıyayımı 
İtte 111 Mayısa ait tarihçe gazetede o
kuduldarmızdan ibarettir. O hakayıkı 
bu huzurda aiz genç Samaun helllfe
rilerime lisarumla da teyit ederim. Fa• 
kat ben gibi sizler de fanilersiniz ey 
genç arkadaılar! Bu sebeple bu ha-
kayıla yalmz kendinize hasretıniye
rek yann evlatlarmıza bırakacakları
nız miraalarda da buna ilk numarayı 
verıneliainiz ! Ta ki ve öyle ki. bizler· 
den sonra geçecek asırlann her Sam-
sunzadesi, her Samsun yavrusu dile 
gelince ilk kekelemeleri, Gazinin na
aıl ve niçin Samsuna geldiklerini ve 
bu günün Türkün baht havasında dö
nüm gÜnÜ olduiunu, anlatı:nak olsun. 

Evet Haruınefendiler ve beyefendi
ler! Her nasılsa tesadüfün talihime 
mea'ut bir isabeti olan yalnız bu kü
çücük tarihin değil, bugün içinde ya
§adığımız için dıırnı göremediğimiz 
bütün Cümhuriyet Tarihimizin hatta 
en hurde, en küçük hakikatleri bile, 
nesle olduğu gibi nakliçin, her kalbi 
Türkçe atan her ferdi milletin hıfa ve 
emanetinde olmalıdır. 

inkılaplar hakimlerini ve kahra
manlannı y~ratır ve tarihlerinin em
niyet ve asi.yİ§ini nesle bırakır. 

Tarihin emniyet ve asayiıi demiı 
bulundum ve buna zabıta olarak nesli 
gösterdim. Fakat neslin nesi? Jandar
mas~mı? Jlayır arkadaşlar. Buna a 
neslin ilmi, o neslin vefası, o neslin ah
lakı.;_. • Her ne derseniz diyinizl .. 

Filhakika her millet tarihinin kay
dında, hikayesinde az veya çok aaa
yiı•izlik olmamış değildir. Muasırnn.ız 
olanlarınkini de her gün işitiyor ve o
kuyoruz. Fakat bizim Mustafa Kemal 
tarihimiz öyle olmamalıdır. Çünkü o 
Türkün tarihidir ve evet bugün Mus
tafa Kemal iamile Türk tarihi biribi
rine girift ve daha açıkçası yekdige· 
rini doğuran bir kül olmuıtur. Birini 
unutmak, digerini inkar ebnek olur. 

Türkün dil ve dileğine dimağ olan 
Mustafa Kemal, imanla bilinmelidir 
ki hiç bir zamanda ahvale ve hadisa· 
ta uyrnamıttır. O bilakis kendisinin 
uyabileceği ahval ve hadisat halket
miştir. 

Ve gene ona hiç bir mekanda tesa
düfler yardım ebnemiştir. Bilakis o, 
tesadüflerin hulUlünü tahrik ebnİ§, 
a sla yapacağım dememiş ve daima / 
yaptun diye haber vermiştir ve yaphğt 
eseri de İın:z:ı.sız olarak genç Türkün 
emel ve emanetine bırakmıştır. Bun
dan sonrasının has,asiyeti biz Türk 
nesline kalıyor. 

Cinayetin uuku bulduğu yer 

ÇANKIRI, (Milliyet) - istas
yonda İntaat kısmı fen memurla
rından Lutfi Bey sabahtan trezin 
ile itine gidiyor. Fakat yarı yol
dan dönüyor, evine geliyor. Evi 
istasyon binalarından biridir. Bir 
az terezinile meşğul oluyor, sonra 
evine çıkıyor ve karısına bir kah
ve pitirmeaini söyliyor. Karısı 
Nazmiye Hanım: 

- Kahve yok.. diye pitirmi
yor. O zaman Lutfi Bey yazı oda
sına geçiyor ve rovelverini alarak 
karısını halada yakalıyor ve arka
sından ateş ediyor. Birinci kurşun 
Nazmiye Hanunın arkasından gi
rerek kalbini parçalıyor ve göğ
sünden çıkıyor ve kadın derhal ö
lüyor. 

Evde yalnız küçük bir hizmetçi 
kız var. O da korku içinde hemen 
komşulara koşuyor ve: 

- Aman yetişin babam, anne
mi öldürdü! .• Diye bağırıyor. Kom 
şuların kadınları derhal istasyon
da erkeklere haber gönderiyorlar. 

Cinayetin bu safhasına kadar 
olan şeyleri anlatan küçük hizmet 
çinin çağırdığı ve topladığı adam 
)ar eve geliyor. Kadının öldüğünü 
Latif Beyin de kalbinden ve şaka 
ğından tehlikeli surette yaralandı 
ğı ve yerde kanlar içinde yattığı 
görülüyor. 

Müddei umumi Şevket Beyle 
Emniyet müdürü Mazhar Bey der 
hal hadise mahalline geliyorlar. 
ölüyü ve yaralıyı haladan dışarı
ya çıkarıp hastahaneye gönderi
yorlar ve tahkikata ba~lıyorlar. 

Müddei umumi Şevket Beyle 
hdise hakkında görüştüm ve iza
hat istedim. 

Dedi ki: 

"- Kısım fen memuru Latif B. 
karısı Nazmiye hanımı kıskançlık 
saikasile luververle öldürmüştür. 
Kendisi de tehlikeli surette yara
lanmıştır. Üzerinden, Müddeiu
mumiliğe hitaben bir de mektup 
çıkmı~tır. 

Mektubun hulasası bu cinayet
ten kimsenin mes'ul tutulmaması
nı ve namusunu kan ile temizledi
ğini yazmaktadır. Cinayet bir aile 
facia:;ıdır. Tahkikat henüz bitme
miştir. Devam ediyor". 

Latif Bey ve Nazmiye Hanımın 
büyüğü 14, küçüğü 4 yaşlarında 
dört tane çocuğu vardır. 

Latif Bey eili, Nazmiye Hanım 
da otuz beş y~larında idiler. 

800 metrede ~ene Karançopulos Zi
ya ve Galatasarayın yeni atletlerinden 
Besim en kuvvetli adamlardır. Yeni Be
sim Galat~sarar~ a>"tık Yatlanmaya baş
layan eskı Be.ımın yerini dolduracak 
kadar kabiliyet sahibidr. 

1500 metrede 5'.l atlet "ardı. 12 kişi 
finale kaldı. Buıılann arasında Remzi 
Neo Haridis, Garh!•• Suat, Feridun na~ 

Pazar günü dömi finallerin bilhao
sa çok enteresan olacağı kanaati umu 
midir. 

Ben, yaşını ve atıru almıı bir arka- 1 
daşınız olarak siz gençlere vasiyet 
ederim ki Türk Cümhuriyetini ve Türk 
Cümhuriyet inin Tarihini eller inizde 
tutarken z inhar gücünüzün ve avucu
nuzun ölçüsünü değil, ancak ba§eri· 
yet doğuran neslinizin nice nice yuca 
şahikalardan akıp geldiğini dü~üne
rek ilerleyişinizdc, hamlelerinizde 
hiç bir vakıt münhat vasatlarda men· 
zil tutmay<ıı ve ko:ıaklamayın ! Cünkü 
Türkün kuvveti ölçü kabul ebn;,z ve 
gene çünkü Türk evladı dar ufuklar
da sıkılır ve barınamaz. 

Bizlere dilimiz vo tarihimiz r;ibi bu 
hakikatleri de talim eden Türk evla· 
dı Mustafa Kemal i..mi önünde tek· 
rarlarla iğilirim. 

Kadına tecavüz ettiği için 
damadı öldürdü 

zarı dikkati celbetll~e~. .. . 
Manialı koşuda ıki atlet Turkiye rö

korunu kı•dılar. Galatasaydan Sedat ve 
Bahriyeli Tevfik; yeni derece 16 ~5 tir. 
Finalde Kollej şampiyonu Petkof ıl~ kar 
tılaşmaları güzel bir müsabaka dogura
caktır. 

Yüksek atlamada Haydar, Cihat, Pol
Yos, Sedat sırasile basta "elirler. Uzunda 
Tevfik, üc adımda Selim ,en ileride görü 
nüyor. -

Atmalarda, Frangakis, Selim, Naili, 
Kar akış, vardır. 
. ~u a!lo;tlerin hep memleketimizin bi
nncı ~e ikinci ~ınıf atleridir. Binaenaleyh 
b~. musabakaia.r mev~imin en hararetli 
°!usa~aları olacağından ~üphe bile e
dılmesın ... 

F enerbahçe ve teşkilat tazminat 
istirecekler 

Haber aldığnruza göre F enerbahce ku 
lübü ve teşkilat Maarif idaresinden - taz
minat istiyece~~ı·. Buna da sebep idman 
bayramında pıstin T.re '.':"t"l ~ın tribünleri
nin I-!alk tarafından ta.."ırip edilmi~ ol!U3 
sıdır. B:Iıu.,sa d:ıhllliye ~arafandaki tı·j _ 
btl:ıün .t:'.: k:ı ta!~ t.ı!:ı:.::n.: ~ h"m.~n h?!)si 
kıdımşt:ı·. 

'f. 'f. 'f. 

Dün oynanan oyuJ1,ların teknik ne· 
ticeleri tunlardır: 

Tek Erkek maçı neticeleri 
Danyal v. Meyer 6 :O 6 :1 
Vedat v. Karaca 6 :O 6 :2 
Froitier v. R. Geı:son 6:4 6:2 
J eoffredi v. Melih 6: 1 6 :4 
Ciras v. Osman Naim 7 :5 4 :6 6 :2 
Necmi v. Kris 6 :1 7 :9 6 :4 
Rasih v. lstepan 6 : 1 G :3 
A. Ferit v. Şoduar 8.10 6 :4 6 :4 
Sedat v. Mahmut Şerif G: 1 6 :2 
Sedat v. Danyal 6 :1 6 :2 
Baldini v. Ha.san Halit 6 :1 6 :1 
Orhan v. C W. O. 
D. Jaffe v. Semih 6 :1 6 :4 
Baieırı v. Hille1 6 :1 7 :5 
Cideciyan v. İlhami 7 :5 4 :6 6 :3 

Çift Erkek maçı neticeleri 
Danyal - Melih v. B. W O. 
·Necmi-Rasjh v.Dard-Baien 14/ 12 9/ 7 

Ohannesyan-Vedat v.Kris-Orhan G :1 6 :2 

Tek Hanımlar maçı neticeleri 
Fahire Hm. v. B. W. O. 
Miss Curıüng v. A. \V. O. 

:rı/JJ:ss Gorodct2"ky v. r.Trc. Nikifo-
roff G :O 6 :O 

Gençlerden Muzaffer H. 19 Mayıs 
hakkında kısa bir nutuk söylemiş ve 
muallim Kü.zım Bey de Samsun'un ta
rihi hakkında malUmat vermiştir. Fah 
ri Bey de 19 Mayıstan evvel ve tonra-
ki gençlik hakkında birkaç söz söyle
miştir. 

Bundan sonra gençler tarafından 
alaturka bir konser verilmiş ve Faruk 
Nafiz Beyin "Kahraman" piyesi tem
sil edilmittir. 

Müsamere çok samin'Iİ olmuş, bu 
tarihi günü şehrimizde yaşabnağa mu 
vaffak olan Samsun gençleri tebrik e
dilmiştir. 

Gençler Gazi Hz. ne §U telgrafı çek 
mişlerdir •. 

Kurtancı Ulu Gazimize 
· "Gününüzü kutlularken emanetini-

zin aklonız ve kanımızla korucu:au ka
la"Cağımızı ahtediyoruz. Sonsuz sa?': 
gılarla ellerinizi Öperiz Ulu ve .sevgilı 
Gazimiz.u 

'lstanbul Ha!keoinde Samsun 
gençleri 

A :11 zar..:.-.nda !hm•ur. Halk fırka
sına d:ı bir tzbrik l~lgrafı çekilmiştir. 

AYDIN (Milliyet) - Şehrimize on 
dakika uzaklıkta memleket hastahanesi 
yanında bir cinayet olmu~tur. 

Kebabcı Hakkı namında birisi. hasta 
haneye yakın bahçe damlarının birisin
de karısı ve kain validesi emir dudu ile 
beraber oturmakladır. 

Evvelki ~Ün ,Mesudiye mahallesinden 
San Mustafa oğlu Ali Hakkının ~tur
duğu danun önünden geçerken kaınva· 
lidesi duduya sarkmlık etmiştir. Dudu 
akşam bunu damadına anlatmı§br. 

Dün sabahleyin Ali yine Hakkn~m .. da· 
nurun önünden geçerken Hakkı onunle 
keserek kavga etmi§, bir aralık Ali be
linden bıçağını ~ekerek Hakkıyı dört 
yerinden yaralayarak kaçmıştır. Hakkı 
ölmüş, Ali yakalanmııtır. 

Türkiye iş Bankasında 
yeni tayinler 

AFYON (Milliyet) - Beyoğlu lt 
Bankası şubesi kontrolörü l •mail Hak
kı Bey Afyon Şubesi Müdürlüğüne Af
yonkarabisar ıubesi müdürü Hamz~ Os
man Bey lstanbul şubesi ikinci müdürlü
ğüne, Ordu şubesi müdürü H>kkı Bey 
Bursa Şubesi müdürlüğüne, Karo şubesi 
müdü!'ü RJZ<\ Ktunil Bey Erzurum şuJe. 
si müdürlüğlinc tayin edilmişlerdir. 

Sergi Amasyada ----Amaayada binlerce 
halk •ergiyi gezdi 

AMASYA, 19. A. A. - Seyyar ser
gi Z>Iede halk tarafoıdan tehacüm.le 
karşılandı. Binleııce halk nilosaı ve u
haadan gelen 80 mua.IJ.im sergiyi ziya-
ret etti. Gooe muallimler birliğinde sa
nayi ve eihbet filimıe.-i gö.stuildi. İs
mail Hakkı Bey taırafmda.n yeni mek
teıp1ıe den; vwırtz.lan, Doktor CeUH Bey 
tarafından ınektıqp terbi yeainıde sıhhi 
k.aidele.r hakkında müısahabel.er yapd
dı. Turhalıda Tokat valisi Toke,t ilk ve 
":'"ili me.kt<ıı> muSl.limlerl büyük bir ka 
fıl': halınde aerlgyi tetkik ve ziyaret 
etbıler. ~oıplanan muallimlere Reşat 
Şem.~n ve ııınai.1 Hakkı Beyler yeni 
t~rbıycnın ana prensipleri hakkında 
müsahabeler yapmı§daırdır. Se-rgiyi A
masyada va.Ii ilk ve orta mektıee mual
limleri talebe ve halk tezalmratla kar
şıladı. 

Aydın okuma odasında 
AYDIN, "Milliyet,, - Aydın 

halkevi okuma odasına Nisan a
ynıda 1569 yurttaf gelmittir. Bun. 
!ardan 800 kiti gazete ve mecmua 
145 roman, ec'lebi eıerler, 151 il-
mi eterler, 97 anaiklopedik eser
ler, 75 sıhhi eıerler, 59 tarihi 71 
de muhtelif eserler okumutlardır. 

Afyon Belediye bütçesi 
AFYON (Milliyet) - Afyon Beledi• 

ye meçliai ?JÜzakereıini bitirmişti 
91162 lira vandat ve ayni miktar aa~ 
yatla 933 bütçesini tevazün ettinniıtir. 

Sivasta maarif hayatı 
SiVAS (Milliyet) - Yeni yapılan ıi 

nema binasında verilen konferanslar ço 
büyük rağbet görmektedir sinema bina 
sı muallim ve talebeden gayrİde binlerce 
halk tarafından lebalep dolmaktadır. 
932 seneai eylul sonu kıdem müddetle
rini dolduran ve tedrisatta muvaffakiye 
leri sabit olan merkezi vilayet ve kaza. 
lardan terfi eden muallimlerin isimleri 
mahalli ııazete ile il4n edilmiştir. 

Sivas elektriği 
SiVAS, (JMılliyet) - Sıvas elektriği 

97 bin liraya ihale edilmiıtir. Şimdiy 
kadar heba olup gibnekte olan yüzlere 
beygir kuvvetindeki ıelaleden kuvve! 
muharrike olarak istifade edilerek hariç 
ten girmek suretile binlerce liraya ba
liğ olan gaz sarfiyatının önüne geçilmİf 
olacakbr. 

Gemlik Temsil Heyeti 
GEMLiK, "Milliyet,, - Gem

lik Muallimler Birliğinin temsil 
heyeti mayısın on sekizinde mes
leki bir temsil vermek üzere Bur • 
saya çağrılını9tır. Heyet provala
rına batlamıtlardır. 
Köşkte yeni mektepler 
Kötk (Milliyet) - Dün Vali Fev• 

zi Bey Maarif müdürü ile Köşk nahi
yesine bağlı Çiftlik köyüne geldiler. 

Köy halkının maarif için candan 
yükselen dilekleri ile seçtikleri arsa
ya ilk mektep temel abna merasimi 
yapıldı. 

Vali Bey, Bu nahiyeye bağlı Da
vılya ve Beyköy kariyeleri için müı
terek bir ilk mektep yapılmak Üzere 
mektep yerini seçtiler. Ve bu mekte
bin inıaatına pek yakında batlanmak 
üzere hazırlık yapılmaktadır. 
Tekirdağ izçileri köylerde 
TEKIRDAC CMilliyet) - Bu mek

tupta ıehrimiz Halkevi şubelerinin bu 
günlerdeki faideli faaliyetlerinden bah
setmek isterim. 

Halkevimizin köycülük Şubesi bilhas
sa köylünün dertlerini dinlemek ve on
ların ihtiyaçlamu tesbit etmek üzere 
köylerde tetkikatlarına devam etmekte· 
diri er. Geçen hafta orta mektep talebe
leri 42 kitilik bir kafile halinde Vilaye
timiz nahiyelerinden Barbaros köylerini 
gezmiş ve tetkikat yapmışlardır. 
Aydında küçük talebenin 

kır gezintisi 
AYDIN (Milliyet) - Dün şehrimiz 

ilk mektepleri, Aydtnrn en güzel bir me
sire yeri olan Top yBtağma ç•karak bir 
kır eğlencesi yapmışlardır. 

Sabah saat 8 de Cümhuriyet, Güzelhi 
sar, 7 Eylul ve orta mahalle mektepleri 
talebeleri muallimlerile birlikte mektep
lerinden ayrılarak Top yatağ;na ç k :ı· 
lar. 

Yavrular Top yalağında muallimleril 
beraber müteaddit oyunfar V"' eğlen~· 
ler tertip ettiler. Bir çok, çocuk baba ve 
anaları, Maarif müdürü e-azeteci arka
daşlardan mekt"!> i.ıarelerinin davetilc 
orada toplanmıılardır. Saat 13 de misa
firler talebeler ve hocaları hep bir ara
da y;.,.ek yediler. Öğleden sonra Vali
miz Fevzi Bey yanında mekturıcu Ag~h 
Bey olduğu halde gelerek küçük mek· 
teplilerin aralarına katıldılar ve uzun 
müddet kal«rak küçüklerle meş,.ul ol
dular ve onları meş~ ettiler. -

Dün Top yatağında bulunanlar, Cüm 
buriyet ne•linin ne kada.!" dikkat ve iti
na ile yetiştirildiklerini ve Cümhurvel 
~~al~mlerinin onlara karşı J!Österdikle· 
n ~htiman:ı ve onların tam b~ •·ejim ço· 
cugu olarak yetiıtirildiklerini görerek 
sevinç ve iftihar duydular. 

Yağmurlar 
AKŞEHiR (Milliyet) - Nafi ve be

reketli yağmurlar fa•da ile yağmağa 
başlamış h~ lkur.ızm ve bilbRSsa çiftçimi. 
zin yüzü gülnıü§tÜr. Zeriyat ~eçen sen 
lere nisbeten bu •ene pek fazlaılır. 

2000 fiş 
AYDIN, <Milliyet) - Viffi.yetimi 

dil derleme heyetine şimdiye kadar g 
len fişlerin adedi 2000 ne yakındır. lhti 
sas encüme:nl~i bun!ı-•· üzerinde çalışa 
rak biribirine benzerleri , ,e aı·t.kları ay 
layaı-ak 60~ tanesini me~keze yollaml§ 
tır. 



' MiLLiYET CUMARTESi 20 MAYIS 1933 

'L~~-K_u_ç_u_k~-'k_t_ıb_•_•_•_•_r~~-' 
ihtiyar bok•örler 

Florida HükUıneti dahilindeki Sen 
Peterııburg kaaabaaında emaalaiz bir 
bokı maçı yapıldı. Sekııen Y&flnda 
Ceorıe Waahington Brown iaminde 
biri ile aaçuz kafasından dokaan iki 
kıt geçmif William Jubb çarpıtblar. 
Bu maçtan makaat Amerikanın "Sa
kal aiklet,, boka tampiyonunu meyda
na çıkarmakb. Maçı " Oç rubu aaır 
klübü,, tertip etmifti. Bu klüpte yetmif 
bet yatından &f&ğı aza yoktur. Maçı 
idare eden hakem yüz bir yatında bir 
delikanh idi. 

\--;,unyada neler oluyor? 

Lindberg'in çocuju 
••t mı? 

1 Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe alınıyor Lindberı'in öldürülen çocuiu Ame

rilrada tekrar günün meseletidir. Ço
cuğu kaçıranlarla tematta bulunan
lardan Meana isminde biri, muhake
m e edilirken, Lindberg' in evi civarın
da ölü olarak bulunan çocuğun Lind
berg'in hakiki çocuğu olmadığını aöy
lemittir. Bu adamın ifadeaine göre, 
haydutlar bir defaaında çocuğu Lind
berg'in doatlanndan bir ceneralı ve
rerek, bu vasıta ile iade etmek istemiı 
lerae de, ceneral çocuğu kabul ebne
mitlir. Brown ve Jubb yinni yatındaki 

gençlerin hararetile göifuleıtiler. Bi
rinci raTnlta iki taraf ta bir kaç di
rekt taati etti. Bu ravnt müaavi geç
ti. ikinci ravnlta Jubb faik vaziyet
le bulunuyordu. Fakat muhaamılar
dan biri o sırada takma diılerini dü
türdü. Üçüncü ravntta Brown hücwna 
geçnıİfti. Dördüncü ve son ra,,nt bir 
clinch ile bitti, iki muhatım yere yu
•arlandılar. 

iki bin seyirci boksörleri alkıtlar
ken, hakem maçı nül ilan ediyordu. 
lkiai de yorgun, fakat mütebeuim bok 
aör1er, hakiki rin11 prensi imitler cibi 
"\'Ücutlannı masörlerin ihtimamına ter. 
kelmi~lerdi. 

(New - Yorlr Times) 

Bir defaaında da çocuğu buldur
mak için etekler dolutu para sarfe
den Madam Aaç Lean'in çiftliğine gi
derek çocuğu götürmÜflerae de, birin
cisinde Madamı çiftlikte bulamamıt
lar, ikinci defaamda yabancı bir a· 
dam görerek, cesaret edememiılerdir. 

Rivayete söre, çocuk oradan bura· 
ya götürülürken, kazaen bir sukut 
neticeainde ölmüıtür. 

Haydutlar bir aralık çocuğu Mekai 
kaya da götürmüş iınitler. 

Madam Aac Lean'din yüz bin do
lar vuran Meana'in ifadelerine göre, 
haydutlar evvela Lindberg'i kaldır
mak ve dört yüz bin dolar fidyei ne
cat İstemek tasavvurunu da besleyor
larmış. 

1 3üncü kolordu ilanları 1 
Haydarpaşa ve Gümüşau

yu hastaneleri l. F. için 
68,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. lhaleai 29 Mayıs 933 pa 
zartesi günü saat 11 dedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek Üzere her gün ve münaka 
saya girmek için belli vakit ve 
saatte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL_ KO. na gelmeleri- (142) 
(2025) 2577 

••• 
23. F. SA. AL. KO. dan : 
Fırka kıt'aları için 505,.700 

kilo un kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
27 Mayıs 933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. isteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
belli gün ve saatte lzmitte fır 
ka satmalma KO. na müra
caatları. (3052) (2028) 

2580 
• • • 

6. cı F. Sa. AJ. Kom_ dan: 
lıpartadaki kıt'at ihtiyacı i 

çin 116571 kilo un kapah zarf 
la münakasaya konınuttur. 1-
haleai l Haziran 933 perşem 
be günü saat 15 tedir. latek
li]erin ıartnaıneaini görmek 
üzere Fındıkhda 111. K_ O. 
SA. AL. KOM. nuna ve mü
nakaaaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel 612 llra temi
natlarile İapartada 6. ci F. 
SA. AL. KO. nuna mtiracaat 
Jan. (3057) (2094) 

2702 
••• 

Çatıalca Mat. MY_ lnt'aları 
ihtiyacı için açık milnakaaa i 
le 6,000 kilo koyun eti alına
caktır. ihalesi 31 Mayıs 933 
çarşamba gÜnÜ Mat 1 l dedir. 
isteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya İştirak için mezkiir 
gün ve saatinden evvel Fındık 
Jıda 3 • K. O. Sa_ Al. komiayo 
nuna gelmeleri. (151) 

• 

(2115) 2709 
• • • 

K. O. Merkez ve 1. F. kıt'a 
fan hayvanatı ihtiyacı için ve 

Milliyet'ia romanı: 7 

kapalı azrf usulile 227 ton ot 
alınacaktır. İhalesi 6 Haziran 
933 salı günü saat 1 1 dedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna 
kasaya iştirak için mezkôr 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile birlikte Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (150) (.ıl 16) 

2710 

K. O. lat'atı hayvanatı ih 
tiyacı için açık münakasa ile 
180,000 kilo saman alınacak
tır. İhalesi 31 Mayıı 933 çar
şamba günü saat 14 tedir. İs
teklilerin şartnamesini gör 
mek iizere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. komisyonuna· gel-
meleri. (149) (2117) 

2711 
••• 

lıtanbul, Beyoğlu ve Üskü
dar cihetinde telanil kıt'alar 
müesseseler ve mekteplerin 
un, ekmek, erzak ve yemleri
nin ambarlarından kıt'a kiler
lerine kadar bir ıenelik nakli
yesi kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi l O Ha
ziran 933 cumartesi giinü sa
at 11 dedir. İsteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Fındıklıda 3 K. 
O. Sa. AJ. komisyonuna gel
meleri. (164) (2208) 

2848 

• • • 
K. O. Merkez kıt'at ve 

müesseaatı ihtiyacı için pazar 
lıkla 2800 : 3000 adet Osram 
veya Filipa markalı lamba 
satın alınacaktır. ihalesi 20-5-
933 cumartesi gunu saat 
14,30 dadır. 1atekli1erin şart
namesini görmek üzere her 
gÜn ve pazarhğa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Fm 
dıklıda 3. K. O. SA. AL. ko
misyonuna gelmeleri. (168) 
(2255) 2942 

ERKEK KISMI 

SARIŞ/NA BAY/LiR 
Ya.ıran: Anitalooı 

i8nini defiftinnif. Şimdi u.i Mount
batten im.it· Glnabmı(in decliiine ha
lulına bu iki itİln arumda mana itlba 
rile hiç bir fark yolmaQf. 

Bunun üzerine Ohnb•g le kendi 
itmini Mounta"İna 7aPDUI· Bu iıim da
ha lı:ibarmıt. GiiYertede bir qaiı bir 
yukan cezinlyorduk: Birdenbire Öte
ki ile hapahap geldim. Ben onu tanı
dan, o da beni tanıdı. O celincıik ıilıi 
kıplunnrzı oldu. Beni denenlz o ka
dar ı- oldum ki, Mountginia'den ay
rılıp ittediiim gibi ağlamak için ka
marama kottum. Fakat merdivend
inerken Major Falcon'a raatgeldim. 
halimde bir fevkalldelik oldutunu 
anladı. Beni Ritz'e gôtürüp ıampan
Y" içirdi: Ben de her ıeyi olduğu gi
\&i anlattım. 

Komranş.rll 

Major F alcon'a Arkanaat'tan, ceç
nıit gllnl....ıe. bahııettim. Babam beni 
ıtenografi öğrenmek için Little Brook' 
a göndermifti; §UDU da oöyllyeyiın ~j 
~ıra beııü parkta ziyaret eden bır 
zattan dolayı babamla aramızda ulak 
hir ihtlllf •ardı: Babam bu urada bir 
az teptllhava etmemi hakkımda pek 
hayırlı buluyordu. Bir haftadanberi 
Uttle Boork'tald Ticaret mektebine 
dnam ediyordum. Derken Jenningt 
bminde biri mektebe müracaat edip 
Y~ •. bir atenograf ittedi. Mektepte
ki butiin kızlan gözden geçirdikten 
aonra bende karar kıldı. Hocama: 

- Tahsilini bizim yazıhanede ik
mal eder, ben de kendiaine yardnn e
derim, dedi. 

Kenditi avukat olduğu için fazla bil 

1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan 
Kuleli ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Aske
ri Lisesine Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mek 
teplerine talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 1 O ve 11 " 1, 2, 3 " üncü. Orta mektepler
de 6,7 ve 8 "1,2,3" üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mektep 
lerin muhtelif smıflanna rfa 30C talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11 İnci sınıflarına iyi Almanca bilen ta

lebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak müsaba

ka imtihanını da ka:zandıldarı takdirde Askeri mühendis ve 
Fen memuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler ve 
müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gİ 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesin 
den başka giydirilmesi, techizatı ve kitapları hükiimete ait 
olduğu gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir_ 

7 - Liseyi muvaffakiye tle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına gidere k kazandıkları takdirde Beşinci 
maddede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru ye
tiştirilmek üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmi
yenler Harbiye mektebine eidf"rler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu-
lundukları yerlerde 1 Temmuz 933 tarihinde baş 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bununla be 
raber kadroda münh aller kalırsa ders se 
nesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden na 1 

kil suretile talebe alınrnağa d(vam olunur. 
9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri 

lise ve orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1 Haziran 
933 tarihinden Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin 
askerlik şubelerine müracaat etmelidirler. 

1 O - Mekteplere gİrme k için lazım olan şartları muh
tevi kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün asker
lik şubelerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve as
keri lise ve orta mekteplere müracaat ederek mezkôr şart
lan öğrenmelidirler. (2232) 

Silivri Malmüdürlüğünden: 
Muhammen 

kıymeti 

Lira 
75 
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30 

15 
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15 
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25 

50 
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56 Bir odalı harap hane 
00 Kagir ambar 
00 Harap ambar 
00 Harap bir odalı hane 

00 Harap dükkan 
00 Bir odalı harap hane 
00 lstimaJa gayri ıalih 

yel değirmeni 
28 Harap ayazma halen 

samanlık. 
16 Kagir dükkan 

00 Sakaf halinde harap 
yeldeğirmenİ. 

00 Harap fırın elyevm 
aamanhk. 

Sokağı 

Çeşme 
İskele 

" Cami kapı 

Kısa köprü .. 
,, 

,, 

Çarşı 

.. 
,, 

Köy ve mahal-

le<ıi 

Silivri Fatih 
Piri paşa 

" Calaliye kö 
yü .. 

,, 
Kadıköy 

Fenerköy 

Hacı perva 
ne 

Çatanköyü 

.. 
30 209 Harap fırın ,, Celiliye köy 
70 5 Harap kagir dükkan ,, Selimpaşa 
20 00 Y eldeğirmenİ ,, Gelevri ,, 

Yukarda evsafı yazılı m etriik emval bedelleri ve % 7 ,5 
kuruş pey akçeleri nakten vey a birinci tertip tasfiye vesikası 
kuponu ile ödenmek ve 29-5-9 33 tarihiiıe müsadif pazarteai 
günü saat l 5 le kat'i ihalesi Y apılmak üzere ıatıhğa çıkarıl
mıştır. Tafsilat almak iatiyen lerin ihale giinünden evvel Si
livri malmüdürltlfünde ınüte şekki} satış komisyonuna mü
racaatlan ilan olunur. (2237) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Sabaalma Komi•yoau Rel•llğindea: 

Sıhhi müeueseler için lüzumu olan 3600 kilo gaz ya
ğı ile 13 teneke benzin 0 Jbaptaki şarbıamesi veçhile ve 13 
Haziran 933 salı günü saat 1 6 da aleni münakasa auretile aa 
tın alınacaktır. isteklilerin müracaatları. (2281) 

giç olmam da pek heaabma sebn.iyor
du. Maamafih Mitler JennJna• ban• 
elinden celdiil kadar yardım etd. Bir 
aenedenberi y8%1huıeıinde saJqıyor
dum; fakat bir p anJadan Jd O, cenÇ 
bir laıun tamamile panebil-fi •
damlardan deiUcli. Bir alqam apal"lı
manmda kendlllnl •iJ'arete citmJıtlıD • 
Bütiln Llttle Brook'un aailam ayakka
bı nazarile baknıadılı bir k>z a
Parlnnanda karJana çıkmaz mı 1 Bu 
Çetİt kuılarm Mitler Jenningı'le aö
rüıtüklerini keıfediııce müthif bir ti
nir buhranına uğramıtmı. Kendimi 
tamamH,. kaybettim. Aklım batmı& 
gelcllii zaman, anlaplan elimde bir 
rovelnr varmq ,,.. bu ....,,.ı.,...ı Miller 
Jenningı'in üzerine "°'81lımtlllll• 

lıta vapurdaki adam, maldıeınede 
beni itham eden müddeiumumi idi. 
Bana kartı pek inaafaızca davranmıı
tr. Hakkımda öyle bir !itan kullan
dı k.i; o tabirleri bu deftere bile kay
da elim varmıyor. Ondan batka• bil
tGıı limiin benim lehimde idi. Müda
film olan avukat parmağı ile beni ita
ret ederek: 

- Efendiler, annenizi, hemıirenizi 
habl'layınız! 

Dediği zaman jüri azaıı hünıür 

hünırür ailıyorlardı. 
Jüri Heyeti müzakere için aalondan 

~Lıtı •e üç dakika. tonra cellp berae-
1:.ime kar~~ venlL Herkea ba- kartı 
0 kadar ıyı davranmıttı ki kendimi 1 
zaptedemedlm, btltibı mahkeme hal
kının boynuna tarddım. Sıra hakinıe 
gelince adamcafız o kadar müteeuir 
oldu ki aö:aleri y&f&rdı ve hemen o da
~ beni elimden tutup evine götilr
du, kı.zkardetine takdim etti •.• 

itte, tineınaya Jlrnıek bu vakadan 
aonra aklıma geldi. Hakim Hibbard 
Hollywoocl'a kadar biletimi aldı. Şim
diki İan.imi de hana o takb. O zam.an
ki lmıim onun hoşuna gitmiyordu: O
nun fllrrlnc:e bir aenç kızın İtmi phli
yetine makea olmalıymıı. Onun içln 
iımimi Lorelei lı:oydu. Bu itim, Alman
yada bir kayanm üatüne oturup Lıal
makla töhret kazanmıı bir k>zm iami 
im.it. Mitler Eiaman'ı ainemada çalıf
bfnn esnada Hollywood'da tamdım. 
Mitler Eiaman' benim ıribi zeki bir la
zm tinema filmi yapmatı dofru olma
dığını benim her teyden evvel tahtll 
ve te;biyemle meşgul olmam li.zım
geldiğini ileri sürdü. Bunun Üzerine 
Miıter Eisman tahail ve terbiyemle 
metıul olabilsin diye sinemayı terket- i 
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HARİl{A KARAD~~t~
1

~~STASI 
Sadık Zade 

RAKISI 

Tem zliğile, lezıet ve 
t ıle eski şöhretleri 

bırakmıştı r. 

MECCANEN 

... 
ID 
il .. .... 
·~ 
..J 

nefase· 
gölgede 

(3491 \ 

incili Şerif 
kitabını göndermek için adresimize 

yazınız: 

Maison de la Bible Dpt. T. 2. 

GENEVE (SUlSSE) 
- 2894 --- (3332] _ .. 

vapuru 
22 mayıs pazartesi günü Sirkeci rıh 
tımı.ndan haraketle Zongu ldak, 1-

nebo1u,Ayancuc, Samsun.O rdu, Gire
sun , T rabzon.Sürmene, Ri ze liman
larına azimet ve avdet edecektir . 

Fazla tafsililt içi!l Sirkeci Mey· 
mene t Hanı altında acentalığa mü
racaat . Telefon : 22134. (3476-3477) 

Devredilecek ihtira beratı 
« Benzin ve mümasiline nıahsus ?.·· 

meliye» hakkındaki ih ti ra için fs tan · 
bul Vilayet celilesine 18 Ten-_,.,uz 
1931 tarihinde takdim edi lmiş oh•p 
9727 numara ile mukayyet be rat talebi 
müracaat ı üzerindeki hukuk bu kere 

1 başkasına devir veya icara veriJeceğin
drn bu bapta fazla malfunat edinmek İtı 

teyen zevatrn İstanbuJ 'da Bahçeka.pu
da Taş Hanında 43-48 numaralarda kain 
vekili H. W. Stock Efendiye müracaat 
etmeleri ilan olunur. (3382) 

292 

Evkaf müdirlyeti ilanları 1 
Sayımocağı arazisinden Kanhçeşme ve Gümüşsuyu ve Yıldız 

Tab'iye mevkilerinde 80 dönüm ve Taşköprü eski Çeşme 
mevkilerinde 44 dönüm tarlanın iki sene yedi ay müddetle i
can ayri ayri arttırmıya çıkan lmrştır. 

İhalesi 29-5-933 Pazartesi günü saat 15 tedir_ Taliplerin 
İstanbul Evkaf müdüriyetinde Varidat müdürlüğüne müraca-
atları. (2069) 2647 

Anadoluhiıarmda Göksu vakıf çayırının senei haliye o
tu arttırmaya çıkarılmıştır. lh alesi 3-6-933 cumartesi gunu 
saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Evkaf Müdürlüğünde 
varidat müdiriyetine müracaat eylemeleri. (2178) 

2810 

Çavuşbaşı çiftliğinde 215 dönüm tarla ile mer'a 
Sayimocağı arazisinde k eçesuyunda 6 dönüm tarla. 
T erkos'ta vaki Silahdara ğa çayırının 933 senesi otu. 
Çavuşbaşı çiftliği önünde 20 dönüm tarla. 
Alemdağında Sultan çiftliği önünde 13 dönüm tarla. 

Yukarda nev'i ve mevkileri yazılı vakfa ait tarla ve 
çayır otu pazarlıkla arttırmakdadır. 7-6-933 tarihine müaa
dif carşamba günü saat on beşte ihale edileceğinden talip
lerin lstanbul Evkaf m""diriye·indc varidat m".dürl"· ""ne 
müracaatları. (2180) 2812 

Silivrikapı haricinde takriben 1400 dönüm vusatmda a· 
razisi bulunan valde çiftliğin in ebniyeıi ile beraber üç sen.: 
lik icarı artırmaya çıkanlmışt ır. lhaleıi 3-6-933 cumartesi 
günü saat 15 tedir. Talip olanların latanbul Evkaf müdiriye-
tine müracaat eylemeleri. (21 79) 2811 

Kırklareli Vilayeti 
Orman Müdürlüğünden: 

Kırklareli vilayetinin D eınirköy kazasında Sangöl • 
Kopangölü maa bıçla dereıi devlet ormanmdan üç senede 
yakılıp çıkarılmak üzere 34436 kantar meıe kömürünün be
her kantarı 12/ 5 kuruş muhammen bedeli üzerinden talibi 
ne ihale edilmek üzere 29-4-933 tarihinden 29-5-933 tarihi
ne kadar b~ aymüd~etle müzayedeye konulmQflur. Mü
zay"ıde ve ıhale alenı olacakve 661 799 numaralı kanunla 
"m ah~ı _umumiyeai veçhile 29.5:933 tarihine müaadif pa 
zartes~ gunü saat 15 te Kırklareli orman müdiirlüiünde mü 
teşekkil orman ıatış komisyonu huzurunda icra edileceğin-
~en taliplerin bu işe kifi sermayesi olduğuna ve ihtiaaaı dahi 
linde bulunduğuna dair ticaret odası veıikalarile teminatı 
muvakkate akçui olarak bir senelik ~eli muayyenin % 
15 İ niabetinde 223 lira 20 kurutu mezkôr saate kadar komi• 
yona tevdi eylemeleri ve şartname ve mukavelename sureti 
mU8addakalarının da Ankara orman itleri umum müdürlüi · 
ile lstanbul ve Kırklareli orman müdiriyetinden alınabilece
ği ilin olunur_ (1893) 2417 

tim. 
Major Falcon beni büyük bi~ alik.~ 

ile dinliyordu. . . Sonra ba- fOYle bır 
teY anlattı: Bu anlatb~• gayet gi~li 
imif; Bartlett iaminclekı o • mil~de!u
muml ,imdi Am~a Htlk~e~ hı:ı:
metindeymifı ıimdı gayet gıali tutu
lan bir if hakkında Amerika ilam ve 
beNbına müzakerede bulunmak için 
Viyana denil- bi~ '!e~ .. ıridiyonnut. 
Major Falcon bu .ıı~ ıçyuzünü behe
mehal ö~~ ı~tiyormut, çünkü 
lngiltere Hülnimetı onu Amerilıaya 
bilhaua bunun için aöndermitmif. Ma
jor F alcon benim itimat edilir inaan
lardan olduiumu anladığı için o itin 
ne olduğunu huıuıi olarak bana aöy
ledl; Major Falcon'un fikrince benim 
gibi b~r. ln:a affetmesini bilmeli imiş; 
onun ıçın Mlıter Bartlett'in hakkımda 
fena tabirler kullandığını unutmam 
liıı:ımmıı; bbılı bizi bantbrmak isti
yor. Little Brook badite1lni zihnimden 
tilip Miater Bartlett'e kendimi daha 
iyi tanıtırsam Miıter Bartlett bana 
İçini açarmıf. Anlıyor musunuz? iki
miz doat olurıak, iı, pirane bir ma
cera rengini alacak. Amerika hizme· 
tinde bulunan efendiler de ekseriya 
genç kızlarla böyle maceralara cana-

t~lar. Karar •erdik: Major Falcon 
bır llrallna cetirip biısj yemekten IOll

ra gÜvertede blrlettincekı Milt• 
Bartlett'i li'.itf- affeclJp kendilile u
:ının uzadıya konuf&cainnl v...Ueolnl 
yapmaktan ba§lıa bir dlnnil olmıyan 
bir adama kartı kin bealemekte "'8 
mana Tar 1 BUDUD il zerine Major Fal
con, Tapurdald lııiiçük dilkkAndan ko
auı.n lıir fite llvanta ile gönlllmü aldı. 
Mitler Falcon lı.er halde bir aenç kı:am 
maneviyabnı yÜk1eltmenin yolunu bi
liyor. Kabul, bu aktam Miıter Bart
lett'le meaeleyi halledeceğim. 

14 Nüan 
Oldu! ••. Mitler Bartlett'le barış

tım. Kenditile doat olmak üzereyim. 
Biriblrimiae tÖylenecek o kadar çolı 
teYler Yar kil ••. Pek geç vakit kama
rama indiğim zaman Major Falcon 
da arkamdan gelip: ''itler iyi gidiyor 
mu?" diye tordu. Ben de tam haberini 
verdim. O diyor ki: 

- Senin zekiinda bir genç kız, A
merikanm bütün earanna vAkıf o lan 
Miater Bartlett gibi zeki bir adamla 
neler, neler konuıabilir! .. 

(De am• va•) 



Yerli Mal 

''GISLA VED,, 
DOnyanın En Sağlam Lastikleri 

Golf_ Tenis - Sport Mektep lastik ayakkapları 

lsveç malzemesinin tamamen ayni malzeme ile Türk işçi 
kızlan tarafınd~n yapılmaktadır. Cinsi ve sağlamlığı 

itibarile lsveç mamul&hndan farksızdır. 
Sabt mahalleri 

Aflr Efendi cadde•iade No. 59 Gl•laved ••tıt deposu 
ff ••hmatpaıa caddesinde Dilber Zade kardetler müesaeaatı tuhafiye T. A. Ş. 

(3273) '?949 

Beykoz Malmüdürlüğündem 
K.,-eti Kapı Cinıri Malıalle.i 
Lira tc. No. 

Hududu 

4 75 120 DtldW. kılıçlı Karye .. ruau 
1 Hane 

4 6S 9 Kah" 

4 006' 9 " 
1., 7 Fınn dDkkln 
ı2 00 7 .. .. 
6 25 14126 KahYe _. 46kkln 
6 2.5 06Wn 
4 65 " 9 KahYe ',', 

ıs 00 ı4 Tarla Gıııın 

Bozhuıe .. 
" .. .. 

4 00 5 .. .. 
21 00 4 " .. 
3 so 20 .. Kıl• 
S 00 S .. GöllD 
6 00 9 .. .. 
6 00 39 .. Ôilmee 

14 so ' " .. 
1 ()() 12 .. .. 
1 25 60 " ~ıııuı 
4 00 20 ., vğünce 

" 
" 
" .. .. .. 

.. 
" 
" 
" .. 
" ,, " 

lrva caddeainde GISHI çayın 

" " " ,, '' ,, 
Ça•ntlu caddeıiade lııDyDk çayırlar 
Bozhaltll .. uzun köprti 
ll'Ya caddesi Gllllti çayın 
Karye civarı nndal batı 
Papmandra yolunda çamurlu reçi' 
Pataınandra ,. karaçayır 
lrYa caddesinde çayırlar Datn 
ÇaYUfi• çiftliği yo'.unda samanlık yaaı 
Karye derunu 1 so 121 lallçe .. 

3 00 23 Tarla " 
Yukarda eynfı yaaıb ııayri meakuller Yergi borçlarından 

6/51933 tarlhlndea 25/S/933 tariJline kadar birinci ihale ye 
edilmek &zere ubf Ya •lzayedeye kon11lınuttar. Taliplerin 
saat 14 le Beykoz kaıı:a11 iliare heyetine nıilracaatiarı. 

Pqaınandıra yolunda kua çayır 
dolayı bedeli patinen verilmek tartile 
6/6/933 salı gün6 de kat'i ihalesi icra 
depozitolarile birlikte mezk&r ıönlerde 

• 

(2011) 2610 

' Piyasanın •• büyük, en ucuz, 

en moda atyuının 

YERLİ 
Ye Avrupa çeşitlerini 

ANCAK 
Bahçekapı • Meydancıkta 

Ata Refik 
( Sabık Şamb ) 

Müea•e•atıada 
bulabllirsiaiz 

Fiatlarını 
tetkik ediniz. 

Telefon: 24203 • 24202 
(34361 

l at. Mr. Kum-daalığı 

Sahnalm a k om. illııları 

Tophane Levazım İşleri 
Dairesi eıya ve teçhizat am- . 
barının tamiri 21-5-933 pa
zar giinü saat 14 te pazarlıkla 
icra ettirilecektir. İsteklilerin 
belli gününde Merkez satmal 
ma komisyonuna müracaatla 
n . (647) (2284) 

İfayı teahhüt edemiyen mü 
teahhit namı hesabına Beyler 
beyi Sıhhiye deposunda mev 
cut 8005 kilo 500 gram hadi
di kibritiyeti adi 21-5-933 pa 
zar günü saat 15 le pazarlıkla 
satılacağından isteklilerin 
nıuayyen saatinde Merkez K. 
satınalma komisyonuna mü
racaatları. (646) (2282) 

DAVETNAME 
Btlttin pertikArların nazarı dikkatine 

20 Mayıs Cumal't.cai günü akşamı saat 9 da Beyoğlu'nda f stikW caddesinde 
Baker mağazası i ttiııalin.de 310 No lu 

Gardon Salonunda 
Amerika.dan 9lll'C'ti mah""""'1a celbe.di.lmi§ olan son iıcat saç ondüle (Vella 
makıinatıı:) mütdıaesm Mr. BÖNNİNGHAUS saçlı.n:n 90n metot .dahilinde 

cmdüle ..ı.;ı!T!b9ini gömrecelotir. Alikadar Hanmı ve Beyeferıdıiler bu 
~e icabetleri mercudur. 

DülıuUye sem.ıııtir. KoMÜmaayon meı:ıcanidir. 
Vella oodü.le makinalarının bütün Şark umıvni dqıoziteri N ık Toledo 

Istanbul Sultan Hamam Hacopulo Han No. 35. Telıeıfun : 20620 (3483) 

ııüzelliklerini kucağında topbyan 

Zümrüt YALOVA Kaplıcaları 
Ha,.at ve net'• saçan kaynaklarını 

özliyenlerine açh. 

Beşiktaş MaJmüdürlüğünden: 
Beşiktqta Kılmcali mahalle sinde Aaariye ve tek Selvi cad

desinde 3, 5, 7 numaralı arsa: 
Beşiktaşta Elanekçibaşı ma hailesi Aunalı sokağında 1 nu

maralı ahşap hane: 
Balada evsafı yazılı mahaller 24-4-933 tarihinden itiba 

ren 25 gün müddetle yeniden müzayedeye vazedilmiştir. Ta
liplerin 21-5-933 tarihine müıadif Pazar gÜnÜ saat 14 tt 
Mahnüdürlüğüııde müteşekkil Sat.ış Komisyonuna müraca
atlar. (2008) 2641 

I 

SITMA 
İnsanın düımanıdır . • 

Beşir Kemal 

Kınakına 
hülisası 

da •ıtmaaın dütma-
111dır. ---------(2717) 

Dr. f H SA N SA M 1 ._. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
ökıürük ve nefea clarlıiı boğmaca ve 
kızamık ökıürülderi için pek tesirli 
ili.çbr. Htt eczanede ve ecza depo

--~lannda bulunur. - (2795)• 
2712 

Devredilecek ihtira berab 
c Hidrolaırboruın aurcti istilıaalin

deki i&Wıat • bakındaki ilrtira için is

tihsal odllmif ollln 18 tanmuz 1925 
tarih ft 322/328 numaralı ihtira beratı 
ili:erlndelıi hukuk bu kere batkasma 
devir veyahut icara verileceğin.den bu 
bapta fasla mall\mıı~ edinmek İ*yen 
vatm vekili oia.n İ-.bul'da Bahçeka 
puda Tq Hanında 43-48 nuımaral.ardıa 
lı:iin H. W. Stıoc:lı: Efendiye mlkacut 
etmeleri ilhı olunur. (3251 ) 
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T~Q.KiYE 

1 • 

- - --- ---

i:IRA6T 
BANKASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~AT--~DGQ, L36S 

• • .,... .. : ~· ·- w • -----

Is tan bul ve Fabrikaları Trakya Şeker 
Al pullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

şekeri 
satılır. 

atideki fiatla 

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

~önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müıteriye aittir .• Müşteri isterse sigorta ettirilir . 
.Adres:Istanbul, Bahçekapı,4üncü Vakıf han4üncükat, Telgraf adresi: lstanbul Şeker Telefon:24470.7 

2364 



11111111 111111111 
Şarktaki dar hudutlar içinde bütün bir 

vatan davası nasıl halledilirdi? 
Şark cephesi kumandanı düşmanın karaya asker 
çıkarmasına ihtimal vermiyordu, h lbuki çıkardılar 

(Başı 1 inci sahifede) 
mücadeleye kalk.ıımıyacaklannı M>Y· 
liyor. Onun fikrine göre, ltilif devlet
lerine karıı muı1ihane bir aiyaaet ta
kip etseydik, daha iyi bir netice alll'
dık. Halbuki, itilaf devletlerinin mu
zaheretile lzmirin itıali; bu tahmin-. 
!erinden sonraki bir tarihe diifüyor. 
ltiliıfçılar, niçin mütareke hududu ha
ricine çıktılar? Mütareke, muahedesi
nin o mahut maddeai ortada durur 
ve i~gali tevsi imkanı daima bulunur
ken - bilhaua o günkü bava için
de - haumlanmızın insani duygula
rına, inıaflanna lüzumundan . fazla 
bağlanmak doğru olur muydu 7 .. 

Karabek.ir Patanın, (Şarkta yeni 
bir milli Türk HükUıneti tetkili) su
retile Garp Vilayetlerimizi kurtannak 
planına ise hoı bayiiden bllfka bir 
mahiyet izafe olunamaz. Bir defa 
.Şarkta müstakil bir büldbnet tqk.il 
etmenin ilk manaıı; Garpteki emriva· 
kileri bile hile, resmen kabul etmek
ten ibaret olacaktı. F anıımuhi.I ola
rak, pek fakir olan Şark havaliıinde 
milli bir bükUınet kurduktan sonra, 
bu havalinin maddi ve manevi hangi 
va11ta ve m-balanndan istifade ede
rek Garbi kurtarabilecektik? 
Kazım Karabekir Patanın ısrar ile 

Üzerinde durduğu noktalardan biri de 
ıudur: 

"Mütareke hududu dahilinde kalan 
anavatanı kurtarmak ... ,, 

Anlaşılıyor ki, mfttanokenamenin 
tespit ettiği hudut, paıayı 
tatmin ediyormuı. . . Eğer, da•a ha
'' bu ise, bütün bu münakatalann hiç 
faydası yoktur. Çilnlril his, misakı 
milli hududu dahilinde, idari, ılyasi, 
ve iktıaadi iatiklaline malik yepyeni 
bir Türkiye lı:unnıık da,,_ lizerinde
yiz. 
Kazım Karabekir Pllf&nın: "itilaf 

deııletleri, ıadece barbarlara kartı 
harp yaphklan için, bahauaı VU.on 
prensipleri de meydanda ilHn,Tiirlı mU 
letinin istilô ııe imh06l cüwtine gitme
leri varit olamaz!., yolundaki mütale
aaı karşıaında ise hayret ve teeaaür 
içinde kalıyoruz. Hiç tarih okumamış, 
son hidiıelerin ~inde big yıqamamq 
en basit bir vatandaım aamimi olarak 
böyle diifüruneaine ihtimal vermiyo
ruz. Kazım Karabeklr Pllf&nını 
büyük meaeleleri, devlet ve umumi 
siyaset itlerini genit bir sllriif zaviye
si altında mütalea edecek bir kabili
yette olmadıfı kabul edilM bile, o ka
dar açı.k bir mesele üzerinde bu kadar 
basit bir hüküm vermeıinin ıebebini 
bir türlü anlamıyoru•. 

Bu mülahazaya ııöre lotanbul Hü
hükiimetile, paditalı De ve umumiyetle 
ltilif devletlerinin yalnıs lııaani his
lerine belbağlıyanlann ıiyaaetlerile, 
Kazım Karabeklr Paf&DJn mütale
a ve hükümleri araaında hiç bir fark 
olmamak lazımgeliyor. Böyle bir hü
küm ve netice; çok hazin olmaz mı? 

Bu aütunlarda hatka bir veıile ile 
de tekrar ettik: Milli hareki tın hat· 
langıcmda, yanlıt hülribnlere sapan
lar olabilirdi. Bunu tabii ııormek la
zandır. Çünkü; meaele, nihayet muhi
tin istidadın~ umumi vaziyeti ve &tiye 
ait ihtimalleri görilf ve aealt kabiliye
tine dayanır. Bu itibarla o •aman terı 
diifünenleri, huııün bir dereceye ka
dar mazur ııörmek mümlriindilr. Fa
kat tahakkuk eden ve hayale uğma
yacak müsbet neticeler veren bir ha
reket programı kart11mda hala eski 
karar ve müta.lea1arda ıırar etmenin 
hakiki sebeplerini izah etmek p . 
güç oluyor. Muslihane bir politika ile, 
yahut f8rkta milli bir hiikfunet kur
makla; lzmiri, latanbulu, Trakyayı 
kurtarmak kapitülaayonlan kaldır
mak haaıl; Türkiyeye tam bir iıtiklal 
teml~ etmek kanaatinde olanlarla mü 
nakllf& edilir mi? Bunu, göze alsak 
bile tarihi aydmlatacak olan hakikatlerin 
meydana çılmııasma imkan olur mu? 

• • • 
Umumi harp hihnİ§, mütareke İm• 

zalanınıf ... Mirliva Muıtafa Kemal 
Pata; yıldınm ordulan grupunun ku
mandanıdır. O aıralarda mütarekenin 
tefsir ve tatbik.ına dair baıkuman
danlıktan bir emir alıyor. Muatafa 
Kemal Pataı bu emrin tatbilmu mem
leket menafiine, tahsi tianna ve as
kerlik terefine uygun bulmuyor. An
cak bu talimatı kabul eder gibi görü
nerek yapmamak cihetine de gibni
yor. Noktai nazarlannı, itir~zl:u:ını 
yüksek medeni bir cesaretle amırıne 
bildiri;or: "'Dütmanlarm lehinde ne
tice! r verecek olan bu emrinizi yap
mağa yaradılışnn müsait değildir. E
ğer, her şeye rağmen bu talimatın tat
bikında mutlaka ıırar ediyorsanız, ye
rime onu tatbik edecek l::umandanı 
hemen tayin ediniz !0 diyerek iıtjfnsr
nı veriyor! (Dünkü gazetemizde bu
nun tafsilatı ııardı.) 

Şimdi bir de kolordu kumandam 
Kazım Karabekir Patanın; on üç se-

ne evvel ordu müfettİ§liğinden aldığı 
direktif mahiyetindeki bir emir ve ta
limat karımnda naııl hareket ettiğini 
görelim: 

Karabekir Paıanm beşinci mektu
bunda 1 O numaralı bir vesika var. 
Bu bir ıifreli telgrafnamedir ki, Gazi 
Hazretlerinin Samauna çıktıktan on 
ııün sonra umumi bir emir ve direktif 
olarak kolorduya tebliğ edilmiıtir. 

Bu direktif emirnamesinde memle
ketin umumi manzarası İzah edildik
ten sonra , teıkilitın nasıl yapılacağı, 
askeri ve mütki memurlann nasıl tef· 
rik.i mesai edeceği , Ermenilerin dahil
den ve hariçten çıkaracaklan çetele
re nasıl kartı konacağı., Akdenizde 
olduğu ııibi Karadenizin bazı nokta
lannda da düıman tarafından asker 
çıkanhrsa ne gibi tertibat alınacağı, 
ecnebi kontrollerinden hariç kalmıt 
mahaJlerdeki ealiha, cephane, techi
zat ve aair aıkeri malzemenin dahile 
nakli, kontrola ti.bi olanları;.ın da 
kaçınlmaıı, bir taraftan kıtaat mev
cutlarının tesyidi, bir taraftan da müa 
tacel vaziyetlere kartı koymak için 
(Gerilla - harbi sagir) teıkilatına ha
zırlanması, müh.im güzergi.hlardaki 
inşaatı ceaimenin icabmda tahrip edil
mek üzere ihzari lüzumu bildiriliyor 
ve nihayetinde: '' Hu•uaah maru.z:aya 
dair mütaleatı aliye/erinin il ar buyu
rulmasını da rica ederim." kaydı da 
ili.ve olunuyor. 

Kazan Karabekir Paıa; bu emirna
mede o zaman belki görünüte ve ka· 
naatine tevafuk etmiyen bazı nokta
lar görmüt olabilirdı. Fakat ona dü
feD vazife; o zaman aykırı gördüğü 
hususlan amirine bildirmek olmalıy
dı. Hususile; ordu müfettiti Mustafa 
Kemal Pata; bu huauslar hakkında 
bir mütaleaıı varaa kendisine yazılma 
ımı aynca rica ediyor. Halbuki Kara
bekir Pata; öyle yapmıyor, o emir da
lreainde hareket ediyor. Çünkü emir
namenin aykın gordilğü bir noktası 
yoktur. Fakat ıimdi vesika diye beıin
ci mektubunda yazdı4ı bu direktif e
mirnameyi,-tam on dört sene aonra
tatbik etmemiştim 1 diyor. 

Bu itiraf; iki karakter araomdak.i te 
zada ne ııüzel bir misaldir! 

Kaznn Karabekir Paıa; bu direk
tif - emirnamede, (Gerilla - harbi aa
ııir) t"!kilitından iıtifade olunma11 
hakkında tavsiye ile, Mustafa Kemal 
Paşanın o zaman orduyu parçalamak, 
çete harbile iıi görmek fikrinde oldu
funu ima ediyor. Fena, ten ve gayri 
aamimi bir dütünce ile malul olma
dan, bu talimatnameyi okuyanlann, 
böyle bir hükme vannaları kabil ol
maz. Emirnamede ''Kıt'a meııcu!ları
nın tu:yidi., hakkındaki madde böyle 
bir mülahazayı bertaraf etmiyor mu? 

Mustafa Kemal Paşanın; istiklal 
mücadeleain.de en ziyade tebarüz e
den fikir ve kanaati; munta:ıam, modern 
bir orduya malik olmak idi. Onun kana
atlerini bilenler, hele lıtiklal harbin
de bu gaye için ne kadar savaştığını 
aörenler; bunun akaini naaıl jddia e
derler? .. Yalnız tu da var ki; bundan 
on dört sene evvelki vaziyett ahval 
ve şerait içinde bir taraftan munta
zam bir ordu yapmak zanıreti ne ka· 
dar mevcut iae, beklenmedik, ani va
ziyet ve ihtimaller kartısında milli 
kuvvetlerden (Kuvvayi Milliye), Ge
rilla usullerinden istifade etmek te 
ayni derecede zaruri idi. Netekim öy
le oldu: Maraı, Gaziantep, Urfa, A
dana cephelerini aonuna kadar hangi 
kuvvet ve vaaıtalarla tutabilmiıtik? 
İzmir karşısında ve umumiyetle garp 
cephesinde düflllanla çarpıtan ilk 
milli kuvvetlerin hareketleri unutul
du mu? 

Nihayet muntazam ordu denilen 
fey, öyle efaun ile, okuyup üflemekle 
birden bire biten bir eser olmadığını 
kim bilmez? 

Kazan Karabekir P&§&; ayni mek
tupta düımanın karaya aıker çıkara
cağına biç ihtimal vermediğini tekrar 
ediyor. Esasen, direktif emirnamede 
düımarun karaya aaker çı.karmaıı, 
bir ihtimal olarak zikredilmit ve ona 
kartı Jizan olan te~bi~le~in ıimdide? 
düşünülmesi eınredilmıtt_Jr. Kaldı kı, 
mücadelenin ilk günlerınde debark
man meselesi, bir ihtimal halinde kal 
mamıt, Trahzonda, Samıunda bazı te
zahürat ta görülmiiftür. 

*** Karabekir Patanın hetinci mektu-
bunda bir de Ermeni kumandanı An
tranik meselesinden bahsediliyor. Gu
ya, ordu müfettiıi Mustafa Kemal 
Paşa; Ceneral Antraniğin büyük bir 
kuvvette taarruza hazırlandığını ken
disine bildirmiş, o da: "Böyle ıey o
lur rnu? Antranik gibi bir serkerde 
böyle büyük bir kuvveti hangi akıl 
v e vasıta _ile idare edecek?,, diyece
vap vermıt··· 

Kazım Karabekir P&§a, aklınca; bü
yük asker Mustafa Kemal Patanın 

böyle bir ıeye inanmamaaı, ihtimal 
vermemesi Jiznn geleceğini anlabnak 
ve bu suretle bir nevi küçük politika
cılık yapmak istiyor. 

Biz, burada, Mustafa Kemalin as
keri dehaaı etrafında mütalea yürüt
nıeyi, hele onu Kiznn Karabekir Pa
ta ile mukayese etmeyi bir nevi had
na.şinaalık aayanz. Yalnız, kendiıi 
vesile verdiği için, Karabekir Pataya 
bu meselenin hakikatini anlatalım da, 
bilmiyorsa öğrensin: 

lstanbul hükümeti Harbiye nazın 
Şevket Turgut imzasile, üçüncü ordu 
müfettişi Mustafa Kemal Pataya bir 
şifre telgraf geliyor. Bu tifrenin me
ali, Kazım Karabekir Paşanın, Mus
tafa Kemal Paıaya atfen netrettiği 
vesikanın ta kendi.sidir. Müsveddesi 
ve kaydı bugün elimizde olan bu tif
re §Öyle haılıyor: 

''Ermenilerin hudutlarımıza civar 
ba;u nohatta kuııııet cem ııe tahfit et
mekte olduhlan, ezcümle Kars ve Sa
rıkamışta on bin katlar aaher ikame e
derek Antraniğin otuz bin haclar kuv
ııetle Van cihetine inmekte olduğu ... 
ilah" 

Bu şifreli telgrafname biraz daha 
uzundur. Şifre mahlwünün müsved
desinde mavi kalemle yazılmıı §Öyle 
bir kayıt var: 

"Görülmüı, hiç bir muamele yapıl
mamıştır!" Bu yazmın altında da 
(Hüsrev) imza11 var. Müsveddenin 
sağ tarafında da müfettişlik erkanı 
harbi Kazım Paşanın, (ıimdiki lzmir 
valisi) imzaaile ve kırmızı kalemle 
yazılmıı ıöyle bir kayıt daha var: 
(Kazan Kara be kir Paşaya da sora
lım!) 

O halde, Kazan Karabekir Paıanın 
vukuf ve kudret vesika11 diye neşret
tiği bu telgrafnamenin macerası fU 
olmalıdır: htanbul Harbiye nezareti, 
iıittiği bir rivayet hakkında • doğru 
olaun, yanlıf olsun - müfettiıli~e tifı·e
Jj bir telgraf çekiyor. Bu şifr~; mü
fettiılik erkanı harbiyesinde bulunan 
Hüsrev Bey (ıimdiki Kabil sefiri) gö
rüyor, ya kendiliğinden, yahut ta Mus 
tafa Kemal Paşaya göaterdikten son
ra: ''Yapılacak bir muamelesi yok
tur!" iıaretini koymuıtur. Fakat daha 
sonra bu ıifreyi okuyan erkanı harbi
ye reisi - kıyamet kopmaz ya 1 - bu ha
berin mahiyetini bir defa da kolordu
dan sormayı düıünüyor. lıte meşhur 
vesikanın macerası .. itin zahiri tara
fı budur. Fakat muhakkak olan tU ki, 
Kazım Karabekir Pata; bu şifrenin 
doğrudan doğruya müfettişlikten çık· 
madığı, batta Harbiye nezaretinden 
gelmit olduğunu bilmez değildir. 
(Mektubunda valinin iı'arı üzerine 
yazıldığı zaten iıaret edilmittir) 

lıin asıl acıklı tarafı ıu: Farzı mu· 
hal olarak böyle bir ıey doğrudan 
doğruya Mustafa Kemal Paşa tarafın
dan kendisine ıorulmuş olsaydı 
bile, Gazinin yirmi bet, otuz ıenelik 
askeri hayatı, bunca muvaffakıyetle· 
ri meydanda iken, Karabekir Paşa· 
nm veaika diye ortaya attığı böyle ma
nasız, küçük şeylere bakarak Mustafa 
Kemal Paşanın askeri kabiliyet ve sala· 
hiyeti hakkında hüküm vermeğe kalkar· 
sak, yalnız vatandaşlar değil, bütün dün 
ya, hem körlüğümüze, hem de nankör
lüğümüze hükmebnez mi? 

335 nihayeti veya 336 bidayeti ola· 
cak, R;qtü Bey Trabzonda fırka ku• 
mandam iken ikisi buyük ve ikisi kü
çük olarak dört lngiliz harp gemisi 
geliyor. (Karaya asker çıkarıp nüma 
yit yapacağız) diyorlar. Fırka kuman 
danı da (Halk galeyandadır. Bir vak'.a 
çıkarsa meı'uliyet kabul etmem" dı
yor. Bunun üzerine lnııilizler nüma· 
yiıten vazııeç.iyorlar. Y alru:ı Rusların 
orada terkettiği iki topu tahrip et
mek iatiyorlar. lnııilizler 20 makineli 
tüfek P500 kadar asker çıkanyorlar· 
Bunlann himayeıinde toplann bulun· 
duğu tepeye geliyorlar, toplan tahrİP 
ediyorlar ve çekilip ııidiyorlar . 

Samıunda bulunan üçüncü fırka 
kumandanı Salahattin Beyden ııelen 
20 temmuz tarihli fU ıifreyi de oku• 
yunuz: 

15 gün evııel Samıuna 1000 rneıJ· 
cutlu bir lngil~ taburu ihr~ olanmuf 
ve bundan 260 mevcutlu bir bölüh Mer 
wona seııkolunmUffur. Mer:z;İ/on ıJf! 
Samsundaki kıt'a henü:s ııeri alınma• 
mıfftr. 

Saltilıattin 
• • • 

Kazma Karabekir Paıanın; mek· 
tuplannda iltizami olarak durduğu 
bir nokta daha var: Gazinin Erzuru· 
ma geç geldiğini iki defa tekrarlıyor! 
Amasyada, Havzada, ha11lı Anadolu
da daha genif bir mikyas içinde, çalış
makta olan Gazinin, Erzuruma bir 
ay evvel g itmesile, bir ay aonra gitme
si arasındaki farkı ve bunun hakkın
da Karabekir Paşanın ne düıündüğii
nü bilmiyoruz. Bizim yeni öğrendiği
miz §ey; hakikaten merkezi Erzurum 

Buz satışı 
Fabrikalar buz çıkar

mağa haıladılar 
ANKARA, 19 <Milliyet) - Anlm

racla fabrikalar buz çıkannağa haılamıf 
br. Şehirde buz imal eden üç fabrika 
vardır. Biriıi Belediyenin fabrikasıdır 
ki günde on üç ton kadar buz çıkarmak
tadır. 

Memurin Kooperatifinin imalathan&
si ııünde bir ton, Bomonti fabrikaaoun 
iıe Belediyeden fazla l.uz çıkarma kabi
liyetleri mevcuttur. 

Bu fabrikalar Ankara ıehrinin buz 
ihtiyacını tamamen tabnin etmektedir
ler. Ancak yazın hazan sulann keıiJını.. 
si halinde bittabi itliyememektedirler. 
Bu fevkalade Zllmıllnlarda dereden ıu a
larak buz yapıldığı ve bu buzların Y""" 
memesi ve içilmemesi için renkleri bo
yanarak satıldığı da vakidir. 

Belediye narhma nazaran buzun on 
iki kiloluk tam kalıbı elli kuruş ve pera 
kend., olarak ta kilosu bq kuruıtur. 

Ankarada buz sahtı Haziran ayında 
haılamakta, bu salıt Temmuz ayında 
iki miılini ve Ağuatosta da üç mislini 
bularak müteakip aylarda yine tedricen 
düıerek Tetrinisaniye kadar devam et
mektedir 

Bu sene Ankarada su için ııeçen ..,.. 
ne kadar sıkıntı çekilmiyeceğİ tahmin 1 
olunduğundan buz meselesinde de bu 
darlığa düşmiyeceğimiz anlaşılmakta
dır . 

Turfanda sebze er 
ANKARA, 19 (iMilliyet) - Her ne 

vi sebzenin bulunduğu bir mevsimde
yiz. Ankara Halinde kıtlık •ebze fiatle
ri bugün hayli düıkündür. Meseli pıra
ıa on kuruşa, patates beş kuruşa, gere
viz on beşe, havuç ona, ispanak bete aa 
tılm•.ktadır. Buna mukabil henüz turfan 
da addedilebilen yaz •ehzeleri ise bayii 
fiatlidir. 

Yaz patatesi yirmi kuruta, semizotu 
yirmi bete, beyaz fasulya kırka, yeşil fa 
aulya otuza, anekadm elliye, enginar 
on bete, asma kabağı yİrmiycdir. Ka
bak on beşe, bezelye otuza ve bakla da 
on kuru'!& İ<adar alınmaktadır. 

Artık sehze fiatlerinin yava} yavq 
düşmesi beklenilmektedir. 

-0-

Et ucuzlıyacak 
ANKARA. 19 <Telefonla) - Anka

rada Pt fiatlerini indirilmesine az bir za 

Eski Ankara kadını sergisinden bir intiba 

Eksik dirhemler 
ANKARA, 19 (Miliyet) - Belediye 

terazi ve dirhemleri sıkı bir kontrolden 
geçirmektedir. Eksik dirh- kullanan 
on bet satıcı .Belediye kanunu mucibin
ce tecziye edilmişlerdir 

--o--

Un fiatları 
ANKARA, 19 (Milliyet) -

Uu fiatlerinin muayyen bir ölçü da
hilinde inip çıkmamaaı, geliıi güzel ve 
fabrikacıların arzulanna göre nisbetsiz 
bir tekilde temevvüç etmesi Belediy&
nin nazan dikkatini celbetıiğinden bu 
iıle de ehemmiyetle metğul olmağa ka
rar vermiıtir. 

Buğday fiatinin düsmesine rağmen 
bazan un fiatlerinin yükseldilmesi gibi 
gayri tabiilikler gösteren un piyasası için 
bir fonnül dü!ünülmektedir. Tesbit e
dilecek bu formül; buğday fiatinin t&
mevvücatına göre un fiatlerinin de ne 
haddi bulacağını sabit bir şekilde göste 
recektir . 

Bu it için lktısat Vekaleti ve Zahire 
Boraa11 da Belediye ile beraber ınetğul 
olmaktadır. Bu mikyas nihai !ekilde tea 
bit edildikten sonra daima fiat tatbika
tına esas olacaktır. 

VERNER· 

Ankera at yarııları 
ANKARA, 19. A. A. - Ankara 

ilkbahar at yarıtlarının ikincisi 
bugün yapıldı. 

Tay deneme kotuıunda Sadet
tin Beyin Aydını birinci, Fahri 
Beyin aahaaı ikinci geldi. Bu ko-

f uya giren taylar, yerli yarımkan 
ngilizlerdi. Kottukları mesafe 

1.100 metredir. 

İkinci kotu hendikaplı ve halis
kan İngiliz hayvanları arasında 
oldu. Ahmet ve Fikret Beylerin Pi 
peri birinci, ve yine bunların Grigi 
ikinci geldi. Bu kotuya giren atlar 
1800 metre koftular. 

Üçüncü koşu 1800 metre mesafe
li hendikepti. Sekiz yerli halis ve 
yarım kan hayvan girdi. Ahmet 
Llendinin Tayyarı birinci, Halim 
Beyin Rüçhanı ikinci, Hasan 
Beyin Ceylanı üçüncü geldiler. 

Çankaya kotusu dört haliıkan ln 
giliz atı arasında yapıldı. Kotunun 
mesafesi 2.100 metre idi. Süley
man Efendinin Gosaert'i birinci 
Hasan ağanın Ou de Pute'i ikinci 
geldi. 

man kalmıştır. Azami yirmi ı;in 110nra Anlıaranın en 
tedricen inecek olan et fiatleri geceo se liiks TUVALE1 

2.000 metre mesafeli son koşu 
bu sene zarfında kazanmamı yer 

:i yarım kan dört lngiliz atr arasın 
da yapıldı. Ahmet ve Fikret Bey
lerin yıldırımı birinci, Zeynel E
fendinin Nasibi ikinci geldi. 

caktır. salonu 
neye nazaran daha aşağı bir haddi bula 

1 B k ki • Bankalar caddesi u sene oyunun ço ugu ve yağ- I 
murlar dolayısile cavırlarm •Ü..;i ntla- Tel: 3240 
maaına rok müsait bulunması baıebiyle Ankarapalas 
Ankarada bu yaz koyun eti fiatinin... r~ı: ~410 Umumi Nepriyat ıJe Yazı l,Ieri 

Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacdık T. A. Ş. 

tuz beş kuruıa kadar ineceği alakadar- 'I••••••••••••••• .. lan tarafından talıınin olunmaktadır. ı ı 
-o--

Seyyar satıctlar 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Beledi

yenin i•lek caddelerde seyyar satıcılığı 
menettiğini ve bunlara sokak aralann
da yerler goıterdiğini yazmııtık. 

Ankara caddeleri nihayet bu lcalaba
lıktan ve gürültüden kurtulmuıtur. 
Halk yine aradığım muayyen yerlerdeki 
hu satıcılardan alabilmekte ve satıcılar 
da bennutat satıslanna devam etmekte-
dir. · 

olmak Üzere, Şark vilayetlerinde bir 
teşekkül yarabn.ak arzusunun Ki.zım 
Karabekir Patada o zaman hakim ol
du~u ve bu tetekkülü hata çıkarmak
la her itin olup biteceği kanaatinin 
mevcut olmasıdır. Bu görüt ve kana
atlerini bugün bile mektuplarında mü 
dafaa eden Kazım Karabekir Paşa
nın; Gaziyi bir düzüye Erzuruma da .. 
vet ediıindeki sebep; timdi daha iyi 
anlaşılıyor. 

Büyük Türk meselesini; yalnız Şark 
vilayetlerinin dar hudutlan içinde 
halletmek için kafa11ru yoran muhte
rem Karabekir Pata için, Erzunıın
dan başka bir merkez olamazdı. O
nun hayal ve tasavvur hududu, daha 
ötesini aşamazdı. O tarihte milli teı
kilibn, Sıvaam garbini aıması fenalık
lara yol açacağını düıünen ve böyle 
bir tehlikeye atılmama11nı Muatafa 
K~m~~e tavaiye. eden kendisi değil 
mıydi. Halbuki, bu dar mülabazala
rm yanında Gazinin karar ve tefek
kür ufuklan pek genitti. O; lzmiri, 
Trakyayı, lstanbulu , cenup Yilayetle 
rini, haaılı misakı milli hududunun teı 
bit ettiği miiatakil bir Türk.iyenin kur
tuluı plilnını daha Samsunda iken ha
zırlamııtı. Erzuruma; ancak lazım ol
duğu vak.it gidecekti. Eaaaen Erzu
rum ve on he,inci kolordu; müfettit
lik mıntakası dahilinde değil miydi? 
Müfettiı Patanın oraya ııitmesi için, 
kolordu kumandanının davet .,., mü
saadesine lüzum yoktu. Net ekim 29-30 
Haziranda, Erzurum Müdafaai hukuk 
cemiyeti, kendisinin daha evvel ta•· 
vip ve tetvik ettiği konııreyi toplama· 
ğa karar verince 3 Temmuzda En:u
ruma vardı. Hem kongreye hakim ol
du, hem de - Kazım Karabekir Pqa 
da dahil olduğu halde - orada bulu
nanlann karar, ıarar ve intihabile aa
keri, mülki, milli bütün teıkilatm ba
tına ııeçti, umumi reia oldu. 

MIUICI 

2606 

Ekmek, et, erzak ve yaş sebze 
ile odun ve mangal kömürü 

münakasası 
İstanbul Nafıa Fen ıw .. ektebi MüdürUiğünden: 

Nafia Fen Mektebinin 9 33 mali senesine ait ekmek, et, 
erzak ve yaş sebze ile odun ve mangal kömürü ihtiyacatı ka
palı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiş ve fiatlar 
mutedil görüldüğü takdirde Haziranın 4 üncü pazar günü 
saat 10 da ihalesinin İcrası mukarrer bulunmuş olduğundan 
taliplerin şartnameleri görmek üzere cumartesi, pazartesi, 
çarşamba gÜnleri öğleden sonra saat 16 ya kadar Gümüşsu
yunda kain mektepteki müba yaat komisyonuna müracaat 
lan. (2103) 2803 

Edirne Defterdarlığından: 
Edirne civarında ve budu du milli dahilindeki Meriç, Ar 

da Tunca nehirlerile göl Baba, Karakasun, Elcili1 Doyran 
göİıerinin balık rusumu 193 3 mali senesi İptidasından iti
baren Mayıs 1936 gayesine k adar üç ıeneliğine ihale olun
mak üzere I Mayıs 933 tarihinden itibaren 20 gün müddet 
le müzayedeye vazedi~ş tal İp zuhurunda verilen pey had 
eh layık görüldüğü takdirde 1933 senesi Mayısın 20 inci cu
martesi günü saat 14 te komisyonu mahsusunca ihalesi icra 
kılınacaktır. 

Şeraiti müzayedeyi anlamak istiyenlerin Edirne defter 
darlık varidat idaresine mür acaat eylemeleri ilan olunur. 

2938 (2147) 

,Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

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

2909 


