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12 Haziran 
Harbi umumiden beri ıztırap için

de bulunan dünyanın dertlerine çare a 
llmak üzere yeni bir konferanam daha 
!oplanmaaına karar verilmittir: ~~
rika Cümhurreiai Rooaevelt ile buyuk 
Avrupa devletlerinin müme .. illeri ~
raamdaki mükalemelerd- aonra cı
ban iktısat konferanamm 12 haziran
da Londra'da toplanmaa! ka~a~la!~· 
Milletler Cemiyeti umum• ka~pl!.''• 
bu tarihte konferansa mümeaail gon
dermek için 66 devlete dave~e 
gC:ndermiştir ki bunlarm 56 s.•. Millet
ler cemiyetinin azaaıdır... Dıg~r onu 
da Rusya ve Amerika gibı ce'?ıyet. a
:ı:aaı değillerdir. Binaenaleyh cıhan ık
baat konferansı, 1932 senesi ~ubatı
nın ikinci ııünü Cenevrede toplanan ve 
hala mesaisini bitiremİyen silaluızlan
nıa konferansı mikyasında bir içtima 
olacaktır. 

arı idar i haziranda işe başlıyor 

Londre.dan ıelen haberler, 12 ha
J:İran pazartesi gÜnÜ konferanam İn
giliz kralı betinci George tarafından 
aç.daca ğım bildiriyor. lngiliz payitah
tı bu tarihi gün için biiyük hazırlıklar 
Yapmaktadır .• Konferanam ru-ame
ıi henüz kat'i olarak ı.bit edileme
Dıckle beraber, müzakwe ~"""?un 
tiimrük tarifeleri ve beynelmilel tıca· 
l"eti tahdit eden kayıtlarm hafiflet!İ
ıilıneai yahut tamamen kaldınlmaaı 
ve paranın kıymetinde istikrar temini 
gibi meseleler olduğu anlaşıl
D>aktadır. Konferanaın eMıa he
defi, Amerika tarafından ilk adımda 
Yapılacak olan bir teklif ile de taay
Yiin etmiş bulunacaktır. Verilen habe
re göre, müzakeN açdır aplmaz, A
merika hiikümeti namma fÖyle bir tek 
lif yapılacaktır: Konferanam müza
kereleri devam ettiği müddetçe dev
letler gümrük tarifelerini arttırmama
iı ve ya doğrudan doğruya, yahut ta 
dolayısile beynelmilel ticareti tahdit 
edecek tetbirlere müracaat etmemeği 
l<ıahhüt etmelidirler. Amerikanın bu 
lelı:lifi araaında yerli müatahaılleri ya
bancı müstahaıllere karp himaye ve 
ticaretin geniflemeai veyahut dam
Pİng yapmak için hüldbnet tarafından 
Yllrdun gibi hareketlerin men'i •ardır. 

Hatırlardad1r ki Cenevre oilihsız
lanma konferansı toplandığı zaman, 
İlk karan silahlanma yantına niba
)et verm:k, yani bir silahlanma ?'ü
l<ırekeoi akdetmek olmuftu. Amenka
ııın teklifi de iktıaadi aili.haızlanma 
Yolunda bir mütarekeden ibarettir. 

Ancak fimdiden gerek lnıiltere ve 
terek Fransa bu mütareke için hazır
lanmaktadırlar. Fransa bugün diğer 
bir aütunumuzda Parlatan verilen bir 
haliıerden de anlqılacaiı üzere, dolar 
kıymetinin sukutundan dolan para 
farkına tekabül edecek tezyidi yap
l>ıak hakkını muhafaza etmek isti
:Yor. Yani Fransızlar demek İstiyorlar 
ki mütareke aktedildikten aonra do
ların kıymeti düşecek olursa, biz, A
"1erika emteaaına kal"fl jJÜmrÜk tari· 
felerini o niabette artbracaftz. lngi. 
lizler de her ihtimale karp fimdid
birçok ithal&t etYaN Ü• ı ine alır bir 
cüınrük .--mi koymutlardır. Bu kayıt
lar ve tahditler bir nevi aillhlanma i
""• d-letler mütarekeden evvel de 
bir slli.hlanma yanıma ginnif bulunu
yorlar demektir. Şu veya bu tahdida
b kaldırmak Londra konferansmm pa 
ıı:arbk mevınnmu tqkil edeceiinden 
Ve mütarekeden aonra da yeni tahdi
dat konul~acatmdan devletler, pa 
tarlıia zemın olaun di)ıe ıimdlden ha 
t1rlıfa ba9lamıtlardır. 

Londra konferan-da beyn.ımııel 
lıorç!ar meaeleaiahı - IÖriitül
llliyecefi anlatılıyor. • Mac Do-ıd, 
.\meriı.a Cümhurreı.ini ba nolıtaya 
lınaıe etmeie muvaffak ol•m•mııtır. 
ltooeevelt'in 15 haziranda Yadeai &~le 
tek olan taksitin tecili için ~l:!' 
lı>ecU.inden aallhlyet latiyece1J• 1 d•· 
tiliyor. Binaenaleyh borçlar hakkm a 
.\merilıcanm alriteceli taahhüt ~u~· 
dan ibaret olacaktır. Bunun lçmdır 
l.i Mac Donald'm avdetinden aonra 
lllgilterede bir sukutu hayal belirme
le ve bir bedbbılik ha'l'UI eameğe 
~&flamıttır. lnglliz efkin umumiyesi, 
t.fac Donald tarafından Amerikaya 
l'llpılan aeyahat esnaamda bu nokta 
İi:ı:erinde büyük ümide dütmüttü. Ve 
borçlar meselesi halledilemedifine gö 
te, cilaaa iktuat konferanaından müa
~et bir Detice elde edilemiyec:eii hak
lunda şimdld- birçok oözl- oöylen
lllektedir. 

Fakat biı:ce cihan iktıaat konferan
•ı:ıun zayıf taraf~, borçlar veya ıu ve 
bu nıeaelenin muzakere. mevzuu dı
l•nda bırakılmasından zıyade, konfe
tanaı davete önaYak.olanl~rm ia~ihdaf 
etı·kl . lerdedır. Cıhan ıktıaat 

ı erı gaye kıy t" h t 
lıonferansmm muvaffa e ı, . a~ en 
evv ık· d'. n avdeti mahıyetinde 
•-ı•~-'-~ d~nl.yaıu GÜUJl'Ük tarifeleri 
"' a&&l e ı ıyor.. '--· tlerind 
le ·1 d'l k Para ..,, e • nzı e ı ece • 1 r erli aana-
'-.~iJa:ar ola" .. :.. . De,,let e B!, harpten 
)iı hımaye etmiyecek. L- b. d'" 

1 . • raDPt ır un 
~el bazı millet er ıçın d har-
~- idi. Fakat bizi bu dihıb"!ah~dn:.. ve 
Qj umumi gibi büyük ır ~ k-al 

.. aerı mıt 
Q1>dan sonra da aanayu " b"·yük· 
ıı.·ıı ti . . . h .b. daha u ı e erın ıntıba ı rı ı 'kh 
~i~ inkılap ayırıyor. Eğer cihan ~ • 
"'' konferansı muvaffak olaca a, 
l ık· d .. tarihe karıf-0't.ı-pten evve ı unyayı • .. lı-
lııış farzederel< ölüyü dirıltmeg~. ca 
"' k. dunya· ~ağı yerde har .,ıen sonra 1 

~ .. renlitelerile kartılapnalıdır. 
Ahmet ŞOKRV 

Gümrük istatistiğinden 
istifade edilmiyor mu? 
Eğer edilmiyorsa zahmete ne lü_ 

zum var? Tüccar şikayetçi ... 
Ticaret odaaı tetkikat tubeıi mü 

dürü müderris Hakkı Nezihi Bey
le Gümrükler tetkik müdürü Mus
tafa Nuri Bey araaında yeni bir 
mesele çıkmıttır. Hakkı Nezihi B. 
demifli ki: 

- "Bizim iıtatiıtiklerimizde 
(diğer memleketler) namı altında 
toptan iki rakam var: biri kıyme
ti, diğeri ihracat mikdannı göste
riyor. Bu rakamların ayrı ayn 
hangi memleketlere ait olduğunu 
alelmüfredat göstermek icap eder 
Çünkü biz mallarımıza yeni yeni 
alıcılar bulmıya mecburuz. Bu me 
yanda bizden az mal alan mütteri 
leri de göz önünde tutmamız, bun 
!arın bizden daha fazla mal alma
ları imkinlarını aramamız lizım
dır. Mesela, Peru, bizden dört 
bet ıenedir az olmakla be
raber tütün alıyor. Demek 
Peru bizden tütün alabiliyormuf. 
Bunları bilirsek, nerelerde çalıt -
mak İcap ettiğini tayin ederiz. Az 
mal alan memleketler, hiç olmı
yanlardan bir derece ileridir." 

Buna mukabil Gümrük tetkik 
tubeleri müdürü Mustafa Nuri B. 

Hakin Nnilıi B 

de diyor ki: 
- Peru, iıtatistiklerimizde, 

t Devamı 6 ıncı sahifede) 

Komünistlerin dimağı! 
Türkiyede yapılmak istenen teşki_ 

lit bütün sırrını ortaya döktü ••. 
Ru§yada okutturulan gençler 

Zabıta bu sefer adliyeye tevdi et- j 
tiği komünistlik tahri •iıtı yapma , z- . 
nunları ile lstan
bulda tahrikat yap 
mıya çalıtan tebe
kenin mesai tarz
lannı da t .. pit el· 
mit bulunmaktadır. 
Öğrenildiğine gö

re bu şebeke ev
velce de yazdığı
mız gibi Almanya
da bulunan Şefik 
Hüsnü tarafından 
idare edilmektedir 
ve Şefik Hüsnü !ah 
rikit yapmak Üze· 
re Rusyada Şark 
darülfünununda 

tahsil etmit eleman Şefilı Hüsnü 
lar bularak lstan-
bula göndermektedir. Bu elemanlar 

latanbula gelir gelmez derhal hücre 
te,kili.tı yapmak Üzere harekete geç
mekte ve ilk İş olarak ta beyanname 
dağıbnaktadırlar. Bu sefer adliyeye 
tevdi edilen lamail Hakkı namı diğer 
Necdet, Mehmet namı diJer Abdür
rahman Kadir, Ali namı diğer Nadir 
Rusya Şark darülfünununda Şefik Hüa 
nü tarafından tahsil ettirilmiı eleman 
lardandır. Bunlar buraya gelir gel
mez derhal faaliyete ıreçmitlerdir. Al 
dıklan vazife mucibince evveli. para 
ve telkin suretiyle ban adamlar te
min etmekte, bunlan evveli beyan
name dağıttırmak suretiyle işe baflat
makta, sonra zekl ve kabiliyetlerine 
göre muhtelif itlerde kullanmakta
dırlar. Bu tecrübe devresi zarfında 
yüksek zeki. n kabiliyeti olanlar Şe
fik Hüanüye inha edilmekte Şefik 
Hüanil. de üçüncü enternuyonala mÜ· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gitmeli mi,gitmemeli mi? 
Nazire H. Avrupa güzellik müsa. 
bakasına iştirake karar verdi 

5 gün •onra aeyahat baıhyor 
zerine alan M. de Valefden yataklı.,,._ 
ııonlar ıirlı:etl lstanbul mümessilliğine 

Nazire H. 

1933 güzellik kraliçeliğine intihabı 
lsta~bulu~ _hatta memleketi;ı her tarafın 
d:' bırçok ~tırazl~n davet eden Nazire H. 
ruhayet Turk guzelliğini vrupada tem-\ 
sil etrneğe gidiyor. 

Türk ııünllerinin seyaha•leri işini ü-

gelen bir telgrafta Nazire Hanunm 933 
Türlı: gÜzeli aıfatile 17 mayısta Pariste 
bulunmağa davet edildiği bildirilmlttir. 
Diğer taraftan Nazire Hanıma latanbul
dan Pariae kadar meccani biletle seyahat 
edeceği bildirilmitdr. 

Nazire H. zaten intizar ettiği bu da
veti kabul ederek yol hazırlıklarına bat 
lıımqtır. Nazire H., yapılan programa 
söre 17 mayııta diğer glbellerle birlik
te Pariste bulunmak üzere bir iki güne 
kadar yola çıkacaktır. 

Pariste her seneki ııibi gÜzeUer, ıeref 
!erine mü-el...- verilecektir. Bu,,_ 
yanda Comeclıa lamindelri edebi kadm 
mecnıuaaı ııilzeller şerefine bir mü~ 
re verecektir .18 mayısta Pariateki Saint 
Cyre harbiye mektebinde güzeller top
lanacak ve •ereflerine bir balo verile
cektir. 

Güzeller 19 mayısta lspanyanm Bar
selon şehrine hareket edecek ve orada 
üç gün kalacaktır. 

Banelonda gÜzeller ziyafetlere ittirak 
edecek ve boğa gü~lerinde bulunacak
lardır. 23 mayısta ııüzeller Madride ha
reket edeceklerdiı-. Burada da eilence
ler ve boğa güreşleri yapılacaktır. Bun
dan başka gÜzeller, sabık ispanya kral
larına mahsus sarayda verilecek baloya 
geleceklerdir 

Avrupa pÜzelinin İntihabı bu sene 
Madritte yaoılacaktır. lntihao için 27 
m yıı te ... "1 i tr~hit P.cfilmi~tir. 

(Dtvamı 6 mcı sahifede) 

Hava Yolları 
idare haziranda iıe 

baılıyacaktır 
ANKARA 8 (Telefonla) -Tür 

kiye hava yolları hakkındaki ka
nun layihası ruznameye almmı9tır. 
idare hükmi tahsiyeti haiz buluna 
cak ve ıivil olacaktır. Ethas ve et-
ya için idare ve posta münakalatı 
için Poıta, Telgraf idaresile müt 
tereken tanzim edilecek nakliye ta 

rifeleri icra vekilleri heyetinin tasdi 
kiyle kesbi katiyet edecektir. Jda 
re haziranda faaliyete geçecektir. 

Vali Bey geldi 
Belediye memurla
rının tekafltltlğ6 

Bir çok pbir itleri balledll
mit yaziyette bulunuyor 
Bir müddetten beri Ankarada bele

diye itleri için vekaletle temas etmek-
te olan vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey dün sabah avdet etmiştir. Muhit
tin Bey dün Ankaradaki temasları 
hakkında gazetecilere §U İzahatı ver• 
mittir: 

Şelıir planı 
- latanbul tehir plim İçin dört 

mütehaaaıa ve itfaiye için de bir müte-

Vali Muhittin Bey 

ha .. •- davetine karar verilmlttlr. 
Hükiimet bu müteha .. ıslarm davetini 
tasvip etmittir. Mütehau11larm mem• 
leketiınize olan döviz müsaadesini 
aldık •• itfaiye İçin Frankfurt itfaiye 
müdürü Nayn Mayer davet edilecek
tir. Afat. Limberk, Aufuate, Frust ia-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Atinada temaslar 
CelAI Bey Yunaa Hari
ciye nazırlle ııörflıt6 

ATINA, 8 (A.A.) - Hariciye 
nazırı M. Makaimoa bugün Türki
ye iktıaat vekili Mahmut Cel&l ve 
hariciye müat~ Numan Rifat 
Beylerle uzun müddet göriifmÜf
tür. Gazetelerin verdiği maltlmata 
nazaran konllfmalar, dofrudan 
dofruya iki memleketi alakadar e 
den bütün meaeleler ve yeni Türk. 
Yunan ticaret mukavelenamesi ü
zerinde cereyan etmittir. 

Tenis 
Turnuvamız 

19 mayıs cuma gü
nfl baılıyor 

1933 aeneıi reani tenia Pf'Otll'Gmı 
mucibince illı turnuva 11asetemüıin 
tertip ettiği olacaktır. 

Mutat mevaimirulen bir ay lıadar 
evvel yapılan bu muaabalıalar çolı ha 
raretli olacalıhr. Kayıt muameleıine 
baılanmıftır.Turnuvaya,İftİrdlı edecek 
fer Sirkecide, Milli Spor Zeki Rizoya 
ve Takaimde Kibar Muıtafa Beye 
müracaat edebilirler. 

Ancak evvelce ilan ettiiimi:a 11ibi 
turnuva 12 mayısta bO§lamayacak 19 
mayıs cu,_ günli baılayacaktır. 

Bu teahhure ıebep te bu son halta 
:ıurrfında havanın bira:a yağmurla 
11eçmeaidir. Muaabıklann daha fa:tda 
formda olarak turnuvaya İftİrÜ .Je 
bilmeleri için tarih, tertip heyeti ta
rafından 12 den 19 mayısa çılranl· 
mııtır. Kayd icin aon gün a~ !6 ... 
dır. Bu •uretle musabı~~'!'" . ı~rn ça· 
t.şma fırsatı ilıdtu ediltf •'!' 11ıbı ye
niden lraydedilecelıler ıçın de zaman 
lıalmıf oluyor. 

ıııııııııımııııımnıımııııııııııımmııı 

Kazım Karabekir Paşaya 
dördüncü cevap! 

Paşanın bu aykırı ve mana ve. 
rilmez iddiası nereden geliyor? 
Gazi Hazretlerinin intibaları ve bu neıir 

hadisesinin kısa bir tahlili 
Milliyet dün, Reisicümhur Hazret

lerinin, Hakimiyeti Milliye batmuhar
riri Falih Rıfkı Beye Yerdikleri beya
natı neıretti. 

Gazi Hazretlerinin bir cümle içine 
aıiabilea, fakat, hakikatte bütün bir 
milletiu geri ve ileri tarihindek; f&h
siyet ve hareketleri aydınlatacak hü
küm ve mahiyette olan bu beyanatı 
Ki.zmı Karabekir PllfADJn gazetemiz
de çıkan bir mektubu hakkındaki in
tı"balannı ifade ediyordu. 

Hadise maliim: Bir aydan beri ııa
zetemizde (Ankaralının Defteri) 
bathklı bir makale silaileai neıredili
yor •. (Millici) imzasını tatıyan bu ma 
kaleler milli mücadele ve kurtuluş ta
rihimize ait hatıra ve tahlillerdir. la
tikli.I cidalinin bütün seyir ve safaha
tı içinde yaşayan ve hadiselere en ya
kın bir vaziyet muhafaza eden arka
datımız (Millici) Celalettin Arif Be
yin Erzurum meb'uau Hüseyin Avni 
Beyle beraber şarka yaptığı seya
hatin içyüzüne tahsis ettiği makalele
rinde de seyahatin hedef ve mi.nala
nm uzun uzun ve vesikalara istina
den tahlil ediyordu. Bu arada Kazım 
Karabekir Patanın da ismi geçti. 

K.U.m Karabelıir Paf'Z Erzurumda 
Celalettin Arif Beyi büyülı mercıaimle 
lıarfılamıffı .. 

Celalettin Arif Beyin valii umumili -
ğini meclia reialiğine telılil etmiıti. 

Celalettin Arif Beyin telılif ve fikir
lerini illı önce yerinde uulmuı, bunla-

Garip ve tassarrufklr iddialan ile 
dikkati celbeden 

Kô:ıum Karabelıir Pı. nın f'ITlıta 
alın1Jllf bir reaıni 

ra iatinaden Anlıaradan taleplerde 
bulunmuftu. 

Celi.lettin Arif Beyin de Erzurumda 
yaptrklannı iki üç makale halinde hü
li.aa eden (Millici) nin teabit ettiği a
nahatlan da bir iki cümle ile ifade e
debiliriz: 

Celôlettin Arif Bey Şarlı vilayet
lerinde yeni bir hülıiımet kurmalı iıti· 
yordu. 

Mu.tala Ke,_l Paf'Zyı devirmek ia
(Devamı 6 ıncı aahifede) 

İdman şenliklerine büyük 
hazırlıklar yapılıyor 

Şenliklere 
miktarı 

iştirak 
her 

talebe eden 
sene arhyor 

Altmcı jimnastik tenlikleri mem
leketimizin her tarafında mayısın 19 
uncu cuma günü sabahı saat 10,5 da 
yapılacaktır. lstanbulda ~nlikler 
Taksim atadyomunda yapılacaktır. 
Bu sene ,..niiklerin daha mükemmel 
olması için çalııılmaktadır. Maarif 
Vekaleti lstanbuldaki tenliklerin ter
tip ve tanzimi için beden terbiyeai umu 
mi müfettİfİ Selim Sım Beyi memur 
etmiştir. Şenliklerin idari huauaatmı 
Kadıköy kı• orta mekteb müdürü Fe 
ridun B. deruhte etmiştir. Beden ha
reklb yapılırken erkek talebeye Ka
dıköy -kek lisesi beden terbiyesi ho
cası R-r B., lnz talebeye de Eren
köy kı• u-r beden terbiyed hocaaı 
Hidayet H. lmm•nda edecektir. 

Bu .- programda yenilik olaralı: 
bet bin kıs Ya erkek: talebenhı hep 
birlikte latfldll martım aöylemeai ola
caktır. Bumm için de aynca mektep. 
lerde maalki muallimleri provalar yap 
tırmaktadırlar. 

Terblyel bedeniye milfettiti.....,... 
misi Selim Sım B. dihı bir muharriri
mise jimnıutilı: tenlikleri hakkında fU 
fAY&m dikkat lzahab vermittirı 

- Cümhuriyet maarifimizin be
den terblyeaiııe - kadar bilyilk bir 

Selim Sırn B. 

ehemmiyet verdlti &flkhdır. Bed
terbiyeal fikir ve ablllıı: terblyeainia 
temelidir. Sağlam temeller ii.ııerine ini 

(Devamı 6 met aahlfede) 

EN GÜZEL BiR CEVAP 
lçerideld dlifl"anlar liakoe ede du

rurlaT: 
- Tiirkiyenin yeni rejimi lıötüdür. 

T emellenmİf hiç bir ,.y yolı. Kar,.lılc
lı inan, llÜVen, sevgi kalmudı. Hüku
met zoraki tutunabiliyor. Can boğıua 
çılıtı paraaulılı topuğa indi. Hal_lı hiç 
bir ıeyc Uı.nmaml§hr, ısınııcagı da 
yolıtur. Ve .aire. ...... 

DıfQrulaki düımanlar ha bre hay· 
kıra dururlar: 

_ Y-i Türkiye rejimi ber~ttu'. 
Hürriyet yolı, adal.t yolı, 

1 
mıuavd . atı· 

" 
z• . a tın a ın ·

yok, uhu11vet yo • ~-·-- d TJ Jalı Ru.., - ,,,....y ı, ur-
:::;r • . an ba halin• balıa balıa kalası-
~ıninden _ pmdikinden daha 

nın oç _ _, V . l 
falı _ köliiriim olaı-uu. erlll a ıyor· 
,_ bir ,.Y yapmıyorlar. Plan, pr?g
ram, proje, malııat, gaye hak getıre. 
ve..nre. 

Ne içeridekilere, ne dlfandalıibtre 
.öylenecelı söı: yoktur. Değmez. Ge
relıme:z. Yeni Türkiyenin İfİ gücü 
çoktur. BOfuna çene çalmaktan bir 
fey çılımıyacaiını öğrenmİ§tİr. Y alnıa 
içeridekilerin, dııarıdakilerin lcillan
na lıulak asanlar varaa anlara der lıiı 

- Size bir tek cevabım var. Sin 

böyle anlattılılan Tlirlıiye naaıl bir 
Türkiyedir bilir miaina? B~tün ıöyle
nenlere inat ve .öylenenlenn tep ter
sine bir Türkiyedir. Hülıiımet hallıa 
demİflİr lıi - fU ve fU yollan yap
tım. Kendi .,,,.;mı,., kendi ka:unan
lo yapbm. Şimdi de bu yolu yqpaca
iım • Ama param yolı. Bana dört mil
yon Türlı lirası ödünç ver, ben hem o 
yolu yaparım, hem sana kônnı faizini 
veririm. 

Yeni Türkiye halkı, yeni rejimi pek 
iyi bildiği içn peki dedi ve. • verdi. 

Ncud ft n.e kadar verdi? On bef 
11ün içinde altı milyon altı yüz elli bin 
lira! Hükumet dört milyon iatemifti. 
Halk yedi milyona yakın arzetti. Hem 
fU buhranlı ve dedikleri 11ibi kötü .za. 
manda. 

Bu, Türlı rejiminin, Türk hallıınm, 
Türk inkılabının, Türk Hükumetinin 
11erek toplu, ıraelı ayn, 11erelı lıarfl• 
lıklı va:aiyetini ,,;;.ı ...... en gü:ul bir 
cevaptır. 

Ve bu cevaplar tek kalmıyacalıtır. 
Daha çalı örnekleri de 11örü/ecelıtir. 
Kuvuetimiz, İ§te bu cevaplar bakımın· 
dan da anla,.labilir. Zincirbent olan 
t•Y bu Türkiye değil, bir talnm vicı· 
dan/ardır. 

Aka GONDOZ 
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( Maarif balaVılerl ) 
Darülfünun nasd ıslah olunur? 

' "Va::siyeti muhakeme eJerken ve tedbir clüfünürlren ac( olsa 
ela lıakikati görmelrten bir cin fariğ olmamak liizımclır. Kentli
mUi ve biribirimizi altlatmak için lüzum ve mecburiyet yok-
tur.,, (Gazi Muatafa Kemal) 

•Hakikali konUfmaktan kor/ana:yımz. >1 
(Gaai Mu.tala Kemal) 

Dar61ftlnaa 'Profe•Örtl ae demek? - Dar6lftl
nuna ilerletmek yolları 

Darülfünun Pıofeeilril demek, ilim 
pazan etrafmcla p<m ınü olan, ...
ra ıredrilen ilia maı...uen.u .CW-. 
onlan sfi:ııdee ııesh-. tenkit, müna
kqeyi kabul edee sat d--ıctiı. h.im 
pazarına cetiril- mahoaUel'in -..ı 
bir olmadıfı için, malualleria raıente
lerini ayn ayn tetkik e-k -rur1-
dir. Buırfin, ilim paaanada en ziyade 
ıörülen mahsul A1m ya - Avuatuqıa. 
İngiltere . Amerika Ye Franaa ma,ba
alarından çıkan yani almanca, İngiliz· 
ce ve fraaııacacla b•-'•• eaerlerdir. 

ilim yapmak Ya:ııir-ile miikellef o
lan kimsenin, intihap ettiii -..uu 
tetkik etmek için kulleoclajl liaandan 
ıı-ayri bu üç li•aı Ye bası denlere 
mahsus olmak -..nı arapça, acemce; 

yunana, l&tiace; ""°" ..........,. " 
.. ire mua•İn liaan olarak itilmesi za. 
ruridir. Bazı mn:ııulana lno....Oyetlori 
ne binaen bu iiç liaanm bil~ :ııa
rureti biaaedilmiyecefi yolunda YUlru
bulan itirazlar yerinde cleiiJdir, Zira, 
mütemeddin memleketlerde n bil
baua ilim merkezlerinde, tekmil meY• 
zular tetkik edildifi içia, bu tetkikle· 
re dair eaer ve daimi aurette mecmua 
n .. ,rolunur. Binaenaleyh bir Darül
fünun Profesörünün, men:uuau gü.nü 
ırününe takip edebil-.i, ilia aaha· 
sıncla olan bit- feylerden haberdar 
olabilmeai ve talelı m; bandaa ha· 
berdar edebilmeai için biç olmazsa 
&&irile zengin ve daima olmakta olan 
bu üç lisanı bitmeli. 

Türkiyenin ilk darülfünunu olması 
h.uebile ilim yapmakla mükellef olan 
latanbul Darülfünunu bu suretle hazır 
!anmadığı için - bunda hiç bir kim· 
senin kabahati yoktur - kendiainden 
bu yükae1tme İfi isteneme-z. 

Acaba Avrupada ikmali tahsil edip 
dönenler (birinci makalenin 2 numa· 
rafı sualinin cevabıdır) Darülfünunu
tnuzu Avrupa Darülfünunlan seviye· 
sine yÜkseltebilirler mi? Zannetmem. 
Ncd•oı? Cünkü bunlar da o suretle · 
hazırlan.;,amışlardr (iki üç ecnebi li
san bilenler ıre çalıtanlar müat-). 
Boyle yazmakla, m•ke"nn, aevdifim 
ve terakkilerini cidd- arzu ettiğim bu 
A vrupada tahail ed..a--. mal11ııııoab
nı inki.r etmelı: defilclir • ...,..., Mak
.adun meseleyi objektif bir •rette 
tetkik etmek ve derde çare aramak· 
tır. 

Bunun için Ge yapmalı? 

hte meselenin ruhu buradadır. Bu
nun için yapılacak ..,., tabii yolu ya• 
ni her bir Darülfünunaa geçtiii yulu 
takip etm-.ktir. Benim fikrime ıöre, 
Darülfünunu-- A.._ DariiJfü. 
nuntarı ieVİJ'ftıİae çıkarmak için iki 
yol vardrr: 

1 - MeYcut -a...mterdea Ye &'en<; 
mualE.alerdea "-- iatifade -ek. 
Yani muavinlenl- Ye genç ıaaallim
lerden, bildikleri ecneloıi lisana zan.i· 

- olarak, ilk dort - zariaıda i
lııiDci bir ecnelti liaaa, ve it.iaci dört 
- zarf_.ıa üçüncü bir ecnebi liaaa 
ölrenmelerini iatemek. 

2 - Yeni fidan yetittirmelr. Yeni 
fidan yetiftirmek demek, HM li.:ııi
-yi haiz olanları Avrupaya gönde
rip oradan döndükten sonra mevcut 
müderrialerin yanında bulundurmak 
" bunlan miiderriılerin, yqlan iti
barile çalqamıyacakları bir hale ge
linciye kadar, cerek muaYİn cerek 
muallim sıfatile mevcut müderrisler 
ile beraber tetriki mesai ettirmek 
Ye aonra kendilerine, kanunun va
zettiii ahirim daireainde terfi ettir
mek demektir. Bu cibi fidanlann 
Darülfünuna intisap ettikleri tarihten 
itibaren ....- bilmeleri li.zmıgelee 
ecnebi lüana zamime olmak üzere, 
sekiz aene zarfında iki ecnebi liaan 
daha bileceklerdir. Meseli. yirmi iki 
yaşmda muavin olan bir efendi, otuz 
yqına baıtıiı vakit ÜÇ ecnebi lisan 
bilecektir. Halihazırda, Avnıpada ik
mali tahıH edenler, mevcut ahk:Un da
iresinde, muavin olabilirler. 

Darülfünun Profesör muavini olan· 
lan ne euretle hazırlunalı? 

Bu makaatla, Avnıpaya cönderile
cek olan talebe için açılacak mÜaa· 
baka imtihanmda, müstakbel bir Da
rülfünun Profesörü evoaf ve kabiliye
tini gÔ3terenler ve gidecekleri mem· 
leketlerin Ji.aanfanru iyi bilenler me· 
yanından intihap edilmeli. Ayni evsa
fı haiz olan ve kabiliyet cöateren ta
lebeden Darülfünunda mezwı var ise, 
tercihan bunları Avrupaya cönderme
li. A vrupaya ıidecek olan talebenin 
evsaf ve kabiliyeti meaelesi çok mÜ· 
himdir. Çünkü, müsabaka imtihanı
na ciren talebe meyanında ezberci ve 
kavrayıflan itibarile müateit kimseler 
vardır. Bu huıuaa dikkat etmeli. Sa
zan ezberci, lıntihanda muvaffak olur. 
Fakat, iktidarları mahdut olduğu İçin 
bu gibilerin Darülfünun heyeti tedri
aiyeoi ııraaına almmamalan li.zımdrr. 
ÇGnldl, kendilerinden beklenilen hiz· 
meti ifae edemiyecektir. 

Yukanda yürüttüiüm fikirler dai
ı · de hareket ediline. Dariilfünunu .. 

- ylnıııl. yirmi bet - - -manada AYrUpah bir Dariilfüaun olur. 
Yani prof~rluUniz A..rupa profe
sörleri cibi tekmil ilim fUbelerinin 
tenkit ve münakatalarına qtirak eder
ler, ilme, sayÜ gayretlerinin hjaleleri .. 
ni getirirlf!r, türkçede Ye ecnebi li
unlarda kitap yazalar, eserleri ec· 
nebi lisanlara tercüme olunur. Yok, 
şayet bu yoldan gidilme:ue yinni yir
mi bet aene aonra aıene ayni nağmele· 
ri duyanz: "Efendim! Niçin Darülfü
nun ilerlemiyor,,~ 

N1çin ilerleain? ! 
DariıUünun miüierrükrindcn 

A11ram GALANTI 

MEMLE ~ETJJl4=-a\ 
30 derece hararet 

URFA, 7 - Ha...ı.r çok iyi gjtti· 
ğinden bu sene ekin ıraipti de ııayet 
iyidir. Zürra vazlyetta. - derece mem 
nundur. Havalar tar ? UllUlllılflır. , 
Hararet 30 de.eceye ~tır. 

Bursa mülhabtmda 
teftişler 

M Kema1P'lt9dan )"llllıyor: - Bur· 
aa valisi Fatin Bey Kııncabey harasını 
tefti ş etmiştir. Vali Bey harayı •..ftit· 
ten AOnra ka-~ bele ıeyi 
hapiaaneyi, hükU- dııinleı ini gezmit 
tir. 

Gece Gençler Birliji Yali beri ziya
ret etmis!İr. Vali bey g<llÇ)erin bu ziya
retinden cok mitehaHİı oimu•, "Y ...,.. 
11n gençlik'' diyeni< ..-.;!eri kapıdan 
kartılamıtlır. Vali bey gençlerle aporun 
faydaları h~kkında hadıohalde bulun
muJ, ertesi ıüa Bursaya aYdet etmittir. 

Erçiıte evlenmek giiçtetti 
ERCiŞ - Boında menmdı: berıiill 

lıir parça daha ııiçlqmelrtedir .. Kız .... 
............................ ı.qı.ı. para
•• namile bet:ri:ıı liradım 3 bin liraya 
kadar _. iııtemeı.t E laı. Enelce bu 
miktar iki yü:ıı ...._ t.eum liraya ka· 
dardL ~ ) 1 

.... hiç lıir &enç ...._ 

mekte, hir oenede ancak - izcJ"tftÇ vat.' -
MI lraydedildıil 1 teclir • 

. Maskeli haydutlar 
ORHANGAZi - ~ tröyüde 

altı kqilik etlıira çetaoi ilıi lrö,16,;i da
ia lraldmnıt, fÜat WP•ne ~ 
tir. Haydutlar maduıli olııınılı: do' ı-k
tad?rlar. imik. Y • "; ' • , Orhanpmi 
jandarma müfrezeleri lıir ta.._ ameli
yesine ba~lamıılanlır. Haydırtlann lıir 
iki !;'Ün zarfında yakalanacaldan ı.....,,et. 
le ümit edilmektedir. 

Utihabı aehaya 
SiiRT, (Husuai) - Vilayet dahi

linde &iri iltihabı aehaya luutalığm
dan bir nfat, bir de -p Yiki ol
dugundan S.hluot - içtimai mwı-
net müdürlüiünce b•atahğm öniine 
geçil-i için icap ed- tedabir alm· 
mıştır. 

Oahili istikraz tahvilleri 
SiiRT. ( Huauai) - Dahili iatikraz 

tahvilleri Siirtte büyük bir rağbet ırör 
müş, geçen gün belediye dair~inde 
satılığa çıkarılan 100 tahvil iki saat 
i~inde seve seve satın ahnmtfbr. 

Gireson hastanesi 
GiRESUN, 8 A.A. - Halkın yaptıra 

cağı haatabane İçin taahhüt edilen tebe
ru miktarı 80 bin lirayı bulmuttur. 

Antepte iplik fabrikası 
ANTEP 8 A.A. - Şehrimizde kuru

lan iplik fabrikası dün meraaimle açıl
dı. F alırika bir yılda ?.500 balya iplılı: 
,._bilecektir, Fabrika elektrikle i,le
mektedir. Ekinciler ve dokumacılar fab
rikan1n kurulmasından do1ayı sevinç için 
dedir. 

Köylere at gezintileri 
. TRABZON 8 A.A.. - Halkevi köy
lere atlı gezintiler tet'tİp etmittir. Sek
~ ~tlı ~ ~!e bet mayısta Kireçhane 
_,_. &'limittir. Atlılar arumcla zira
atçı, cloldor .,. baytar ırı1ıi mütehauıa
ı.r ela lıoıl-ı.ta idi. Kireçhane köyi
- cİYar köylerdt!ıa celen lıir çok köylü. 
ler toplanmqb: Köyfiileria bııstalan, 
hayvanlan lıakddı, K=d?ııiM ilaçlar 
.. erildi. HalkeYinin köylere al ırezinta.. 
ri aemt semt d- edecektir. Köyliilw 
ba ziyaret n yoldamadon çok -
olmutlardır. 

Siirt'te fenni bir mezbaha 
yapıldı 

SiiRT, ( Huauai) - Alb ay .e..,,.ı 
İllfalUlll bqlanmıf alan fenni mezba. 
1aanm İllf'Ultı bltmittir. Geçen cün va
li Fahri Beyle dHair reialeri Ye cemi
yetler mümesaiHeri ve halktan birçok 
:ııevatın qtirakile mezbahanın açılma 
merasimi yapılmış, vali bey bir nutuk 
İrat etmitlir. 

Trahom mücadeleai 
SiVEREK, (Huauai) - Sivereğe 

trahom haatalıfile müCadele e-ı. 
üzere ilıi göz doktoru celmittir. Mü. 
eadele kadrosunda aynca iki h-.ire 
ile dört aıhhiye memuru Yllrdrr. a.
lar da Yaktada ııelecekt.rdir. Doktor 

HARİCİ HABERLER 
Rusvelt ne yaptı? ! 
Programını radyo ile 
Amerikalılara anlattı 

• VAŞiNGTON, 8 A.A. - M. Roose-

Bitlere taraf taraf ilti
haklar çoğalıyor 

;;:u~ey:~~y:::;;:.7o~: !Alman başvekili dünde 150 bin kişi_ 
nulyonlarca kİJİ dinlenuıbr · 

Bu nutuk, M. Rooaevelt'in iktidar l 1 • d k 1 •• 1 d• 
:;e;~ıı; ~=bi~ar~:i:;~dul;p;:: I Y~,E~?~.::-rış~~ ~~any~~:n ya~~!. ""~~S~!sız-:,ıdu~ 
~1 bunlann muhik ve y~nde .oldugunu ı milliyetperver sosyalist h;icuın latalan- ğunu dünyaya göatennek istiyoruz. Bay 
11pata calıtmaktadD'. Muflll"llnıleyh, bun t lant ·· ebet"I d. . B -"--ızın s.erefini ---Lafaza edeceg" iz.'' · erika b ' k A nm op ıaı muna5 1 e un aşve- •a.aıu.u IDUfl 

dan.~~ oatkunda Am izah u U· kil Hitle büyük bir nutuk söylPmi,tir. BERLlN, 8 A.A. - Bütün Alman 
~ mustalı:bel p~ı":. v~. Hücum kıtalanna mensup 45 bin kişi muhariplerini toplayan • eıki askerler 
t"frİll .etm"!<te ve_ ı:rerek ."'.'.Ic ~'jn mu ile 100 !,inden fazla bi• halk kütlesi bu birliği • divanı dün Berlinde toplanmıf· 
tkoemacli enc!ışel~babi~ e°"""!:.ıdı; u~'! nutku dinlemqtir. tır. Bu toplantıdan sonra kendisini baş· 

"1"'9Ye ve g.,._ zzat m 'l 1• ._. mil vekil Hitlerin idaresi altına koymu,tur. 
tap eylemektedir. Baş\'t ıcil, ~918 .ihtilifi~n ~"n. .. • 

M Roooe elt, müki.leroelen e•nasınıla lebne karşı ışlemıt oldugu cınayetı gos- Aııusturya Hitlercileri 
zih~nde .ı:rı büyük gaye mevcut oldu- j teı;dik~en ve bu ibtilili yapanları'! na.111 ViYANA, 8 AA. - Bütün Avuotur-
ğunu aöylemitti~, vaıtler~nde durmadıklarını ve mıl!etın ya ,lahiJinde Hitlerciler, üniforma giyil-

Sil&hların UJl'_umi surette: a:zdltılmaıı, • manevıyatı!'ı. bo1:duklarını an1attıktan ıneıi memnuiyetine kar~1 proteıto nü-
,ünwük manialarının ek~iltilmf'•İ, para- ı soor~, ~~ftır kı· . . . . mayişlerj yapınıtlardır. 
larm iatikrannm temia edilmesi, millet- - Şı?.'dı uzun hır calı_şma ~e mılletı Polia, he• tarafta müdalıelede bulun· 
!er araaında doatane müna•ebotlerin ve tekrar. yukselten:.k de•:letı yemden kur- muştur. Viyanada C'oun Gratz'da 70, 
mütekabil itimedm vücuAe ~etirilmeM. mak 1.az:ımdw. Bız hundnn sorır-a :'rt k Linz'de 40, Klagenfurth'de 40 kiti tev. 

Mlitarunileyh, cihanın istikbalinin tek hır Almanyamn mevcut oldugun'.' kil cdilmit ve bu aon mahalde aynca 70 
Londra konferan-n muviliak olmasınt ve eskisi ~ibi aramızda vatan bainlerı- komünist yakalanm•ştır. 
i.mlr olduğunu ili.rt etmiftir. 

H erriol izahat uerdi 
PARIS, 5 A.A. - M. Henint, dün 

öğled- anma Vıatinııt-'da ti.,..; me
seleler haldanda yapmıt oldui{u müka
lemelere dair M. Serre'e rnalümat ver
mittir. 

Bu mülikatta bilhaua cihan iktıaat 
konferanamda iıtiıal edilecek meseleler ı 
le Amenka tarafmdan teklif edilen ve bü 
tün devletlerin kabul etme..i sartile ve e. 
aaa itibarile Fransız hükümeti tarafın
dan muvafakat edilecek ol•n gümrük 
mütarekesi rr~nuu f.ıahj" ofmu3tur. 

Defifilrlik yok 
PARIS, 8 A..A. - Temp• ~azeteai, M. 

Oruç başladı 1 
Gandi bu·:;fer qft- 1 

lf ~a salıveri1ec~k ! 
BOMBAY, 8 A..A. - Gaodhi, baldan 1 

ve ıuclan mürekkep son bir yenıek ye· 
dikten sonra bir Hint kirazı ağacı altı
na oturarak orucuna başlamıştır. 

Mumaileyhin yanında zevce,i vP.: bit· 
kaç do•tu vardır. 

Hapiaanenin takviye edilmiı olan mu
ldfızları, balkın bapisane bina•ına yak
lafmuuu menetmektedir. 

Ja;>onya krabata 
davas1 

ROMA, 8 A.A. - Sabtk ispanya kra· 
lı 13 ÜR1'Ü Alphons ile ispanya bankası 
aruında 19?9 '\Cnesinde vefat etmiş o-
lan krali~e Marie · Cbriatiano'un emli· 
ki yüzünden zuhur elmİf otu dava, 
Roma ıw.ı!:kemeainde rüyet edilmekte-
dir. 

ispanya bankası, l!alyan makamah
n1n ıa13.hiyeti olmadıi(-ını ileri sünnüt 
ve lspanya'da kralığa nihayet verilmit 
olduğundan dolayı kralın sahsına ait bü-
tün mall~'"ın cümhuriyet ida.-esi tarafın· 
dan mü•adere edilmiş olduğunu ilave et 
mi1tir . 

Herriot'nun reisicümhui' M f .ebırun ite 
vuku hulan müliikatmdan sonra neşre
dilmif olan telıliğlerden Fransa hükü
meti tarafından cleruhte edilecek mea'u· 
liyetler itibarile nziyetin ta~ es
kisi gibi olduiu- iıtidlil ediyor, Va
finct0n müülemelerinin yegane fayda- ı 
11, .,...,,cut tezlerin karşıli.ştırılmasusdan 
ve 3 de.lelin itimada mÜ•tenit tefriki • 

MADRAS, 8 A..A. - Bu yakınlarda 
Abnanya'dan knçıp Madrns'a gelen Al
-n Yahudilerden kadın doktiir Marfi
et Spi~el, Gandhi'ye kartı duyduğu te
veccüh ve takdir hiısini ~österm~k Üze. 
re Gandhi ile birlikte oru~ tutmağa baş· 
lamıştır. 

. Yeni Leh Rei•icamhura 

mesaisi ıayeoiade halfedilehilece~ olan yeni bir Japon taarruzu 
eaaılı me•eleler hakkında Aınerıka ln-
giltere ve F"llDllllUn noktai nazarlannın TOKIO, 8 A .A. - Japon a•kerleri, 
tasrih edilmeaioden ihRret olmustur. 1 Çin seddinin cenubunda yeni bir taar-
M. Roosuelte yeni selahiyetler ı ruza oı;iri,mişlerdir. Bu hareketten mak-

NE VYORK, 8 A.A.. - Nevyork He- sat, Cinlileri, Luan nehrir.in aağ kıyısm· 
raldin Vqingtoa muhabirine göre iktı· dan ~laştırmakt~. 
aadi itilaflar aktetmelı: ve borçlar meae- Hancaye nezaretı namına beyanatta 
lesini halletmek için pek yakmda fevka ı bul.unı:ııağa. •~hiyettar bir zat, şu söz- ı 
iade aali.hiyetler iıtiyecelı: olan M. Ro- len ııoylemıthr: 
oınelt, büyik bir demokrat .'*Jeriyeti- '.'Çinliler, büyiik devletlerle. a_ram~: 
ne sahip bulunduiu mümessiller ıaedi- da bazı kan11klddar çıkarmak mn bizı 
sinde mılllıldillıta wadW etmi7ecd<, aa· T-U. · Pekin ımataka~ _doğru bir l 
aık ayan n ıcfiM-ia _....~...... a-i ı......te s.mu.decelderiaı umuy
yacaktır. lar. fabl lıiz, hu -.ğa dÜ'8>İ yecejiz." 

1 Spor 

V ARŞOVA. 8 A.A. - Bu sabah 
saat dokuzda toplanan hük\ımet 

bloku M. Moscicki'n· tekrar reisi 
cümburluğa namzetliğini alkı,lar
la kabul etmiştir. 

·---<>-

BerHnde fırt,na 
BERLIN, 8 A.A. - Volf Ajan· 

sı bildiriyor: Dün akşam Berlinde 
ve civarında şiddetli bir yağmurla 
ve dolu ile karışık bir fırtına ol 
muftur. O sıralarda nehirlerde ve 
göllerde bulunan birçok tenezzüh 
vapurları batını.ttt • 

Yeni kanunlar 
Mecllste--;;~telff ka

nunlar kabul edildi 
ANKARA, 8 . A. A. - B. M. Mec· 

liıi bugün Refet Beyin teiaJiğiDde 
toplanm.ıttır. C..laenin açılmaaını mil 
teak1p aöz alan Muhiddi'il Pata -
Kars • bulduklan bir top menniaiyle 
bir bombayı karıttınrken atlama•• 
neticesi Çanaklı:alede iki Ye Adanada 
üç köylünün parçalandığı bakkmda 
bir gazetede çıkan haberleri oku· 
muı ve aık adı: ..uku bulan •u gibi ka 
zalara kartı tedbir almmaaı temennİ· 
ainde bulunmuftur. Yeni s.eçilen me
bualardan Tahsin (Konya{, Ali Sey· 
di (Trabzon) Beyleria iotibap maz· 
batalan okunarak taavip edilmiş ve 
her iki.inin de tabUA yapılmı•bl'· 

'Macar-Türk güreş müsa
bakaları başlıyor 

Sabık Gaziantep Ye Kara mebaala· 
n Rem:ııi ve Aiaoilu Ahmet Beyler
le Isparta mebusu lbralıim. Heyin 
tetrii maawıi,.etlerinin kal~U· 
nı iatiyen bqYekilet tezkerelerı ve 
bunlar hakındaki muhtelit eJ>CÜIDen 
mazbataları okunarak kabul edilmö, 
tir. ı 

Muhtelit enciimea mazlıNıta.lan 
Remzi ve Aiaoila Ahmet Beylerin 
halen mebua olmadıkları cihetle bun 
lar hakındaki tezkerelerin b-.veka
lete İadeleri ve lbrahim Bey beJdon
daki talebin de devre sonuna bırakıl 
maıı istenilmekte idi. 

Bundan sonra dahiliye me11111rlar1• 

nın tahdidi ainlerine -va.iz ve deraeam 
maaflanna, SoY'yet Ruayada bulunan 
at-militer ve muaYiiıleri tahsisatla• 
nna zam yapılmaaına dair k•nunlar· 
la harp c-weriain tamiri için yaptı 
rılacak liman ve tersane ile nıuvaze· 
ne vergiainin hir sene müddetle uza· 
tılmau hakkındaki bnualanrı ikinci 
müzakereleri yaptlarak kabul edil
miftir. 

Tababet we fllabab aınıAarmın 
tarzı icraama dair ı.a..un.ı mii:ııenel 
kanun müzakere ... taavip edilmiştir. 
8- gön : Ankara nümune haa

taneaiade va:ııife ırönnek, dıtanda he· 
kimlik etmemek ve hizmet müddetle
ri bet yılı seçmemek ..,-tiyle bet ec· 
nelti mütehuua doktor cetirtilecek· 
tir. 

Meclia perşembe günü toplanacak· 
tır. 

lardan biri köylerde, diğeri ..,birde 
mücadeleye bqlayacaklardrr. Haata• 
lıklılar tesbite başlanmıştır. 

Akhişarda eaki eserler 
AKHiSAR - Şehrimizde tepe ~ 

zarlıiı civannda İllfll edilmekte olan bir 
biıaıun temelleri kazılırken birçok eski 
.-!ere teaadiif edilmittir. Bunlann Aa
pre-Kaatre denilen beyaz kale enkazına 
ait eserler olcluiu anlaşdmaktadır. 

19, 21, 25 mayısta yapılacak 

1932 Balk.an giinıf f&lllPİynna-- 1 
dal\ sonra ilk temafDDIZI 19 mayıs cu 
ma ıünü Macar Vaautaa takımı ile 
yapacağız. Balkan aampiyonasını ka
zandıktan aonra süre! hayatnnıza bir 
nevi durgunluk aı•ız oldu. Ekseri 
güretÇilerimiz idnıanlarıru ihmal et
meğe başladılar. Şimdi yeni yeni • o
da federaayonun cayretile • bir parça 
hararetlenen bir tui>emiz gelecek 
hafta sıkı bir imtahana maruz kala
cak : 

Üç Balkan devletini yenerek elde 
ettitimiz Balkan güreş f&IDpiyonlu
iu üzerine sporun bu ,..beoile meş
ğul olan milletlerin dikkat ne:ııarlan 
üzerimize döndü. Bilbaua gelecek 
hafta kartılafAcaimuz Macarlar bu 
büyük muvaffakiyetimizdea adam •• 
kıllı ürktüler. 

Avrupada ve bilhaaaa böyle yakın 
şarkta beynelmilel bir ciiret kudreti· 
nin me7dana birdenbire çrkıvenneai 
onlar için her halde ürkülmeyecek bir 
keyfiyet defildir. 

Bütün bu sebeplerden dolayıdır 
ki celecek hafta çarpqacağımız Va· 
autas takımı •on derece kuvvetli ola
rak gelecektir. 

Bizim çıkac.ık takrm henüz belli 
olmamakla beraber aşalı yakan fÖY 
le olmaaı muhtemeldir: 

Ağır: Mehmet. 
Yan ağır Sıvaoh Mehmet, Urfalı 

Salih. 
79 kiloda Kadri, Ahmet. 
72 ,, Samin, Yusuf Aralan. 
66 " Münir, lunail. 

61 ,. Abbas. Mehmet Ali. 
56 ,. Servet, Hasan. 
Macarlarm takımı şöyledir: 
Ağır: Kon Fercuz. 
Yan ağır: Palotaa Joaef. 
79 kiloda Heıedua Seba. 
72 ,. Banayaız.. 
66 ,, Bolis Cyuba 
61 ,. Fabiaa Pol. 
56 ., Galaınbcı9 M~· 
Macarlar 17 mayıata .-Juimize ge-

lecekler ve t 9 mayıota ilk maçlarını 
yapacaklardır. 

Bu aeaeki kotular 
Y ant .,. salah encümeninden aeli.

hiyettar bir -ı. -m.ıen -isi et
rafmda bi:ııe fUlll&n aöylemiftir: "Bu 
aene k.,...ı.n bundan ev..elkilerle ka· 
bili kıya• deiildir. Memlekette yeti· 
f<'D yerli yanmkan İnpliz jenerasyo
nu üç yatmda olduğu halde bu aene 
kotu meydanlarını clolduracakbr. 

Bunlar kotmağa batladılar. Gelen 
taylar hemen bili.iatima mnvaffak ol
muş tiplerdir. lamirde batlayaa ko
tularda at kalaba!rir geçen seneden 
fazla olduğunu gösteriyor. 

932 aeneainde Türkiye kotu aaha· 
lanna altı yü:ıı at cirmifti. Bu adedin 
bu aene sekiz Yüzü bulacaiı şimdi· 
den temin edilebilir. Bunlardan mi.
da yine memlekette doğmuş saf kan 
inıiliz taylan iki yatında olduklan 
halde kClfulara başlayacaklardır. 

Bunlar da evvelki senelerde doi
mut olanlardan çok daha mükemmel 
dirler. Bu ta7larda görülen teki-

{i!'Oll ~ ~ D:KiK 
Dil inkılabımız 

Fransız bilgini iakalabıO 
büyüklüğüne hayran •• 

ANKARA, 8 (Telefonla)-lki 
haltaclan beri fehrimizde bulunan 
Fransız dil bilgini M. Denny bu 
akfamki trenle lstanbula gitmiftİr. 
Orada iki gün kalarak Parise dö· 
necektir. 

M. Denny elit inkıliibımızın bü
yüklüğüne ue çabukluğa hayran 
olmtıftur . .Şehrimiulen ayrılırken 
dem~tir ki: 

- Dil husumntla böyle mühim 
bir inkılabın imkanım bile tasav
vur etmezdim. Tuttuğunuz yol si
zi umduğunuz neticelere süratle 
ııardıracaktır. 

Maarif yardım aaadığı 
ANKARA, 8 (Telefonla) - M• 

allimlerin aralannda yapacakları 
bir te~kilatia hayatlarını sigorta 
ettirme/r ve/atlarında geride bıra 
kacaklanna maktuan ve nakden 
cugari 500 lira rotlde.inJe bir prinı 
temin etmek üzere hazırlanan mo 
aril yardım santlığının murt lefkil 
eJileceğine tlair tamim vilayetle • 
re flÖnderilmiftir. 

Mevduatı korama •. 
ANKARA,.8 (Telefonla)-AJ 

liye encümeni mevtluatı koruma l' 
yihası üzerinde tetkikatın' ikmal 
etmi~tir. 

Darülfünun Emini 
ANKARA, 8 (Telefonla) -1"' 

rüllünun emini Muammer Rafit 
Beyin teJaııi için Viyanaya gitm• 
si takarrür etmİftir. 

Maarif ••kilinin 
ziyafeti 

ANKARA, 8 (Telelonla) 
Dr. Rept Galip Bey yarın ismet 
Pasa Kız Enstitüsünde DarülliinaJf 
erkanı ve profesör Malche fereli· 
ne bir ziyafet uerecektir. 

Taziyet telgrafına 
teıekkür 

ANKARA, 8 ( A.A.) - Japow 
yamn Büyülr elçisi M. Yushiılanıtt 
vefatı Jolayısiyle Hariciye ııelt/il• 
ti uekili Şii1ırii Kaya BeyJentli 
tarafuttlan çeMftm filtnda, -
mailey/Un mahJuma taralıntl.an a• 
~tlcıki telgrafla ceııap verilmİf 
tir: 

Harici-,.e Vekili Beyeleruli Har.· 
retlerine; 

Pederimin velatuulan tlolayı to 
rafı devletlerinden beyan ediletı 
samimi taziyelerden leulroliiıle nıi 
tehaaü olarak zatıJeoletlerine U 
tün ailemin fiikran hislerini arzet 
lerim. 

MARSILY A, 8 (AA.) - za 
nüamla Ankıarotla ölen Japon)IO" 
mn Türkiye elçüi M. Yushicla'nıl' 
iıa,i Graga posta vapuru ile Mcıf' 
si/yaya gelmiftir. M. Y ushülanıJI 
cesedi MarsilyoJa yalnlacalr, /ıiill 
Japonyaya gömlerilecektir. 

Halkldikyada zelzel• 
SELANIK 8 (A.A.) - Halid 

Jikya' Ja yeniden bir"°' ulall 
Jaha lıaydeJilmiftir. MoJJi Z.tlld 
ve inaanca zayiat olılalan« cloıit 
hi, bir ltaber •elmemİflir. 

mül kOfUlarm neali ialih ruıktai .,.. 
zarından yaptıfı esaslı teori ırö.teı" 
mek için ki.fi bir delildir. 

Hariçten gelmq saf kan lngiliz al· 
lan da bu sene daha fazla adettedil" 
ler. 

Bu ııene yant programlan memle' 
ketin muhtelif Vilayetlerinin yetittlt' 
me nolıtai nazarmdan iatidat Ye ı. 
liyeılerine cöre yapılmı~trr. Meseli 
Cenup Vli.yetlerimiz aaf kaa ar 
bu Vilayetlerde kotular daha siya 
yetiftirmeie 111üaa.it olcluklarmda 
saf kan arap atlarına tahaİlı edilm' 
tir. Huclndun obir taıafında ve Çöl 
yetifen hakiki aaf kan arap atlar 
celbetmek için Di)'anbekirde yükse 
ilıraaiyeli ve kazanan atın hükUın 
tarafından damrzbk olarak satın a 
lınmaaı tartına havi bir yetittirme k 
fUSU tertip edilmiıtir. Yine aaf kan • 
rap atı yetiftirmeğe çok müsait ola 
Gaziaatap için de yalnı:ıı bu atları 
mahaua kofUlar tertip edilmittir. H 
lo ideal telakki edilen irk ve evaa 
at 7etiftirmek ve ana k11raklariy 
doğan taylanm eyi bir bakan ve iıl
man rejimine tabi tutmak İçin iiç • 
ne sonra yapılacak koşuların Şllrtla 
şimdidPn ilan edil~ş ve yetiştiricile 
bu koşulara teşvik için büyük ikr 
mi,Yelcr tab.•ia edilmiştir." 

1 talya - Çekoslovakya maçJ 
FLORANSA, 8. A. A.. - Dün it 

yan ve Çekoslovakya milli takunl 
araamda yapılan fütbol maçını S 
ltalyan talmıu kazanmııtır. 
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Ekonomi • 
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Iktısat kongresi bitiyor 

lfarici ticaret mümessillikleri kal. 
dırılmıyacak, kuvvetlendirilecek 

Bir buçuk aydanberi Anlıarada içti- Trabzon ve Cireaun'da 8 milimetredir. 
ıııalarına devam etmekte olan iktısat 
li?ngreıi faaliyetini ikmal etmek üzer .. 
'!""· Konırre kanun, teşkilat ve nıyon:ı· 
lı:ıın nınzulan üzttinde çalrımıtbr. Bıl
haua vekalet ve of:, te•kilatı hakkında 
bazı mühim ttaılar. haz~rlanmı!tır. 

Kongre meıaisini l".elecek hafta zar
fında bitirecek, hazırladığı raporunu ik
lısat vekiline verecektir . 

Harirteki ticaret mümeıaillilderinin 
kaldırıla~ı haberi doiru deiildir. Bu 
bJÜrneaıillikJerin mesai.sinden vekalet "e 
ticari müeoaeıeler daima iıtifade etnüı-
1.,.dir. Bu ıeheple mümeoaillilder kaldı
rıl-ı. şöyle dursun, mevcudun adetleri 
çoğaltılacaktır. 

Kömür ihracatını artırmak 
ıçın 

_KömÜT iatihsalittımızı ve salıtını te- · 
!kun ve tezyit icin Ticaret Odasındaki 
•htiıaı komiıyo~u, raporunu hazll"lamıf
tll'. idare hevetinden g~tikten sonra 
lktısat Vekaleline l'Önderilecrk olmı 
l>u raporda ıu tedbirler ,..österiliyor: 

l - Kömürlerin. ocaklarda daha İyi 
\le f Pnni su .. ette islenmesL 

2 - Ecnebi memieketlerine gönderi
lecek kömürle,..jmiıin n~l<liyatını ucuz
latmak için kömür vapurları temin edi]. 
rnesi. 

3 - Maden kömürlerim:zin kolayca 
•evkedilebileceği mıntakalardaki fabri-
1..aJarda gaz, motörin ve benzinle i~liyen 
makinelere mümkün mertebe müsaade 
t!dilmeme.i . 

Kon~İmentolar 

Bazı tacirler, getirttikleri mallann 
konşimentoları mukabilinde birkac ordi
no almak İstedikleri halde konşi;.,ento
ların bu <uretle parcalanmasrna acent .. 
fer mÜ•aade etmemektedirler. Bu husus
la vitki olan müract'lat Üzerine Ticaret 
Odasınca t•tkikat yapılmaktadır. 

Hububat stoku 
933 senesi iptic!a11nda şehrimizde 945 

Çuval cavdar, 650 çuval kutyemi, 2563 
Çllval 11Mm, 16 bin ton buğday, 5406 
lon arpa ıtoku mevcut bulunduğu tes
lıit edilınittir. 

Kuru meyvelerimizin 
istihlak yerleri 

Ticaret Odası. meyvelerimizin fula 
>niktarda iıtihlikini tem.in maluadile ku 
l"u üzüm, incir ve fındıiın ne ıuretle ve 
~elercle lrullanıldıimı memleketin her 
Yerinden aonnustu. Buna peyderpey &'e
len c"""Pbır t ... nif eclilmittir-
T~ Odaaı, ""'Tt'elerimizin muh

telif iatihlik tarzlannı lüım l'den yer
lere bildlrecelctir. 

Ayna fabrikası 

Cam tacirlerinden bir ıırup tehrimiz
de büyük Wr ayna fabr;kuı vücude ce-
lirmejoe t~s eı...O,lerdir . 

Dün gelen buğday 
Dün ıehrimize Anadoludan 8, T nlı-

1a'dan 3 vagon buğday gelmiıtir. 

Yağan yağmurlar 

lktısaı Velüıleti metereoloji müeues .. 
ıinin verdiii malümata f'Öre, 6 mayııta 
yağan yağmurun miktarı Etimesut't• 
23, Tckat'ta 18, lnebolu'da 16 Bafra'
da 14, Kaıtamoni'de 13, Anbra'cla 9 
Isparta, Tosya ve Burıa'da 8, Yaı0,,8 v~ 
Göztepe'de 6, lzmit, Rize ve Soma'cla 
S, Adapa:ıarında 4, Afyon, Zonl'ulc!.ak, 

1 BORSA 1 
<l ı Baııkaımclu al..., c:etftldir) 

8 MAYIS 1933 
Aktant Fiatl•r• 

htikrazlar t lıtılı:rau • lıtikraz Uhili k•· Tahvilat -. .. 98,50 Ele"-tri .. -.-
ş., .... d. ,., ..... 280 

Tram"Y•J' l>. Mv.•..W.ide 83,IO -.-
G.ürnr61..l•r ",7!' Tti-1 ---Sa7di mahl 7.- Rı .. ban 111,311 
ll•fd•• 11.71 Anadolu 1 44,40 
l', aılr•riJ• 7,71 .. ili •S,75 
ı ... ,,. a.ı .. u,. meııil 56,llO 
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1, Ba•luu Na- a. ..... u 21 10 
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.. u Ha•ilia• 9$ ·~· 29,.30 
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A .. dolu Hiııe 25.25 ttfla.t da7. 24 

Şrlı. de7, 2.-
Tranın,.ay 50,76 Bal7 • z.so 
Reji 3,IO Seri.. BI. ena 2.81 
Şir, h.ayrİye 15.- Telefoa 13,-
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Madrıt 

!»aria 
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08 
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Avrupada buğday 

Bu aene Avrupa'da geçen seneden faz 
la buğday iıtihsal edileceği, So•yetlerin 
kı'1ık zeriyatı iyi olmakla beraber ev
velki seneki kadar buiday ihracatı ya
pamiyacakları anlatılmaktadır. 

Kahve ucuzluyacak 
Anlı.ara'da kahve mukavelesi imzalan

dığı y112ılmıth. Yeni mukavele tatbikab 
neticesinde kahve piya .. smın ucuzlama 
11 belılenmektedir. 

Kabzımallar pahalılığa 
sebep oluyor 

Meyve ve bilhassa y~ üzüm müstah
silleri, kabzımallardan Ticaret Ocla11na 
ıikayet etmişlerdir. Müıtahıiller, lstan
bul'a gönderdikleri 50 okkalık b;r çuval 
üzümden kabzimallann maktuan- 90 ku
rut komisyon aldıklanru, üzümün paha
lı olduğu senelerden kalan bu komisyon 
mjktarının üzüm fiatı çok düımüş bu· 
lunduğu h•lde indirilmediğini, bundan 
zarar ırördüklerini söylemektedirler. 
Yapılan tetkikata nazaran, kabzimalla

rın lzmir'den gelen ırallardan yüzde 
hesabile komisyon aldılcları halde yakın 
yerlerden lstanbula P'Önderilen yaş ü
zümden 50 olckada filhakilca maktuan 
90 kuruf komisyon a1dıklannı göıter
mittir. 50 okkalık hir üzümün nakliyesi, 
komisyonu ve saire masrafı 200 kuruş 
tutuyor. f<tanhul h•lkınm 25 - 30 kuru
şa satın aldığı bir okka üzüm mukabi
ruş v.eçmektedir. Ticaret Odası bu hu
susta tetkikat yapmaktadır. 

Sanayi Kredi Bankası 
umum müdürlüğü 

Sanayi Kredi Banka11 Umum •Müdür
lüğünün ay sonunda Ankara'ya nakli 
tekarrür etmiştir. 

Burada bankanın bir şubesi kalacak
tır. 

Banka umum müdürü Sadettin B. bu· 
gün Ankara'ya gidecektir. 

Yumurtacılar birliği 

Yumurtacılar, aralannda l>i~ birlikte
sisi için te,ebbü.ata giritmitlerdir. 

Japonlarla modus-vivendi 
Türkiye - Japonya arasındaki modus 

vi~endi müddeti 5 ağustosa kadar tem
dit ve keyfiyet dün 1 stanbul gümrükle
ri Baımüdürlüğünce mülbakata tebliğ 

edilmittir. 

Bir Fransız fabrikatörü 
Fran11z fabrilcatörlerinden Comte de 

Porte Jdlrimize gelmittir. 

Ofis te tetkik edecek 
Yılan ihracatı irin bircok müracaatlar 

vu~ bulduğunu e;ören- ihracat ofisi de, 
bu •ti tetkike lüzum 11:örmüttür. 

Iranda bir inhisar 
b1~RAN, 8 A.A. - Reuter Ajan11 

yor: Iran hükümeti otomobil ve 
otoonobil liistilderi ve döıemelerini Ti
c~ İn~isarını AmerİGUe Per'>İAn Corpo 
,.abon ı•rketine vermİftir .. 
~-~·~~-<ı~~~~-

v ergi tahsilatı 
Encümen hük umetten 
teme nnilerde bulundu 

ANKARA, 8 - Bütçe encümeni ye
ni sene layiha.ındaki mazbatumda 

bülcümetten hntlı
ca iki mühim te
mennide bulun .. 
maktadır. Bu te
mennilere nazaran 
lstanbul gil:i bü
yük ıebirlerde ha
zine tahakkukatı· 
nın pürüzsüz ola· 
ı-ak tahsili için, teı 
kili.tJn icap ederse 
değiftirilmesi hat
ti bu işin eh:mmi
yeti niabetinde i
cap ederıe masra
fa d~ katlanılmaoı 
tavaıye edibnekte. 

Hanın Fehmi B. dir Köylerde yapıl 
makta olan tahsi. 

latta kontrolü daha sıkı bir hale koy
malıdır. Bu mazbatada umumi bir tef
kilit liı.yiba11 hazırlamaaı teklif olun
maktadır. Bu liıyiharun tanzimi l'eci
kirae, büyük şehirlerde tahakkuk ve 
tahsil i~lerinde acil ıslahat vücude ıre
tirilmeoi vekaletten beklenmetkedir. 
Damga kanununun tatbikı sırasında 
pul Üzerindeki imza ve tarihin her yer 
de ~er zaman mecburi telakki edil
meaınden n&IJİ uzak yerlerden veya· 
but ~cnehi memleketlerden bankalara 
ve 

1 
tırke~lere. gönderilen tediye ve ba

va e emırJerıni verenlerin bulundukla 
" .~·~~ilerde daml'a Pulu bulmak 
mumkun olmadıg ... ından . 
ı - emır ~ 
an ?'ueue~enin emri veren beaabma 

pul ıl .. kı ıle ve müe . 
" hrü" ·ı . aeaenın reami mu ı e ıptal eylemek • 1•1 ' d" ureıerea-

mı aıre memurlarına danw. k 
55 . . d ---.a anu-

nunun ıncı ma de•inin son f k 
ile verilen sali.hiyetin banka.) 

1 raaı 
b h. k" .. ara ve 

u ma ıyette ı mueNee.alere de teı . 
li suretile alakad&rlara büyük kolam: 
lık bahşettifi ırihi hazinenin de hiç brr 
zararım mucip olnuyacağından bu i
tin halli de Maliye vekiletinden bek
lenmektedir. 

MiLLiYET SALI 

GUmrUklerde 

Sekiz antrepo 
ihtiyaç hasıl olduğun
dan açtırılmak üzredir 

Rıhtım Şirketinin 8 muvakkat antr .. 
po açacağı y1121lmııtı. Bu husuıta latan 
bul Gümrükleri Baımüdürü Seyfi B. 
kendisile görüten muhanVimize demit· 
tir ki: 
"- Mevcut antrepolar yetiımediğin

den Kaınnpaşa - Haaköy ar-.ındaki es
ki antrepo binalanndan dördü ile Ka
lıatq'ta 4 antreponun açılmaaına lüzum 
haaıl ol~uıtur. Rıhtım firlı.eti, bcınlan 
açmak uzeredir. ihtiyaç artana diğer 
antrepoları ela açtıracak, ihtiyaç zail ol
dukça açılacak antrepolan bpattıraca
ğız." 

Hırsızlığı içerdekiler mi 
yaptı? 

Galata gümriiğü anbarmdaki hırsızlık 
tahkikatı devam etmekte, airkatın dahi
len ika edildiği hakkında kuvveUi fÜp
heler hisd olmaktadır. 

Belediyede 

Kapıcılar da •• 
Sıhhi muayeneye 
tabi tutulacaklar 

Otel ve apartıman kapıcılarının da 
müstahdemin addedilerek •ıhhi mua
yeneleri yapılma11 belediyece tekar
rür etmiştir. Üç aya kadar sıhhi mu
ayeneler bitirilmiş, olacaktır .. 

Tahta perdesiz inşaat 
BinaJann tamiratı esnasında etrafa 

tahta perde çekilmesi icap ettiği ı.al
de birçok kimseler buna riayet etme
mektedirler .. Belediye böyle in§Bat 
sahiplerinden ceza alacaktır. 

Mezar taşı hırsızlığı 
Bazı mezarlıkların taşları söküle

rek satıldığına dair belediyeye tikiı
yetler viki olmuttur. Belediye bu tat 
hıraızlarını takip edecektir. 

Fr~nsız sefiri döndti 
Franaız aefiri Comte de Cbtunbrun 

dün Ankara' dan ıehrimize eelmiıtir .. 
--o- -

Bir Fransız zengini 
şehrimize geliyor 

franaıı zenginlerinden Baron Mauri
ce de Rotscbild bugün ıehrimize gel .. 
cek ve Fransız sefiri Comte de Cham
brun'e miaafir olaca.kt1r. 

-o-

350 seyyah 
19 may11ta Atlantis vapuru ile tehri

mize 350 lngİliz seyyahı gelecektir. 
~ 

Romenlerin mlllt günü 
Y ann Romanyarun milli bayramı ol

duğundan jeneral konsül M. Anaıtaayu 
konsolosanede saat 11 d" Romen teba
asının tel-rikiıtını k~bul edecektir. 

-<>--

Muvaffakıyetli bir 
müsamere 

Evvelki ak""" Cumhuriyet Halk fır
kası Şişli Nahiye Merkezinin himayesi 
altındaki Gençler Birliğinde bir musiki 
müsameresi tertip edilmiıtir. 

Bu müoamerede Beyoğlu Spor klübü
nün nwıiki§İnas aza~ı tarafmdan :1c:i sa
atlık bir proırram dahilinde çok ırüzel 
parçalar çalmmıt ve söylenmiıtir. 

içlerinde l va~o, Kangelidis, Çiços ve 
Sercovıç l:.fendiler taııannide ve man· 
dolinata takımını ıe,kit eden gençlerin 
hepsi son derece temayüz ve bazının 
tarafından hararetle alkışlanmışlardır. 
Bu müsamereyi tertip eden ve Şiıli hal
kına ,..üze! bir geçe yatatan Şiıli Cüm
huriyet HAik Frrka11nı tebrik ve Genç· 
ler Birliğine de muvaffakiyetler temenni 
ederiz. _., __ 
Halkevlnd• 

lckiye dair 
Dr. Fabrettin Kerim Bey dün ak

tam H&lkevinde (içki ve hıfzı .. ıhha
sı) mevzulu bir konferans ve.rmiıtir. 

lngiliz sefirleri arasın· 
da de~ifiklikler mi? 
Pariıte çıkan "Mfftin" 9az.etesine cö

~e 1 n~t.er~'nin sefirler ara~ında yapaca. 
gı ~eııııikJılderden bugünlerde çok hah
sedılmektedir. 

r pa:ı~s. ~ri Lord Tyrell'in yerine Ber 
1.n • ın Sır Horace Rumbold veya Va
!~~r°k ~; Sir Ronald Lindsay tayin 
e .~ ;~e .~: . qington sefirliğine de 
mu ~ıki~':'~·olPn Milletler Cemiyeti ı 

lumelrtium_ı ı ır Eric Drumond getiri· 
ec r. 1 

Ayni z~manda Türkiyede bulunmak
ta olan Sır Georl'es Clerck Viyanaya 
gidecek ve Viyana sefiri de tahdidjsin 
dolayuile Brüksel •efiri Lord Granville'. 
İn yerine tayin Hilecektir. 

,,. "' ,,. 
Bu haberi ln![iltere sefaret konağın. 

dan tablıik eu;k, Sefaret mchafiline gö
re .. 1 nı:ilt~enin ~efirleri arasında ya.pa
cagı bildırılen değişikler doğru de~ildir. 
Ankara sefiri Sir Georcreg Clarck. bü
yÜk elci oldu .. undan o;ta elciJ;k ' olan 
Viyana'ya nakli de vrı .. it ola~-z. 

• 

Pollate Vlllıyette 

Y akalanıyormu? Galatasaray 
Sahte yüzliikler tahki- Li•eye ait evrakı idare 
katı neticeye yaklaıtı heyeti tetklka başladı 

lıtanbul :zabıtası sahte yüzlük para
lar hakkındaki tahkikatını dennleştir
mit ve çok eaaalı İp uçları elde etmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Tahkikatın bugünkü safhası, ketumi
yeti icap ettirmekte ve yapılacak ifıaat, 
zararlı görülmektedir. 

Dünkü Ak'8JD gazetesi, Stavri ve Kar 
]of isminde iki kiainin nazaret a1tına a
lındıiını yazıyord;,. 

Bizim öğrendiğimize göre, nezaret 
altına alınanlar yalnız Stavri !le Karlof 
dan ibaret değildir. 
Bu mühim &ahtekirlığın bütün cürüm 
unıurlannın meydana çıkanlmatı Mr 
gün muelesi olduğu muhakkak gibidir. 

Kaçak sigara kiğıdı 
Fatihte, Malta carşısında manav Hü

seyinin 4" No. lu dükkanında Halep 
marl<alı 155 varak kaçak ciııara kağıdı . 
muaadere edilmittir. Hüseyin yakalan
mıştJT~ 

Dayak 
Kücük Camlıcada oturan mütekait 

Emin Beyin: ı-obanı Ahmet oğlu Mu,ta
fa Re•ber Sükrü tarafından döğülmüş 
ve ta~la ba,ından yaralanmıştır .. 

Pencereleri kurcalarken 
Hasköyde mekan<rz takımından lne

holulu Hasan, Karaağac hrtrut inhisarı 
idzresine ;:ıi· demir pencereleri kurcalar· 
ken bekri tarafından !'Örül~rek yakalan
mıştrr. Ha~anın ü-.tünde hj,. de kontrol 
'aat ;:tn;thtan çıkmıştır. 

ne mir parçasıyla .. 
Aynalıçeomede, 21 No lu dükkanda 

kahv<'Ci Hüseyin Necat; ile arkadaşı 
kasap Oıman ara,ında kavga çıknuş, 
Hüseyin Necati. eline P-eçirdiği bir de· 
mir parçasile o,manı baıından yarala
mıştır. 

Sarrafı dolandıran bulundu 
Bundan bir müddet evvel açık gözün 

biri BalıLcpazannda hi ... mu'l;evi sarrafın 
10 tane be~ibirliğini piiya ayannı mua
yene ettird.ek i-:in yanındaki sarrafa 
göstermek üzere alıp ~tmiı vr hir da
ha dönmemi•li. Zabıta merhul dolandı
ncıyı aramalcla metl(Uldü. Acık l"Öz do
landıncı dün nihayet yakayı ele venniı
tir. San.ik iıminde bir; olan bu adam, 
evrakile birlikte Adliyeye vttilecektir. 

Yanaşmasını yaraladı 
Kemerbur,..s'ın Kurtkemerinde Çat

lak sokakta oturan Kalkandelenli Ra- ı 
roazan, y~masını yaralamıt ve kaç
m1tbr. 

fn~11z sefiri döndti 
Atina'ya gitmiş olan lnıriliz sefiri 

Sir Georııes Clarck ıehrirnize dönınÜf· 
tür .. 

Mahkemelerde 

Viliyet idare Heyeti dün vali mua
vini Ali Rıza Beyin riyaaetinde toplan· 
mııtır. Bu toplanmada Galatasaray Li
•esi sabık müdürü ve diğer alil.adarlar 
hakkında Maarif Vekiıletinden gelen 
tahkik evrakının tetkikine b&Jlanmqtır. 

Ancak dünkü içtimada bir karar ,,eril
mit dejildir. Diğer içım.larda tetkikat 
nihayet bularak bir karar verilecektir. 

Defterdar teftişte 

Defterdar Mustafa Bey, dün ıubeleri 
tefti§ elmitlir. 

MearlHe 

Muallim kampları 
------

Kurulacak kamplar hak 
kında tamim geldi 

Yaz tatilinden bilistifade ilk mek
tep muallimlerinin kuracakları kamp
lar baklanda dün vekalet maarif mü
dürlüğüne bir tamim göndermiftir .. 
Tatil kampları temmuz ve ağuatoa ay 
lannda olmak Üzere iki ay devam e
decektir.. lstanbulda iki yerde kamp 
kurulacaktır. Bunlardan biri Zincirli 
kuyuda Balmumcu yatı mektebinde
dir .. Burada 80 muallim için yer var
dır .. Buraya erkek muallimler kamp 
kurabilecekler, evli olanlar zevceleri
ni de l'etirebileceklerdir. Diğer kamp 
ta Çamlıca Kız orta mektehind" J.u
rulacaktır. Buraya da 70 kadın mu3] . 
lim kamp kurabilecektir. 

Kampa iştirak etmek iatiyen mual
limler bir günlük yemek bedeli olm~'k 
üzere kamp idaresine elli kuru~ vere
ceklerdir. Yol masre.fJarını ve diğer 
ma~raf1arı herkes kendisi görecektir. 
Maarif vekaleti latanhuldan baska A
nadolunun muhtelif yerlerinde kamp 
mahalleri teabit etmiııtir. Ordu civa
rında Yona yatı mektebinde 50 mu
allimlik, K.ayaeride Talas yaylasında 
lncirlidere yatı mektebinde 150 mual
limlik, lzmitte Değirmendere orman
lık plajmda 100 muallimlik kapmlar 
kurulacaktır. 

" Meslek aşkı " 
Maarif velr:iıleti beden terbiyesi u

mumi müfettişi Selim Sırrı Bey dün 
aktam erkek muallim mektebinde u
muma mahıus olmak üzere ( Mealek 
aşkı) mevzu la bir konferans venn~
tir. Konferan•ta birçok muallim ve 
talebe hazır bulunmuştur. Selim Srrn 
Bey konferanımda berkeıin vazife.i
ne a,ka bailı olrnaunın kıymet ve bü
yülılüğünü izah ve tahlil etmittir• 

Bir kitap toplattırılırsa ••• 
• •• İçinde hakareti mutazammın bir 

yazı cürüm te~kil eder mi? 
Eıki latanbul mebuıu Süreyya P-- ı 

nın "G«e gelen telgraf" iıimli eıerin
den dolayı ~r N112on "Hikmet Bey aley j 
bine açtıiı hakaret clavaaının rüyetine 
dün üçüncü ceza mahkemeoinde batla
nılmışbr. Davaa vekili Nazmı Hilnnet 
Beyin bir şiiri ile Süreyya P&fB ile ba
ba11na aarahaten hakaret edildiiini an
Jatmrf, auçlu v'kili iıe dava arz.uba1i ile 
iddianamenin kanuna uygun olmadığını 
söylemit, iddia makamı d" bu mütalea· 
ya iıtirak ederek iddianamenin tashihi
ne taraftar olduğunu beyan etmiştir. Fa
kat mahkeme heyeti müzakereden sonra 
iddianamenin kanuna uygu n olduğuna 
ve ıu~lu"''kilinin iddiasının reddjnekarar 
vermittir. Bund•n sonr a suc]u iatjcvap 
edilmit. Nazım Hikmet Bey türden, 18• 

nalları, yazı11nda hakaret kaatı bulun
madıiından, Mltanat devrinin kirli ta
raflarını t~rih makaadİyle bu ,üri yaz
dığından bahsetmiıtjr. Maznun vekili 
de giirde mevzu bahsolduğu iddia edilen 
şairin baba .. nın 3 ay evvel öldüğünü, 
fakat bu ~iirin J sene evvel yıızıldıjıııı 
ve bir matbuat gezintiıinde de hu şiirin 
okunduğunu, binaenaleyh ne Süreyya 
Paıaya, ne de babasına hakaret kastı 
o1amıyacağını söylemiıtir.. Müdafaa ve
kili bu mütaleasına: "Şiirin hulun dulu 
!<itap bir meseleden dolayı toplattınl
mıttır. Binaenaleyh netredilmit sayıla
maz ve cürüm t~kft etmez" cümlesini 
de ilave etmi~tir. Muhakeme 11 den 13, 
30 " kadar d...,am 'etmit ve kalabalık bir 
samiin kütlesi muhakemeyi takip etmif
tir. Neticede evrakın müta1eas1 İt'.in dos
yanın iddia makamına verilmesi;;. karar 
verilmiş, muhakeme 10 maytaa bırakıl
mıştır. 

Evde yakalanan hırsızlar 
Silivrjde Halil ustanın evinden hırıız· 

lık yaparken evin içinde yakalanan Şa
kir ve Seyfettin İ1;minde iki kitinin mu· 
hakemelerine dün Ağırcezada baJlanıl
mıştır. Hidisede hırsızları yakalıyan 
bazı ~damlar sabit sıf•tıyla dinlenilmiş· 
tir. Muhakeme mi\znunların sabıkaları
nın ıorulması ic:in başka ~üne bırakılmıı 
tır. 

Sabitlerin ifadesinde 
mühavenet görülmedi 

Sandal Bedeıteninde müzayede va-

rakalan üzerinde tahrifat yaparak me
:zat idaresini 1610 lira dolandırmaktan 
ıuçlu Ayetullah ve Fuat Efendilerin 
muhakemelerine diin Aisrcez• mahke
mesinde batlanılmıthr. 

Evvelce Emniyet sandığında yaptılda
rı bir dolanclmcdıktan dolayı mahki'ım 
olan ve hapjsanede cezalarını çelonekte 
bulunan bu iki suçludan Ayetullah evvel 
ce dinlenen şahltlerden Supbi ve Am 
Beylerin ifadelerinde mübayenet oldu
ğunu JÖyliyerek her ikisinin müvacebe
ıini iatemiıtir. Bu ~itlerin ifadeleri o
kunmuı ve mübayenet ~örülmemiı, ta
lep reddedilmittir. Muhakeme müdafaa 
ıahidi celbi için batka gÜne bmılnlmıt
tır .. 

Garson Hasan zorla 
celbedilecek 

Çenılıerlitqta Vezir haıunın altuı.da 

lcaaap Ahdullahın meybaneoindeki pr
son ff•aanla birlikte. gitmekte olan Jran 
lı Recebi Karadağ tahenca11 jle ya

ralamaktan ıuçlu Tiranlı Arnavut Mu
tafanın mulıak-ine tlün devam e4ile
c~kti. Fakat tahit olarak celbi icap e
den garson Haaan mahkemeye gelme
mittİ. Muhakeme Haoarun zorla cellıi 
için batka l'Üne bırakıldı. 

Eroin davası 
Eroin kaçalıçılıiı yapmaktan suçlu ec

zacı Aram, AJbnmakas terzihaneıi sahi
bi Ariatidi. ftalyan tebaasından infllat 
kalfası Armando ile Dimitrinin muha
kemeleri dün Ağırcezada yapılacaktı. 
Aranın ayni cürmünden dolayı Ağırce-
:ııada devam etmekte olan iki, Aristidi 
nin de bir _da_va~ı daha v~~ Fakat suç 
lul-:':d~n !;>ımıtrı ırelmemıtti. Bunun için 
bu u~uncu davaya bakılamadı ve Dimit
rinin zorla getirilmesi için muhakeme 
19 hazirana bırakıldı. 

Dikiş makinau çaldığı için 
. lstanbul giimriilc: başmüdürü Seyfet
tın Beyjn Göztepedeki evinden bir dikit 
makineıi çalan Zafranbolulu Omenn mu 
hakemesi .. ün ikinci cezada neticelen
miş, Ömer hir sene hapse bir sene de 
emniyeti umumiye nezffreti a1tında bu
lundurulmıya m•hkum olmuıtur. 
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Milllclnin defteri 
"Milliyet,,in son sahifesi milli 

tarihin timdiye kadar meçhul ka
lan yapraklarım birer birer açı· 
yor. 

Millicinin defteri, inkılabın tah
minimizden ne kadar çetin bir 
mücadele ile taazzuv ettiğini bize 
yudum yudum, fakat müessir bir 
mü11ebbih gibi izah ediyor. 

Geçen bir tefrikaıı t. Laman ek
seriyeti sarıklı hoca efendiler tet
kil eden Meclisi Millide bir sıhhı
ye kanunu müzakeresini if,a edi
yordu. 

Mecliateki bir kaç doktor kanun 
maddelerini bir fen ve ilim adamı 
sıfatile müdafaa ederlerken hoca 
efendiler mahut Vahdeti lisan ve 

' heyecanı ile nralarından havala
narak dualarla karıtık itirazlarda 
bulunuyor, frenginin ilaç ve tedavi 
ile değil teriatin emir ve nehyi ile 
önüne geçileceğini iddia ediyor
lar. 

Bir hoca efendi cüppesini kıvı-
rarak kürsüye fırlıyor ve: 

- Şeriat fenden yüksektir! 

Diye haykırıyor. 

Sakalı göbeğine 
efendi de : 

inen bir hoca 

- Kızlarımızı, haremlerimizi 
doktorlara gösteremeyiz. Lanet ol
sun. Diye feryat ederken heyecan
dan sarıklar havalanıyor, alkıt
tan salonun tavanı çatırdıyor. 

Ve nihayet celse kanunu müda
faa eden fen adamlarının bir çok 
sille, tokat yemeleri arasında tatil 
ediliyor. 

Bugünün çocukları bu yazıları 
zarif bir mizah fıkrası gibi okur
ken güleceklerdir. 

Fakat bunun Türkiye inkılabın. 

da yer tutan ve milli vahdeti tem
sil eden bir meclisin zabıtlarından 
çıkarıldığım anladıkları zaman 
dehfet ve hayret içinde kalacak
lardır. 

Dehtet içinde kalacaklardır. 
Çünkü bütün bir medeniyet i.lemi
nin kin ve istiluına kartı kıyam 
eden milletin, haklarını ne sevi
yede bir meclisin eline bıraktığını 
bir an için düfiineceklerdir. 

Hayret içinde kalacaklardır. 

Çünkü vatanı çep çevre saran düt

manlara kartı mücadele eden ha

Juki.rın bu seviyede bir meclisi 

ne maharetle maksadına rametti

ğini bir dakika tahayyül edecek

lerdir. 

Ve anlayacaklar ki Gazi, bütün 

bir husumet aleminin topuna Vb 

kılıcına göğsünü gerdiği zaman 

arkasını dayadığı meclis binnefis 

onun fikir ve kararlarına husu

met ilin eden bir tefekküldür. Bu 

kadar menfi bir kuvveti yoğurup 
ondan müabet bir inkılap hamuru 

çıkaran Gazi anlıqılıyor ki cephe

leri saran dütmanlarla beraber 

inkılap fikirlerini kemiren böyle 

h-.arat ile de mücadele etmif ve 

galebe çalmıftD. 

Onun en geri kafaları en ileri 

hareketlere ilet eden sihirli deha

sı, kudreti gün geçtikçe, inkıla
bm meçhul aahifeleri böyle birer 

"birer açıldıkça daha vazıh bir be

lagatle anlatılıyor. 

Burhan CAHiT 

Antika paralar 
Metruk bir klllae hara 
be•inde aeler bulund u? 

Gireıundan telınmize l'elen bir habe
re göre, Piraziz mahallesinin El
malı köyünde .;ok eıki metruk 
b~r kiliıe harabeıinde bir köylü eski de
vırlere ait tari)ıj loymetı haiz bir torba 
~ 300 dirhem ağırlığında 80 adet 
ıriimuı para bularak nahiye pazarında 
pek ciiz'i para ile satmak istemi,ıir. 
Hallıevi dil tarih ve edebiyat !Uhesi bu
n~ haber alınca zabıtaya malumat ver
tm§, yapılan tabkikatttt bu paraların 
Mhridat devrine ait olduğu anlaşıla
rak elli beı tanesi elde edilmiıtir. Bu 
para1ar teltrimiz müzesine cetirilect"ktir. 

İrtihal 
Eıbak ba, mabeyinci Li'ıtfi Simavi 

Bey kalp sektesinden dün gece vefat 
etmiştir .. Cenazesi bugün 5aat on bir· 
de Taksim'de Sıraselvilerde 120 nu
m&ralı haneden kaldınlarak Te~vikı· 
ye camiinde öğle namazı okunduktan 
sonra Feriköy mezarlığına defnedile
cektir. Kederdide aifeaine beyanı t, .. 
ziyet ederiz. (304tl) 
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Gelen e:yrak seri "'erilmez.- Müddeti 
geçen nüıbalar 10 kuraıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü
racaat edilir. Gazetemiz ilinlarm mea'u· 
liretini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy a•keri raıat merkez.inden Te

rila.n habere göre buailn haTa kıamen 
bulutlu olacak ri.izı&r mütehaYYil olarak 
f!aecektir 

6-5-1933 tarihinde hava taqiki 760 rni· 
Hmetre, en fazlıı aıcsklık 181 en az 12 de· 
rece idi. 

lfteLE~ 
Saz ve içki 

(Saz içki içilmesini tetvik eder) 
iddiası Yetilay tarafında Dr. Fah
rettin Kerim Beyle, alaturkacıla
rın piri Raut Yekta Beyi biribirine 
düşürdü. Ben içki aleyhtan, fakat 
alaturka musikiyi ıeven bir adam 
olduğum için vaziyetim iki cami 
arasında kalmıt beynamaza dön -
du. Ne diyeyim bilmem? Bazı mü
şahedeler var ki rakı ile inceaaz a
rasında insanı aarhot etmekte bir 
i~tirak olduğunu gösteriyor. ince 
ıaz, ekseri kendini rakı içenlere 
dinletiyor, rakı da incesaz sesinde 
fazla akıyor ... 

Rakı içilmeden incesaz dinlen -
diğine pek nadir tesadüf ediyoruz. 
Galiba bu mübarek musiki ile kah 
ve içmek, çay içmek kabil değil. 
Cazbant ile de rakı içildiği ender 
görülür •. Zaten rakı otura kalka, 
dans ede ede içilir içki değil ki; 
sofranın b~ına çökülecek.. Ve 
sonra onu ba,kası kaldıracak •. Ra
kı ve incesazın bu tefriki mesaisi 

naalesef klasik alaturka musikinin 
aleyhine olmuttur. Bütün büyük 
meyhanelerdeki incesazlarm bir 
nevi manevi meze olduğunu inkar 
edemeyiz. Vakıa bir bakıma buna 
alaturka çalanlar teşekkür etmeli
dirler. Çünkü en yüksek para ve
ren gene bu meyhanelerdir. O da 
ortadan kalkarsa, incesazla çay ve 
recek çayhane güç bulunur. 

E buna çare nedir? •• 
Vallahi bunun çaresi güç bulu -

nacak gibi. Çünkü bir taraftan 
tarkılarm yüzde mühim bir nisbeti 
rakıyı ve içkiyi metheder. Bunla
rın içinde : 
"Çamlıcada havuz!' 
Önümüzde kara şife 

etrafı yaldız 
mezemiz de 

karp~' 
Gibi curcunadan olanlardan tu

tun da U taktan: 
"Meyhane mi bu bezmi taraphanei 

cem mi'' 
Şarkısı gibi ağır parçalara kadar 

hep içkiden bahsede ede alatur
ka musikinin bir kısmı maalesef 
bir meyhane çığırtk~ı olmuftur. 
Bizim musikinin ekseri melanko
lik olusu da buna inzimam edince . , 
bir içen beş içmeye kalkmaktadır. 

Ben A vrupada gezdiğim yerler
de bizim zom dediğimiz körkütük, 
kendini bilmiyecek kadar sarhot 
olmut bir tek adama rastgeldim. 
O da Parisin Monmartr tepesi de
nilen fakir mahallelerinde idi. Ge
ce oradan geçiyorduk. Yerde upu 
zun bir adam yatar gördük. Etra
f uıdakiler: 

- Sarhot ! dediler •••• 
itte o kadar. Çünkü Avrupada 

Milliyetin edebi romanı: 98 

.. ~ 
K••:&& ............. 

Bereliler! 
Belki bizde de bir gün panta

lon, etekliğin, yelek blôzun yerini 
tutacak. Kenar mahalleleri dola
şırken, yükıek topuldu ayakkap
lan üetünde bin zahmetle yürüyen 
kır ııaçlı erkeklere raslıyacağız. 
Derken, bakacaksınız kartı kaldı
rımdan eiyah jaket ataylı bir ha
nım, elinde bastonu sökün etmif, 
geliyor. Ve buna hiç pşmıyacağız. 

Yalnız şimdilik turaaı muhak· 
kak: kadınlar, fapkanın papucu
nu çoktan dama atblar. Bere, de
nilen zamane takkesi, en yüksek 
hanımefendilerin bat tacı oldu. 

Kime baksanız bereli ••• 
Bere, bere, bere ••• 
Renk renk, boy boy, biçim bi

çim bere ••. 
Dün köprü üstünde iki arkadat, 

parmaklığa dayanmıt önlerinden 
geçen bereli hanrmları seyrediyor
lardı. Bu hanımlar içinde berele
rini kendilerine çok yarattıranları 
da vardı. 

Birisi alt perdeden göğüs geçir-
di: 

- Ah, şu bereliler ••• 
Arkadatı, boynunu büktü: 
- Sanki onlar bereli de biz de

ğil miyiz? 
Anlamadı: 
- Öyle .• Dedi, hakkın var • .Er

keklerde de bere giyenler o kadar 
çoğaldı ki ••• 

öteki güldü: 
- Yok canım •• Öyle değil! 
- Ya, nasıl? 
- İkimiz de bereliyiz demek 

istedim, ve izah etti: 
- Yalnız aramızda küçük bir 

fark var: onların bereleri batın
da .. Bizim berelerimiz yüreğimiz-
de ••••• 

M. SALA.HADDiN 

gradosu yüksek içki kB.h yasak, 
kB.h bahalı.. 

Bizde ise rakıdan ba,ka içki yok 
gibi ... 

Ne yapsak, ne kadar ilmi dü,ün
sek gene inkar edemeyiz ki; ince. 
saz, hele piyasa sazı, rakı içmeyi 
kolaylaştırır ve te,vik eder •• Onun 
içindir ki; sazlı yerler daima geç 
vakte kadar açıktır .. Maksat musi 
ki ise her yerde olduğu gibi saat 
onda bitmeli.. Değil mi?. 

15 dakika imtihan 
Hukuk fakültesi İmtihanlarında 

bir talebenin imtihan odasında en 
çok bir çeyrek saat kalmasına ka -
rar verilmit·· Çok güzel bir karar 
dır. Bizim talebelik zamanımızda 
böyle kararlar olsaydı batımdan 
9u yazacağım hadise geçmezdi .• 

Geçenlerde bir münasebet düte 
rek yazmıttım: Ben hukuk mekte 
binin son sınıfında iken arazi ve 
evkaf muallimliğine tayin edilen 
Ebülüla Bey aleyhine Maarife bir 
müracaat yapmıttık. Bu müracaat 
tabii kabul edilmedi. Biz de onun 
dersine girmemiştik •• 

imtihan gelip çattı •. Muallim de 
bizden ve hele arzuhali kaleme al
dığım için benden hıncını almak 
istedi. Hatırımdadır. imtihanda ta 
marn 53 dakika kaldım. İnsaflı zat 
imif. Yalnız yarım numaramı kır
dı idi. 

Talebeyi imtihan odasında az 
tutarlarsa hakkı yenir ve belki bil 
mediği bir yer tesadüf eder de ga
dir olur, mülB.hazası varit değildir. 
Hayatında 15 sene mütemadiyen 
imtihana girmit bir adam sıfatile 
iddia ederim, kısa imtihanlar da
ima uzun imtihanlara tercih edi
lir. 

FELEK 
Karilerimizden Ahmet Beye/en 

diye: 
Belediye vergi ve resimleri ka -

MAK EDON YA 
Aşk, 

aana, lstanbula gidip, Fehim mel'unu
nu tepelemeni teklif ediyorum. • Bu, 
ıerefli olduğu kadar tehlikeli bir iıtir. 
Bunun için değil m1dir ki batınına ge
len ilk fedai, en ateıli ve fuurlu arka
daılarclan biri olarak tanıdığım sen ol
dun? Eğer teklifimi kabul edecek o
lursan, işini bitirinciye kadar seni me
zun addediyorum. Eğer sinirlerini bu 
iti başaracak kadar kuvvetli bulmu. 
yorsan derhal karargaha dönmekte 
serbestsin. Fakat her iki ihtimalde 
de ilk işin bu mektubu okur okumaz 
yakmak olmalıdır. Gözlerinden Öpe
rirnı kıymetli vatandaş!,, 

Mektupta imza yoktu. Kıymetli va· 
tandaş derhal kağıdı yıl"tlı. Sigara 
tabl.uının icine attı. Ve yaktı. Sonra 
külahını önii'1e alarak düjünmeğe 
ba•ladı. 

. . .. . 

Kin, Politika ve Kan .. 

Müellifi: Nfaamettin Nazif 
·············~········· · ···· . . . . . . . . 
Güneş doğduktan bir saat sonra 

daireye yollanırken Kani Bey misafir 
odaB1n1 hafifçe aralıyarak içeriye bak
ını§, Alinin dalgın dalgın uyuduğunu 
görmüttü 

Öğle ezanları okunurken Kani Bey, 
yemek için eve dönınüıtü. Ayni manev· 
rayı tekrarladı. Maksadı misafirini uyan 
dıl"llMlk, yemek yerken biraz çene çal· 
makta. Fakat Ali öyle bitap bir halde 
uzanmııtı ve öyle horluyordu ki ... 

Kapıyı, rezelerini gıcırdatmadan 
kapamıya mecbur oldu. Hatta daireye 
yollanırken, sofadan parmaklarının 
ucuna basa baaa geçmişti. 
Akşam Üştü eve döndüğü zaman 

ise Alinin yerinde yeller esiyordu. 

Sigara tablaıu:nda, yanan kağıtların 
külleri duruyordu. 

MlLLIYET S-ALI 9 MAYIS 1933 
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beri harpleri - ') 
""----__) Bu akşam saat 9,30 C:a 

ZEHİRLİ GAZLAR 
MELEK SiNEMASiNDA 
Cevdet Kerim Beyefendinin )•üksek himayeleri altında 

-1 

Çoktan beridir gazete sütunlarında 
mevzuu bahsolan ve hakikaten bütün dün 
yanın metgul oldutu zehirli gazlar me
selesi hakkında karilerimize doğru ma· 
lilmat verebilmek için memleketimizin 
bu hususta mütehassıs olan e§basına 
müracaat ederek bir ıeri makaleyi karile. 
rimize arzehneğe karar verdik. 

Zehirli gazlar meselesini ciddi hir su
rette mütalea edebilmek için tetkikatınu
zı bir kaç safhaya ayınnamız laznndır. 

ilk evvela gazların kullanılışı hakkın
da ufak bir tarihr.e ve paz tehlikesine kar
!• muhtelif zam,;nlard~ ~ktedilen muahe
deler, milletlerin biribirine kar!ı olan 
emniyetsizliği ve ~ivil c-_halinin maruz 
kaldığı tehlike. 

ikinci safhada gazların muhareb, tek
niğine göre tasnifleri ve cİn5leri ve b:ın
ların yaptıklan tesirler. 

Üçüncü rnfhada muharebe g:'~larına 
karşı gerek a•kerin ve gerek.se •.ıvıl aha
linin ittihaz etmek mecburıyetınde bu
lunduğ.., korunma tedabi~i tetkik oluna
caktır. 

Hakikaten muhtelif e>ki harp tarihle
ri tetkik edildiği zaman, b<I~ zehirli 
gazlar namile muharche silahhm :ırasma 
gİrmİ§ olan bu maddeler, ~ek eski zaman 
lardanberi kullanıldığı görülmd<tedir. 
Bu hususta uzıu> uzad<ya ınütalea der. 
meyan etmeğe sütunlannuz kafi Rclme-. 
diğinden kıraca bir kaçım zikredelim. 

Romahlar yaptıkları bütün muharebe. 
lerde kükürt, antimuan, zeytinyağ, sa· 
man dumanı, sıcak kum, kül, '( :•· gibi 
bir r.ok maddeleri her zaman sılah ola
rak kullanmışlardır. E•ki Yunanlılar ke
za bunlara benzer maddeleri faıllanıyor
lardı. Daha sonraları Ehli salip. ordu lan 
Arabistanı fethetmiye gittiklen zaman 
kullandıkları muhtelif silahlar araaında, 

katran, kükürt, asfalt, antimuan ve bil
haısa o vakit icat olunan grejuva atqi 
'"'F eue gregoie" ni de kullandıklarını 
me§hur müverrih Hasan Rem~ Yazdı. 
ğı harp tarihinde zikretmektedır · 

Bu maddeler aynen yüz sene muhare
belerinde, Almanyada ikinci Filip'in 
yaptığı muharebelerde de kullanılınıı
tır. 

On ikinci asırdan sonra, l>u maddelerle 
ciddi surette Ole§gul olunmaya baılan
mış ve o zamanlann en muktedir kİınya
ger ve simyagerleri memleketlerinin 
mü<hfaa ve zaferine hizmet bahıuıeoile 
bir çok §ayanı dikkat keşfiyatta bulun. 
muşlardır. Bu meyanda büyük alim 
Glauber, kimyager ve filozof Laybniç, 
doktor Fiyoravanti doktc!" Düpre \re ta 
ire gibi ülema bu işlerle ciddi surette 
meıgul olmuşlardır. 
Şu verdiğimiz izahatten anlatılll<:ağı 

gibi eaz ve boğucu maddelerin kullanıl
ması meselesi yeni bir mesele cil~flP 
pek esi( tarihlerden beri milleti • aJ>:! 
takları harplerde bazen kat'i 11etic!!f1 a· 
lacak derecede mühim roller oynan)ı~r. 

Bu vaziyet kısaca izah edildikten son
ra bue-ünkü vaziyeti mütalea edelim. 

Kimya maddelerinin muharebe .ilah· 
!arı meyanına yavaı yavaş dahil olması 
ve huffÜnkü mevkii ihraz etıneoi millet· 
leri tabii olarak korkutmağa başlamış: 
tı. Bu vaziyetin sözde önüne geçihnesı 
için bütün milletlerin iştiraklle 1899 da 
La Haye şehrinde büyük bir konferan.• 
aktedildi. Bu tarihte aktedilen konvan•1• 

yonda, "insanlara füzuli yere uhmet çek
tirecek silahların ve zehirlerin muhare
be silahı olarak kullanılma"' yasaktır" 
ibaresinin altına bütün devletler imza
lannı koydular. 

Bunu müteakip aynı şehirde 1907 de 
toplanan konferans 4 üncü konvanıiyonu 
akdetmiş ve "esas itibarile vazifesi bo
ğucu ve zehirleyici J11flddeleri etıafa saç· 
mak olan silahların kullanılmamasına, 

madde 23,, ve .... müdafaa vasıtalarına ~
lik olmıyan şehir, kasaba ve köylenn 
bombardıman edilmemesine. madde 2S,, 
karar vererek imza etmişti. 

Bu muahedelere ne dereceye 1<ııdar 
insanların riayetkar olabileceklerini bar· 
bi umumideki hareketlerile ispat etmiş· 
)erdir. 

22 Nisan 1915 tarihinde Almanlar 

nununun suretini lii.tfen göndernıit 
olduğunuz 41 inci maddesi Şii.ray~ 
devletçe belediye lehine tefsir edıl 
mittir. Binaenaleyh metni k~u
nun zahiri ifadesine istinat etoı1ye 
maalesef imkan yoktur. Hürmetler. 

F. 

Acaba Ali nereye gitıniıti? Karar· l 
gaha mı? lstanbula mı? 

* * * 
İstanbul'da .• 

Rumeli tarafından gelen haberler, 
itin günden güne sarpa sardığını gös• 
teriyordu. Osmanlı imparatorluğunu 
idare için değil, yalnız kendi kesesine 
biraz daha altın doldurabilmek için 
•adrazamlıkta oturan Arnavut Ferit 
Paıa sıhhatini vesile ederek istifasını 
mabeyine bildirmişti. 

Toprağı gelirsizlefen ve etrafında 
emniyet kalmıyan bir çiftlik ne yapı
lır? Ya satılır, yahut ta yüzüstü bı
rakılır, değil mi? 

Eh. . memleketi bir çiftlik addeden 
Sadrazam Paıa Hazretleri de yançiz· 
mek arzusunu 1 izhar buyuruyorlar ve 
bunu pek tabii addediyorlardı. Lakin 
Abdülhamit buna yanatmamıttı. ikti
dar ( ! ) mevkiindeki kabinenin istifa· 
sını kabul etmek dahilde ve hariçte 
Yıldızın tereddüde düştüğüne veya 
aczini belli etmeğe başladığına dela
let etmiyecek mi idi? 

Geceleri uykusuz geçiyor, bir türlü 
işin içinden çıkamıyordu. [ie yapmalı 
idi? Bir akşam hatırına küçük karele-

Langemark ile Bischoot arasında ilk gaz 
taarruzlarını yapıyorlar idi. Bu taarruz
da ilk defa olarak muazzam miktarda 
klor gazı kullanılmııbr. Bu lnlada bulu
nan bir fırka Fransız askeri tamamen saf 
fı harp harici edilmiş ve bu 20,000 aske- ' 
rin S,000 i derhal ölmüş ve diğerleri de 1 

o şekilde hastalanmışlardır ki bir daha 
muharebeye iştirak edememişlerdir. 

Bu gaz taarruzunu müteakip cenupta 
Somme mıntakasında bir ikinci taarruz 
tekrar aynı neticeyi vermiştir. 

Bu rakamları tekrar etmekle bir faide 
elde edilemi)~CC<ğinden bunlara nihayet 
veriyoruz, yalnız şunu şöylemek isteriz· 
ki elde bulunan ve lrullanıl::ın silahın ne 
derecede kıymetli ve müthiş bir silah ol
duğunu ilk yazdığımız rakam bize sara
haten anlatmaktadrr. 

Harbi umumi nihayetinde bu gibi ai
liihlann bir daha kullanılmama.. için 
tedbirler ittihaz edilme•i düşünülmüş 
ve Versailleı muahedesine !U madde il.i
ve olunmuıtur. 

''Boğucu, öldürücü ve zehirleyici kim 
ya ınaLdelerinin cıilih olarak istimali me .. 
nedilmi§ clduğum:an, bunJa..,n hazarda 
imali "e idhı:r:ı -·eya baska memleketlere 
sat•lmak üz.?.re thracı kat'iyen memnu .. 
dur.,, 1918 
Aynı zamanda 1922 ~e Vaşington mu

ahedesinin 5. maddesile Amerika, lngil
tere, Fransa, Japonya, ltalya bu madde
lerin istimalini kaeiyen menetıneyi ta .. 
ahhüt etmişlerdir. 

1 RADYO 1 
Bu~ünkü program 
ISTANBUL, 

18 den 18,45 kadar Sa:ıı: (MalchuJe hanım) 
18,45 den 19,30 Orkestra. 
19,30 den 20 kadar Fran•u:ca dera (llerle

miı olanlara). 
20 dan 20,45 kadar Saz (Hikmet Riza ha

nım. 

20,45 deıı 21,30 kadar Saz (Hafız Ahmet B.) 
21,30 den 22,30 kadar Gramofon~ Ajanı, 

Bor•• haberleri ve saat ayarı 

V AR~OV A. 1411 m. 
13.15: Plik. 18: Senfonik konser. 19: 

Kahve konseri. 20.35: ,.QUO VADİS" is
mindeki opera temaili. 

BUDAPEŞTE 550 m. . 
18: Viyana ıarkılar1. 19.25: P'ıyano kon

seri. 2035: .,MA.SKELI BALO" isimli Ver-
' b"" • .!!'- d " dinin oprera•1 ,,Pe,te u,.ua. operaaın an • 

MÜNIH 532 m. 
21.10: Askeri korıser. 22,25: Bra'ınıs, 

Strauas ve Mozart'ın eserlerinden aenfonik 
konaer. 

ViYANA, 517 m. 
20: Josef Holzer takımı t"'rafınd•n ,,Ma· 

vi ·ı una' da" is.imli Viyana ,arkı vaiz ve 
martları. 20,40: Hafif musiki. 21,35: Konfe· 
rana. 21,55: Orke•tra konaeri. 23~: Bar 
m•.aaikiat. 

PRAG 487 m. 
20.30: Sür ve muaildden mürekkep neıri

yat. 21,35: ,.lal.iv Krah" iaimli Üç perdeli 
Skeç. 23,20: Zamana' ait musiki ,ıPi:rano ve 
orkestra". 

ROMA 441 m. 
21,20: Şarkılar. 21,35: Haberler. - Karı

"k konıer. 23,05, KIRMIZI DECIRMEN" 
İ•imli mu.ikili tem:i1. 

BÜKREŞ 394 m. 
13, Plôk. 14.15, Pi~. ıs, Karııık kon

•er. 20: Pli..k ile opera. 23,20: Konferana. 

BRESLJ.U 325 m. 
21: .. Unutulıp.uı operetlerden parçalar. 

~.25.: ozler, 23.40: Tiyatroya dair. 24: Ham 
urı dan: ilk bahara mahsu• filntazi parça· 

Iar. 

1RT1HAL 
Trabzon eşrafından ve maruf tüccar 

ları<l<lan Çudhazade Hacı Kadri Elfendi 
eektei kalpten veıfat ebniştir. Oene2esi 
buıgün saat 10 buçukta Küçük Bebek
teki 6 '1JU<naTalı ~siı.ukn ka1dırılacak 
istiınpotla Eyübe nak.led:ile-cektir. Ke
derdid.e aile.sın., beyanı ıtıaziyet eyl.,.-iz. 

(3059) 

F eyziye Mektepleri Cemiyeti Menfaatine 
Fevkalade Müsamere 

Müsamereye Münir Nureddin ve Mesut Cemil !:eyler, Racyo or· 

kestrası, Taoburacı Osman Pehlivan, Darülbedayi artislerioden 

Galip ve Muammer Beyler, Matmazel Zozo Dalmaç İştirak edecek· 

leri gibi sinema, Darülbedayi artistlerincen Hazım Beyin hiç görül

m ~m'f bir Karagözü, vesair bir çok varyete ve sinema numero 

ları vardır. Fiatlar: Birinci mevki 100 kuruş, ikinci mevki 
50 kuru,tur. (3Hl) 

HİK YE 
Rüzgar 

- Sus ! . 
- Ne vat"? 
-Sus!. 
- Ne oluyorsun can1m? 
- .... !. 
Sustular . 
- Ayal< sesini işittin mi? 
- Hangi ayak sesini? 
-Suı ! 
- Çıldırdın mı Cemil? dışarıda ruz· 

gardan başka kimse yok. 

- Ne? rüzgi.r mı? deli sensin. Ben b:1 
ruzgirle.rı bilirim, bu ruZgarlarr bilirim 
ben. 

Cemil ötedenberi vehimlidir. Ayşe de 
bu vehme bir türlü alışamıyor. 

- Sus! 
- Bir şey söylemiyorum. 
- Sana 5us diyorum 
- Peki. 
- .... ! . 
- .... ? . 
Cemil'de korku, Ane'de hayret. 
- Ne düşünüyorsun Ayte. 
- Hiçi 
- Nasıl hic ben biliyorum. Dı§artda 

sana seslenen - bu mel1un ruzgi.nn dave
tine kulak venni§sİn. Ben martaval yut
mam Ayte. 

- Cemil!. 
- Ben rna•taval yutmam. 
- Bu akıam gene pek sinirlisin! 
- Ne? hen mi? ben mi sinirliyim? si· 

nirlerimin perçeminden tuta~ak koparı

rim da bir külçe saç gibi onları ateşte gö
zünün önünde yakarım anlıyor musun? 
ben martaval yutmam. 

- Neler söyliyorsun Cemil. Kuzum 
bil"az sakin ol. 

- Ayşe! b<?n makul bir adamım. Et
rafımda dönen şeylere kartı da oldukça 
hasaaaım. Ben bir vurdum duymaz deği
lim. Ben bir sersem değilim. iyi bak ba· 
na Ayşe. 

- .... 
- Susma! Söyle ruzgann ayal< seıle

rini niçin bu kadar dikkatle dinlersin. 
Cevap ver. - ...... 

- Susuyorsun. Bana verilecek cevap 
yok. Ben Ayşe. Yıldızların ilk bayramın
dan. ilk cümbüşünden beri hepsini biliyo
rum. Bu ruzgi.r, bu ayai<larmın ucuna 
basarak benim yatak odamın kapıaına 
kadar gelen arsız, mendebur ruzgi.r. 
Ben onu tanıyorum. iyi biliyorum onu 
ben. Anladın mı, Ayte. O ruzgara ben 
düımanmı: 

- Canım ne ruzgi.rı ? . 
- Bilmemezlik lazım değil. Saçma 

dinlenıem. Benim hepsinden haberim 
var. Ayte. Ayşe dikkatli ol ben bu ruz
gi.rı senden çok daha iyi tanıyorum. 

- Tuhaf şey ! . 
- Tuhaf değil feci • 
- Yok canım. 
_ Evet. Feci.. hem de müthiş bir fa-

cıa bu. Bilmiş ol ki Ayşe bu ruzgar, bu, 
gecenin sim siyah çarıafına sarılarak 

yıldızların kandilleri altında benim pen
çereme bir hırsız gibi gelerek sana ıslık· 
la seslenen bu ruzgarı ben biliyorum. 

- Peki ne olacak? ne demek istiyor· 
sun. Anlaşılmıyor ki. 

- Anlarsın. Anlayacak11n. Bir gün 
gelecek ve. Sen hepsini, hepsini anlaya· 
cakım. 

- Ne yapmak istediğini vallahi anla
mıyorum. 

Cemil kalktı, Ane irkildi. Cemilin 
gözleri haıyetle büyüdü; Ayıenin gözle
ri hayret ve korku ile küçüldü. Cemil so
ludu. Ayşe de. 

Cemil Anenin üzerine eğildi. Ane 
irkildi. 

- Dikkat et Ayte. Ben bu ruzgan 
ya§8.tmBm. Bu nızgirı evimin, yuvamın, 
odanın etrafında dolqtırmaın. Anlıyor
musun? 

- Peki ne olacak? ııe demek istiyorsun 
- Peki ses yok. Ayşe bu ruzgii.rı ben.. 
-E ... 
- Geberteceğim. 

* * * 
On beş dakikadan beri ikisi susuyor-

lardı ne Ayşede bir şey sormak cesare
ti, ne de Cemilde kıpırdamak takati yok· 
tu. Bu on beş dakika böyle cehennemi 
bir sükut içinde geçti. 

Ruzgar camı vurdu. 
Cemil yerinden fırladı. Pencereye yak· 

laştı. Dışarda eittikçe kararan geceye 
baktı.. baktı, bkatı. Gözleri büyüdü. 
yumrukları sıkıldı. 

Cemil titriyordu. Ayıe de. 
Cemilde bu ak•am her zamankinden 

fazla bir acaiplik; bir buhran var. 
Cemil Muttasıl pencereye, pencerenin 

dııında kararan geceye ve gecenin için
de dolqan ruzgara bakıyor Titıiyor-. 
Ayşe kalktı. Cemile yaklaştı. Elini 

saçlarına dokundurdu. 
- Sakin ol Cemil. 
Cemil Ayteyi kolundan tutarak itti. 
- Çekil. Dokunma bana. Bu ruzgi.r 

benimle eğleniyor. Bana meydan oku
yor. Ayıe ben martaval dinlemem. Bu 
ruzgi.rı geberteceğim. 

- Sakin ol Cemil. 

"" "" \ 
Ruzgar camdan içeri bakıyor. 
Cemil haykırdı. 
- Geriye. 
Ruzgar kıpırdadı. 
Cemil deli gibi pencereye atıldı ve bir 

yumrukta camı kırdı. Ruzgi.r odadan i
çeri doldu. 
Ayşe hınçkırdı. 

*** Cemil yaralı elini mendiline sildi. 

ittihadı Milli 
Perdeleri fİ§İren ruzgardan ve bir de 
damlayan kandan ürktü. Baımı tömine
nin mermerine vurdu. Sedire atladı. Ve 
yastıkların arasına tespih böceği gibi 
büzüldü. 

Kari! Sen bu Cemili Je Ayteyi de ta
nırsın Cemil hiddet, Ane tevekküldür 
ve hiddet ezeldenberi kaç defa ru.zgi.ra 
meydan okumu§ ve tevekkül, kaç defa 
deliren hiddetin önünde zebun hınçkır
nuJb:r. 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat ü:z:erine sigorta muamelesi icra eyleriz 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta 

Tel.: Be!•oğlu : 4887 

fİ V~hideddin geldi. Tahta çıkmak 
hırsıle yanıp tutuştuğu günlerde on
dan az mı istifade ebnitti? 

Yatsıdan az sonra Çit kasrında hu
zura giren V ahidecldin hayret ve en
di§e ile gözlerini ağabeyisine dikmit 
bulunuyordu. 

Bu hayret ve endiıesinde haklıydı 
da. · ikinci karısı "Nazik Eda,, padi
şahın bir nevi hafiyesi gibi idi. Her 
yaptığını taraaıut ediyor ve yanlış te· 
vil edip jurnallar yazıyordu. Acaba 
gene böyle bir jurnal :verilmişti de hü
kümdar kendisini hakaret ve tazyik i
çin mi çağırmıştı. Memleketin bu 
kaynaşma anında taç ve tahtına kar§• 
hissedeceği en ufak bir yanbakıta 
Abdülhamidin tahammül edemiyece· 
ği muhakkaktı. 

Fakat Abdülhamit birdenbire o ka
dar mültefit davrandı ve kardetini ıe
nelerdenberi görülmemiş öyle nazik 
ve güleryüzlü bir tavırla kartıladı ki, 
şehzade derhal rahat bir nefes aldı. 

Kızıl Sultan mukaddemeye lüzum 
görmeden şu auali sormuıtu: 

- Sizi fikirlerinizden istifade için 
davet <"ttim. Vaziyet hakkında neler 
düşündüğünüzü öğrenmekte fayda me
mul ediyorum, 

Vahideddin o sıralarda tam bir mi
rasyedi gibi ya§ıyor, bir aylık varida
tının on mislini bir haftada sarfede .. 
rek vurpatlasın bir hayat sürüyordu. 
Fakat Muradı nasıl Hamit devirmipe 
o da günün birinde devrilecek bir ta
cidardan Oamanlr tahtını miras almak 
istiyordu. Binaenaleyh pek te boı bu
lunmuyordu. 

- Demirden bir el ile harekete geç· 
mek lazımdır, kanaatindeyim. - di
ye cevap verdi - Memlekette istikra
rı temin etmek 18.zımclır. Reval'de 
verilen karara bendeleri fazla bir e· 
hemmiyet atfedemiyorum. Avrupa 
devletlerinin biribirlerile uyuıarak 
imparatorluğu taksim edebilmeleri 
imkansızdır. Fakat Makedon.yanın bu
gün içinde yuvarlandığı hal Avrupa 
devletlerini müsellah bir müdahaleye 
teıvik eder zannındayım. Bu, hiç şüp· 
hesiz, bir tehlikedir. Avrupalıların 
doatça girdikleri yerlerden dahi kolay 
kolay çekilmedikleri malUınu ıahane· 
(eridir. Bu itibarla böyle bir müdaha
leye kat'i surette mani olmak icap e
der. Bunun için de iktidar mevkiine 
kuvvetli unsurları celbetmek ve bu un
surlara çalııabilecek kuvveti temin et
mek li.zımdır• ki en kısa zamand;9! 

Onları bat bata hıra.kalım ve çekilelim 
odaları dolduran, perdelerini tiıiren, kô,. 
ğıtlarını darına dağaruk yapan ruzgar 
gibi saygısız olmıyalmı. 

Çünkü .. 
Onların uykusu gelmiştir. 

İttihat ve Terakki çetelerinden Make
donya dağlarını temizliyebilsinler .. 

Abdülhamit alaka ile dinliyordu: 
- Ben de aşağı yukarı böyle dütü

nüyordwn. . - dedi - bu fikirler 
salimdir, doğrudur. Lakin bana tam 
bir fikir vermenizi istiyoruına Anlatı· 
lıyor ki geniş salahiyetli bir iktidar 
mevkii kurmak fikrindesiniz. Bu ge
oit salahiyetin nasıl bir hududu olma
sını istiyorsunuz:? 

Ve gözlerini kardetinin tam gözbe
beklerine dikmişti. Vahideddin bir i
ki kere yutkundu. Sonra ani bir ka
rarla; 

- Evvela bir Sura teıkil edilmeli .. 
- diye kekeledi .:.._ Faraza bir isti~ari 
meclis gibi bir §ey .•• 

Bu tereddüdünde haklıydı. Çünkü 
senelerdenbericlir ki memlekette (Mec 
lis), (Şura), <istişare) gibi kelimeler 
kullanılmaz bir hale gelmiş bulunu· 
yordu. Yalnız bu kelimelerden birini 
konuşurken telaffuz ettikleri için Fi
zan çö11erini boylamı§ az zavallı mr 
vardı? Lakin hükümdar hassas olama· 
dı. Müstebit Ahclülhamidi son hadise· 
!er belkemiğinden kurşun yemiş 

( Devamı var l 
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Fren meselesi 
Bugünkü otomobillerde, azami eınn!

yeti bazen ıüpheye düşürebilen tek bır 
nokta kalnuttır: fren meıeleıi. . . 

Amatör ve profesyo
nele tavsiyelerimiz 
Fena bir yoldan iyi bir yola geçmek 

üzeresiniz. Arada, katedilecek bet on 
metrelik bir mecafe kalıruı. Td.ertekler 
patinaj yaptığından, arabanızı ilerlete
miyorıunuz. 

1933 inşaatında taammüm 
eden yenilikler 

Amatör köşesi 

Bugün, otomobil arızalannın aon kıa-
Amatör karilerimizden biri, gazetemi- mını teşkil eden, üç hadiseden behıed&o 

ze >':Önderdiği bir mektupta, şehirde hu- ceğiz: 
suıi arabalar için durak yerleri ibdaaı Araba motora tabi olmağı iıtemİ· 

Yükıek ıürati bulmuş bir otomobilın 
önüne, birdenbire, dikilen bir mania kar-
9111nda ri.kibinin ne kadar aciz kaldığı
nı her otomobil kullanan bilir. 

Böyle bir vaziyette, akıül~.el olarak, 
arabaıına bir geçit arayan rakip, bunun 
mevcut olmadlğnu anlayınca, hemen 
frenl..-e asılır. 
Yükıek ıüratle giden bir arabada, 

frenlerin tiddetle topla'!m~mdan huı~le 
gelen neticeler pek vehımdır. o~~bıl
ciliğin kara kaplı kitabında bu turlu ka
zalar pek çoktur. 

... Nnmaralı otomobil, ... yolunda, aon 
ıüratle ııiderken önüne çıkan bir yük a
rabasına çarpmamak için ıiddetle fren 
yapmış iıe de ,müktesep süratin tesirin
den kurtulamayan araba, duramıyarak 
yol kenarındaki ağacın üzerine kayımı· 
tır. soför ölmüş, araba parçalanmı9br. 

lıte yükıek süratl..-de, fren darbe-
1..-inin tesirleri. 

Filhakika, yükıek ıüratte, ıert bir fren 
darbesi tekttlekleri birdenbire dur
durabilirse de, arabanın kayma11na ma· 
ni olamaz. 

iyi fren tertibatına malik arabalarda 
Ye normal şerait dahilinde yapdan tec· 
rübeler: 20 kilometrelik bir ıüratle, ara
banın 2,20 metrede; 40 kilometrelik bir 
ıüratle, arabanın 20 metrede; 80 kile>
metlik bir oüratle, arabanın 55 metrede 
durabldiğini göıtermiıtir. 

Bu kıymetlerin,bugünkü ıüratler için, 
emniyet verici olmadıklan aşikirdır. 

N. D. 

Aarabayı itmek Yeya cekmek müm
kün değil; tekerleklerin altına koyacak 
bir şeyiniz yok. Ne yapmalı? 

Kontağı kapatınız. Freni eri bırakınız. 
Lüzumuna ıöre, arabayı birinci viteıe 
veya geri vitesine tak1111Z. 

Hazırhklan müteakip, arabadan İne
rek, motoru kol ile yav&f yavaı çeYiriniz. 
Arabanızı iıtediğiniz kadar yürütebilir
siniz. 

Bu bilgiden her zaman iıtifade edile
bilir. Meseli, her hangi bir yakma veya 
besleme anzaıı yiiz.ünden,yol üzerinde fe
na bir vaziyette kalırsınız. Arabayı ite
cek yardımcınız olmayabilir. O vakit, ke
nara çekilebilmek için, yag~ne çare kolu 
çevirmektir. 

En küçük arabadan tutunda, en büyük 
kamyoıdara kada• l,u usulden istifade et
mek kabildir. 1 

* * * 
Arabanızın lastiklerinden biri patla-

mııtır. Yedek tekerlek ile değjıtirmeğl 
iıtiyorıunuz. Ancak - yolun buzuklu
ğu veya ıair bir sebep dolayısile - kri· 
konuz arabaya yükıek gelir. 

Arabayı kaldırarak yükseltmek müm
kün değil. Ne yapmalı? 

Yedek tekerleğinizi, otomobilin pat
lıyan li.ıtiği hizasına gelecek ıurette, ye
re yatınnız. Motoru harekete geçiriniz. 
Liatiği patlıyan tekerleği, yedelc teker· 
lek üzerine bindirinciye kadar arabayı 
yürütünüz. 

Bu suretle knkonuzu dingil albna 
yerleştirebilininiz. 
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1 . Kanatları termosta ile idare 
edilen radyatör. 

2 • Ters karbüratör. 

3 • ikinci vitesi dahi , sessiz o-
lan vites kutusu. 

4 • Servo-fren. 
5 • ldrolik amortisör. 

6 • Kudretli lambalar. 

7 • Direksiyona istikrar verdiri
ci tertibat. 

8 . Kollu direksiyon • 
9. Gaz ıcıdıaı. 

10. Otomatik debreyaj (rulibr) 

Kusa haberler 

lüzumundan bahsetınekte ve hu yerlerin 1 yor.- Kol, en küçük viteı üzerinde j. 
bulunmaması yüzünden, caddelerde ka- ken bile, arabarun motora tabi olmağı iı· 
lan arabalara tarhedilen cezalardan şİ· temediği görülür. 
kayet etmektedir. Bu hadiıe, ambreyajrn patinaj yapına-

Karimizin uzun olan mektubunun ba.. ıından ileri gelir. 
zı kısımlarını nakediyoruz: Ambreyajın patinajı haddi zatında e-

hemmiyetli bir arıza değildir. Debreyaj 
Şehrin belkemiğini teşkil eden bir ana· pedalının seyrini ikmal edememesinden 

yolu ver. Bu yol Şişlide batla", Ü~ baca- ~!eri gelen bu hidiıeyi bertaraf etmok 
ğı ile Edimekapı, Topkapı . Y edikulede ıçin: eğer pedal dö§eme tahtaım" daya-
nihayet bulur, nıyoraa, tahtayı bir iki santimetre yont• 

Kmm kmm muhtelif isimler alan bu malı. Bazı arabalarda, pedalın seyrini 
yolun en kalabalık yeri istiklal caddeoİ· tanzim İçin ayar tertibatı vardır. 
dir. Araba durmağı istemiyor. - Araba-

nın frenlerindeki kudretin birdenbire 
Bu caddede arabanızla tevakkufe İm· kaybolduğu arabayı durdurmanın müş

kan bulamazsınız. Ez kaza, arabanızın küllettiği görülür. Bu badiıe firen balat· 
yanından yanm aaat, bir aaat uzaklaştı- !arının yağlanmamasmdan veya kuman· 
nız mı, tamamdır mesele. Aradan bir iki k 
hafta geçmeden: filin tarihte, filan 18_ da çubuklannda i ayann bozulmasından 

olabilir. 
:.~ ,";;,'';~':,. ~~m~;,ı;: ::ı~~iğ:. Bazen de balatlar a~rnınıı veya servo-
ıuıu mucibince hakkınızda ceza tarhı i- frenin ayan bozulmuı olur. 

Brinci halde arıza arabanın rakibi ta-
çin, zabıt tutulduğu tebli!! edilir. rafından bertaraf edilebilir. ikinci halde, 

Kırk sekiz "1llllik iti•az müddeti için- arabııtıın atelyeye gİrmeıi lazımdır. 
de dört dönersiniz. Arabam bozuktu ela.. Araba doğru gitmiyor. - Yolda ara-
Benzini bitmiıtide ... Li.ıtiği patlamıı- banın birdenbire sağa veya sola kaçmak 
hda... istediği görülür. 

1 tiraz olarak ileri ıürdüğünüz eshebı Bu hadiıe, liıtiklerden birinin inmoğe 
mucibeler sizi - t<kerrür ederıe - fe- batlamasından ileri gelir. 
na huylara alııtırır. Hemen arabayı durdurmalı akıi halde 

Her caddenin batında, hu•usi araba- iç ve dıt lastiklerin yırtılmasına sebebi
yet verilir. lara mahıuı birer durak mahalli ihdaa e-

dilse de, seyrüsefer memurları da, husu- işte bir otomobil amatörünün tamir 
si araba sahipleri de tali..-atnamenin bu edebileceği arızalar için - b.ilınesi Ia-
maddesinden kurtularak biraz nefe• al- zımgelen malUınat bundan ibarettir. 
salar. Arabada bulunması icap eden yedek 

Bir bakıma göre kariimizin haklı olan takımlara gelince, bunları da fU ıuretle 
bu şikayeti, bize, bazı Avrupa şehirlerin- sayabiliriz: 
de dar •okaklar i~in tatbik edilen bir u· Y ~dek tekerlek. Tekerlek anahtan. 
ıi'ılü hatırlattı. Kriko. ihtiyat benzin. ihtiyat yağ. El 

* Citroen fabrikalarındaki amele grevi yadanlığı. Oıtüpü. Contalı iki buji. 
b• k . . Arabaların, ayın tek t8,-ihli günlerin- bir mekıife. Bı"r bobin Contalı ı·ki ı·ı·k ıtmittir. itlerine devam etıne ıstıyen-

Arabaların ve rakiple
rinin muayeneleri 
Seyriıefer idaresi Haziran iptidasın· 

dan itilıven otomobil rakiplerinin sıhhi 
muayenelerine baılıyacaktır. 

meleyi yaptırmamı§ olan amatörlere iti
tical etm"Jerini tavsiye ederiz. 

1 . 1 • . 1 d" k .. t de caddenin yalnız bir tarafında ve çift Jör. Tahta saplı bı·r tornavı·da. Bı·r pena enn ça ıpnaıına manı o an ye ı . •tı ev 
Bir Amerikan arabaaının yeni mo· kif edilmittir. tarihli günlerinde de yalnız diğer tara- Bir İngiliz anahtarı. Yay kınlmaaı ihti-

dellerinde de, yay 11e amortUör bQ§lık- • Madam Stewart, Montlhery otodro- fmda durak yapabilmelerinden ibaret o· maline kartı da, pannak kalınlığında ve 

Henüz aıhhi muayenelerine ait mua-

Arabaların fenni muayeneleri İıe 15 
Mayıata Taksim meydanında yapdacak
tır • 

ları kauçuk üzerine alınmlf 11e bu su· munda huıuıi yapdı Derby arabasile lan bu usulün aceba sehrimiz caddele- beş on metre tulunde bir ip. 
retle, yağlama kaldınlm!fhr. Mil rekorunu kırınıfhr. rinde de tatbikine imkan yok mudur? ŞOFÖR • 

................................ _ .............................................. 11111!" ............................................................... ı ................. ... 

Güzellik bilgisinin ince tarafları 
Yalnız gilzelleşmek değil aynı zamanda yiiziin hususi 

karakterini de mu haf aza etmek IAzım 

• 

1 u11alet b hs nde glyfndliı/erl en çok iJrnek tutulan Alnı1111 art .stlerinden 
Brig/tle Helnı ve Lilian Harı•ey 

diki ağzı daha büyüktür, dudakla
rı daha kalındır. Şekli tabiatın de
ğil, tamamen muhayyilenin ibaı
dır. Belki büyiik ve kalın dudaklı 
ağız biçimsiz bir f~Y~ir diyeceksi
niz. Fakat zevklerımız o kadar de
ğitti ki, biç düne benzemiyor. Hok
ka ağız ve kiraz dudak artık ruha 
bir feY ifade etmiyor. Joan'ın ağzı 
hatta çirkin bile olsa manalıdır. 
~.öz~ kendisine çekiyor, bir teY 
aoylıyor, merak ve tecessüs uyan
dırıyor. Demek ki karakteri var. 

Bir çok kadınlarımız vardır ki, 
eğer ruj Ye l\aire kullanmıyorlarsa 
bu işin bir de yüze, göze ve ağz~ 
karakter verici bir malikiyeti ol
ması lüzumunu ihmal ediyorlar. 
Hatta pek çoklan yüzlerine husu
siyet verecek olan bu vasıtayı fe
na kullanıyorlar· 

Halbuki yüz sadece ıı:ü~ellettiri
lip sevimli bir hale getırılm~meli, 
ayni zamanda yüze batka bır ka

rakter vermelidir· 
Mesela bu bahiste herkesten da

ha tecrübeli ve salahiyetli olan si
nema artistlerini ele alalım. Jo!'-n 
Grawford için, gençlerde ~!"nıe 
geldiği zaman bir Fransız mune.k
kidi "ruju fena kullanıyor,, demıf. 
Halbuki bu ağız stüdyolarda çalı
tan makyaj üstatlarının uzun tet
kiklerinden sonra o tekli ~lnıı.ttır. 
Bu ağzın, hakiki ağızla hıç hı~ a

lakası yoktur. Joan Crawford ~ 
eski bir resmi ile yeni bir resmı 
mukayese edilirse bu bariz fark 

' . 
derhal göze çarpar. Joan ın tım· 

. Şimdiki prensip gözleri ve ağzı 

kınsan. ~akıtının evvela nereye a
ıp gıtti"" • b·ı gını ı mek noktasından 

~aha. kıymetlendirınektedi. Ten 
ı~e hır fon vaziyetinde kalır. Kir
~ıkl~r eski tuYaletini çoktan değit
tırınıtle~dir; Küçük ağızı da moda 
sı_nı g_eçırmıt addedebiliriz. Bugün 
hıç bır k·,.iın eskiler gibi hak.k" - k . ' ı l 
agzını üçük göstermek için, du-
daklarının ancak üçte ikisini, ya
hut yarısını boyamıyor. Bilakis 
dudaklarını kenarlarından bile ta-

tırtıyorlar. O zaman ağzın, bil
hassa tebessümün manası değiti
yor. Onun içindir ki ruj kullanan
lar ağızlarının hatlarına ahenk ver 
mek için, beğenecekleri ,ekli uzun 
uzadıya tetkik etmelidirler. Bütün 
bunlar ince bir dikkat ve ihtimam 
ister. Gözler muvaffak olmak için 
daha mütküldür. 
~üz cildine gelince, bunun miy

de. ıle ali.kası vardır. Tenlerini 
daıma taravetli bulundurmak isti
yenler, evvela miydelerinin sıhha
tine dikkat etmelidirler. Ondan 
sonra yüz cildine haricen gösteri
lecek ihtimama sıra gelir. 

Bu noktada timdi iki mektep 

göze çarpıyor. Bazıları sabun iıti
malini tercih ediyorlar. Bazıları 
ise sabun yerine yağ ve krem tav
siye ediyorlar. Kremin bittabi cil
din tabiatine göre intihabı lazım
dır. Her krem her yüze gitmez. 
Kremi bilhassa banyo alırken kul
lanmak daha iyidir. Çünkii ru bu
harı kremin yumutatına kal:;iliyeti-

Hltlttr Yahudi aleghtarlılını umumi bir hale getirmek için Yahudi/erler alış verişi menetti 

Yahudilere neden düşman oldum? 
Bitler neırettiği bir kitapta Y ahudflerle niçin 

mücadeleye giriştiğini anlatıyor 
Hitler'in (Benim Karargôhım) ia- - Yokıa bu da bir Alman mı? dl- Bundan b&§k.a sokak ta bana mÜt· 

mind• neırettiii kitaptan: ye dÜ§Ündüm. hit dersler veriyordu. O sıralarda v;. 
"Buııün, gayrimümkün değilse de 

(Yahudi) kelimeoinin beni ilk defa 
nasıl düşünceye sevkettiğini anlat· 
mak mü~küldür. Babamın evinde o· 
nun ölümüne kadar böyle bir kelime 
itittiğimi hatırlamıyorum. On dört, on 
bet yatına girdiğim zaman, siyasi mu
haverelerde (Yahudi) kelimesinin sık 
aık telaffuz edildiğini iıittim. Ne za· 
man yanımda dini meselelerden bir 
kavga çıksa , İçime bir rahatsızlık çÖ· 
kerdi. 

Linz'de çok o kadar Yahudi yoktu. 
Asırlardan beri bunlann harici man
zaraları Avrupalatmıt, yani insanla§" 
mıştı. Hatta ben onları Alman zan
nederdim. Din farkının neden böyle 
kavııalara sebep olduğunu anlaya· 
mazdım. Yalnız bu sebepten dolayt 
Yahudilerin itisafa uğradıklarını gö
rünce de, iğrenirdim. Yahudilere kar
şı metodik bir düımanlığm mevcudi
yeti hakkında ufacık bir fikrim de 
yoktu. 

O sıralarda Viyanaya geldim. 

Mimarlığa ait birçok düşüncelerim 
ve kendi hayatımı kazanmak müıkül
leri içinde, Viyana şehrindeki nüfuı 
teşekküllerine bidayette ehemmiyet 
vermemiştim. Viyanada iki milyonluk 
nüfuı içinde iki yüz blne yakın Yahu
di olduğu halde, ben bunu görmüyor
dum. 

''Fakat bir gün, ıehrin ortasında 
dolaşırk~n, birden uzun kaftanlı bir 
adama rastgeldim. ilk dÜ§Üncem şu 
oldu: 

- Acaba b11 da bir Yahudi mi? 
Çünkü Linz de böyle değildi. Bu a· 

adama göz ucu ile dikkatle baktım. 
Bu yabancı yüzü tetkik edip, hatlarını 
kavramağa çalıştıkça: 

ni arttırır. Kremden sonra yüzü 
ovmak lazımdır. Friksiyon bir 
gaz parçasına sarılmt buz tavsiye 
ediliyor. Hollyvood'da hemen bü
tün sinema artistleri yüzlerine buz. 
la fril·~;y~!l yapıyor)~. 

Böyle zamanlarda olduğu gibi fÜP· yana, AYrupanın birkaç ıehrinden 
belerimi okumak ıuretile izaleye çalı· maada, Yahudilerin fuhuşla ve beyaz 
şırdım. Birkaç Heller vererek, ho.ya· kadın ticareti ile münasebetlerini tet-
tımda ilk defa Yahudiler aleyhine ya kik edecek en iyi yerdi. O zaman nef-
zılmış bir kitap aldım. Maattesıüf bu retim ve kinim büyüdü. 
kitap Yahudi meselesini az çok anla
vanlar için yazılmıştı. Hatta bu ki
tapta ilıni bir kıymet bile bulamam•t· 
tım. 

O zamandan itibaren bu mesele ile 
uğraımağa ve yahudilerle meıgul ol· 
mağa başlamııtnn. Artık Vi;.•ana ha· 
na bambaıka bir manzara gösteriyor
du. Nereye gitsem kartıma Yahudi çı• 
kıyordu. Yahudilere böyle sık sık rast 
ladıkça, gözlerim bunları diğer adam 
!ardan ayıran farkları sezmeğe batlı· 
yordu. 

Siyonist Yahudilerle Liberal Yahu
diler araaında bir mücadele Yardı. Bu 
mücadelenin sahteliğini öğrenince, iğ 
rendim. Bu kaftanlı acamların koku
larına, piı elbiselerine, korkak yijrü. 
yüılerine tahammül edemiyordum. 

Ondan sonradır ki matbuatta, gÜ· 
zel sanatlarda, edebiyatta, tiyatroda 
Yahudileri tetkik ede ede, onlar aley
hindeki en kuvvetli ittiham delillerini 
elde ettim. 

ı 2SS8] 

Soıyal demokrasiyi idare eden Ya
hudiyi tanıdığım zaman, gözlerimin 
çapakları büsbütün silindi. Bütün sos
yal demokrat kilaplardan tedarik et
tim. Müelliflerin isimlerine baktım. 
Hepsi de Yahudi idi. 

O zaman kimlerin milletimizin gÖ•· 
!erini boyadığını anladım. Milleti za. 
mania ve sabırla dü,tüğü yanlış kana 
atlerden kurtarmak mümkündü. Fa . 
kat Yahudiyi kanaatlerinden sıyır
mak kabil değildi. O vakitler de Ya· 
hudilere kanaatlerinin mi.naaızlığını 
iıbat edecek yaıta değildim. Bilakis 
tamamile zıt neticelere varıyordum. 
Kendilerile münaka,a ettikçe usulle· 
rini de öğrendim. Evveli muhaaımla .. 
nnın budalalarını seçiyorlardı. Eğer 
karşılanndaki kuvvetli ise, hemen 
ba,ka bir mevzua geçiyorlardı. 

Diier taraftan Marksizm mesleğin. 
deki tetebbüatımı derinlqtiriyor, ay. 
ni zamanda Yahudi milletinin faali· 
yetini .~üki'ınetle tara11ut ediyordum. 
Teıaduf hana Yerilecek cevabı ken
diliğinden tayin etti. 

_Makıizı;nin Yahudi mealeği tabiatin 
arıstokratık prenıibini reddediyor ve 
onun yerine kemiyetin ölü ıikletini ko 
y~yordu. insandaki ,ahıiyet kıymeti· 
nı kabul etmiyor, milletin ve ırkın e
hemmiyetini inkir ediyor, bu ıuret1e 
de İnsaniyetin mevcudiyet ve harı~na 
zaruri olan tartlan ortadan kaldırt· 
yordu. 

Eğer Yahudi, Markıist mesleğinin 
yardımı ile bu dünyadaki milletlere 
galebe edene, batına koyacağı çelenk 
insaniyetin mezarına konan çelenk o
lacaktı. Fakat ezeli tabiat, kend i e
mirlerine karşı koyanlardan imanırz 
surette İntikamını alıyor. Onun için 
ben büyük kudretin göaterdiği yoldan 
gidiyorum. Y ahud'ye karşı kendimi 
müdafaa etınekle, A!lahın eseri içia 
ıaücadele etmiş oluyorum. 
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KUçUk iktibaslar 

'Marinetti 
Ve şapka 

1 Kazım Karabekir Paşaya I 
dördüncü cevap! 

55 nci liste 
ANKARA, 8 .A. A. - T. D. T. Cem;. 

yetinden : 

XarplıJdan illranacak arapça Te far•ça 
kelimelerin 55 numaralı rı.stesi ıudnr : 
1-NAKiL ·Naki - 7 - NEZARET 

" 
MarineUi ıapkalanndan 20 proje 

Fütüriam'in balıaSJ olan ve lıir müddet 
ewvd ıebrimize de uğrayan İtalya kra· 
Jiyat akademisi azasından M. Marinetti 
ıimdi erkek §&pkalannı düzelbneğe uğ
rapyor. 

Cec;enlerde Budapeıteye gelip bir 
konferans verdi. Bittabi ııazeteciler ken 
disile görüıtüler: 

- Şimdi de erkek modasında inkılap 
yapmak istiyonnuısunuz. Doğru mu? 

- Elbette doğru! Bu fırsattan bilis
tifade ,apkacılık sanayiine l>ir tekme 
YW11eağım. Bu hususta temamile tesbit 
edilmiı fikirlerim var. Şimdiki §Bpkalara 
seçmiı ola! Sobklanmızı daha ıen, 
renhe daha canlı bir hale sokmalıdır. 
ATl'Upa baılanmızda tB§ıdığımız mana
sız ppkalardan artık !ırktı. Bize camdan, 
aluminyomclan t"Pkıılar l&zım. 

- Şapkayı büsbütün ilga etsek daha 
•• .l...:t.j) "? 
.,. - mı. 

- Böyle ıey olur mu? Dİınaği harsa
lannuzın §&Pkaya ihtiyacı vardır. Bat· 
)arma !"Pluı giymeyenler, kafalıımun i
çinde kıymetli bir ,ey olmadığını islıat 
edenlerdir. 

- Biuat kenılhıh nasıl ppka kul
lamyorıunuz? 

- Herkes gibi fötr !"Pka... Bu suali 
ne.len sordunuz? 

- ........ .. 
- Kitap ta taPka ile beraber y..,i 'bir 

inlı:iıafa mazhar olacakbr. Geçenlerde 
bir ıiir lritalıı neırettim. Yaprakları alu· 
miayomclandır ve harfleri 'boyalıdır. Nıı
manılı olarak yüz nüsha bastım. lıte i· 
deal lııitap budur. Adi kağıt kitaplar gibi 
öyle yırtılmaz. Asırlarca dayanacak yap 

ralılannı ç.....m..eı.: lıiiyük bir zevktir. 
Sonra siz lıila İpek kravat taşıyorsunuz. 
Bu ne muhafazalcirtılr: ! Şimdiı.i kraYat
lar hep seçici şeylerdir. 8o)'11na değİı· 
lirmek, müteınadi1en bağlamak külfeti
ne htlanmalL 1 stiltlıalin adamı alumin-
1omdan, giineı ışığmı aksetlire,;ek kra
Yat fA!ıyacalıttır. Ben arasıra ahıminyom 
kravat taşıyorum ve kendi hesabuna 
çok memnunum. Hem ucuz, hem este
tik. Ameli faydalarından 'hahse hile lü
zum yok. Göreceksiniz, 011 sene M>Dra 
aluminyom kravat nasıl moda olacak? 

Az Est <Bııdape1ıe) 

İlk tefrika 
Bir gazetede ilk defa tefrika ecfılen 

romanın hangisi olduğunu lıiliyor mu
sunuz? Bu roman ''Robinson Crusoe',, 
dir. 7 te!rinievvel 1719 dan 17 tqrini ev 
vel 1720 ye kadar "London Post" ta 
neıredilmiştir. Tabi, tefrikayı en heye
canlı yerlerde mebaretle keserdi. Fakat 
"'Ark.ası yarma", «Mabadi var» fonnülü 
ancak 1830 da görülmüştür. 

LeCarnet de la Semaine 

imza makine•i 
Bir Alman if adamının Reiai

cümhur Von Hindenburg ile bir 
randevusu vardı. Muayyen saatte 
geldi ve kendisini bekleme salo
nuna aldılar. Ziyaretçi vakit ge
çirmek için cebinden bir sandoviç 
çıkardı ve yemeğe ba,ladı. 

Tam yarısına gelmişti ki, Rei
sicümhur katibi Herr Meissner sa
lona girdi: 

- Reisicümhur Ha:zretleri sizi 
bekliyorlar, dedi. 

Alman ayağa kaltı. Fakat son 
derece muktesit olduğu için, geri
ye kalan yarım sandoviçi üstü ka
ğıt örtülü bir sandalyanın uzerı

ne ihtimamla bıraktı. 

O zaman Herr Meissner dedi 
ki: 

- Affedersiniz, bu kağıdı kal 
dırayım. Eğer Hindenburg bura· 
ya girerse İım:nlamağa kalkar. 

Evoning Standard 

Paşanın bu aykırı ve mana ve. 
geliyor? rilmez iddiası nereden 

(Başı 1 inci sahifede) 
tiyorda. 

Milli davayı :ıı.aafa ve en soJIUrlda 
da mlıilalO! airıııfacak bir yola adım 
atmlfh. 

makalelerinde ııe•ikalarile birlikte 
tahlil ve nqreden (Millici) yazılarına 
devam ederken günün birinde K.;zım 
Kıı.rabeldr PBfadan bir ınektuP aldık. 

Nakliyat ... 

2-NAKIT-Nakt· 8-NIYET 

3-NAKIŞ-Nakt· 9-Noktai nazar 

4-NEFRET 10-NOFOZ 

5-NEVHEVES 

6-NEVI 

tı-NOKTE 

U.telerde çıkan kelimelerden .....la~ 
n birden fada olanlara il• maeaa için 
•Jn lr.arphkl.n ileri aiiriiJeLilir. 

ICartılık Pnduen. utlerin cöader~ 
diJ..leri kartrhklardan duyulm.ut etilil~ 
mit olmayanları han,ci bynaklarda.n aJ. 
dılclarrnı göstermeleri riça olunur. 

Kiüam Karabo:kir P..,.,yı ilk tmıas
lanntla kentli fikirleri ii-rine celbede 
bilmifti. Ve.. Ka:zwn Karabelıü PGfO 
bu gayretledir ki Ankaraya te~aflar 
yağdınyor, Şark için bir valiinmumili. 
ği, Celalettin Arif Beyin tek/illerini 
yerinde buluyordu. 

Celalettin Arif Bey yalnu Ankara
yı değil, K<iiım KaraNkir Pıqayı da 
aldahyor, hem onu keruli emellerinin 
talwıkkukana vaaıta ittihaz ediyor 
htm <fe a~el'.~~n~e. kıyamet kopanyor; 
MecN• reıslıgmı f•lre yağmurwna bo
ğuyordu: Halk Üyana hazır. Orduda 
•u'.istimal var. Millrt valiyi istemiyor. 
Kazım KaraNkir P"§a valiiunıumili
ğe ll~İrilmeli, ve .• bir taraftan da elli 
ı;ılhntf kadar zavallıyı kandmp adeta 
ısyan ve tehditkar telgraflar çektirme 
ye sevkediyordu. 

Beklenirdi ki, Kazım Karabekir Pa 
§il hu mektup, yahut ta cevabında •· ı 
dece yukarıda tehariiz ettirmeye ça
lı§trğımız es.aslar üzerinde izaha_t ver
sin bilmediğimiz bir şey varsa bıze n 
efk&rı umumiyeye öğretsin. Halbuki 
Pata bütün bunları ikinci üçiincü pli
na bırakarak apaykın bir yol tuttur- 1 Gelen !~!71lıklar 
du: I . 

Ve •• bütün bu hadiseler cereyan e· 
derken gene M11atafa Kemal Pa§ll Hz. 
nin ikazı iledir ki Kizını Karabekir 
Paşa vaziyetin ciddiliğini ve uğradığı 
politika oyununu anlıyor. Ankaradan 
aldığı direktifler dahilinde tetbirlerİ· 
ni ittihaz ediyor. Millici huna tahsis 
ettiği sabrlarda diyor ki: 

" Erzurumda çalııanlar anlaşılı· 
yor ki, cephe kumandanını da 
hu fikre çevirmişler.. Bir taraftan 
onunla görüşmüıler, diğer taraftan 
orduda •UÜ•timal olduğunu ileri süre· 
rek Büyük Millet Meclisine Jİ)<Byette 
bulunnlU§lar. Artık vaziyet açıktır. 
Mustafa Kemal Paşa diyor ki: 

''Bakınız, politika hırsı İnsanları ne. 
relere sürüklüyor: Ordunun suiistima
linden, ahalinin galeyanından, Erzuru 
ma arayı umumiye ile vali intihabın
dan, çabuk muuafakat ce~abı 11eril
mezse Ankaraya karşı itimalsulık U· 

yanacağından telgrafla bize bahse
den Celalettin Arif Bey, ordunun ku
mandanile göriifiiyor, kendisinin ViJa
yah §Grkiye valiliğine tayinini teklif 
ettiriyor!,, 

lıte, istiklal ve milli mücadele tari
himizin en mühim bir devrini ifade e
den bütün bu vaziyet ve hareketleri 

Gümrük 
istatistikleri 

(Başı 1 inci sahifede) 

Haldu Nezihi Beyin dediği gibi 
(diğer memleketler) kısmında de
ğil, ayrıca göaterilmektedir. Peru· 
nun iatatiıtilderinmizde görünme
mesinin. sebepleri vardır. Bütün 
dünyada bu böyledir; doğrudan 
doğruya mürakabemiz yoktur. 

İstatistiklerle uğraşan ikbsatçı
lar, bütün dünyada böyle olmuı
nın bizim İstatistiklerimizin de ay 
ni halde olmasını İcap ettiremiye
ceğini, kaldı ki Bulgariatanda böy 
le olmadığını söylemektedirler. 

Bunlardan bir zat demiftir ki: 
- "Biz, istatistikleri gaye de

ğil, bilhassa ihracatımız için vası
ta olmıuı.ını iıtiyoruz. istatistik, bu 
gayeye uymak mecburiyetindedir. 
istatistik, bizim ihracat ticaretimiz 
deki faaliyetimizin uzak sahalara 
akseden projektörü olmalıdır.,, 

Vali Bey geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

tninde dört bUyük mütehassı& arasın
da ıehir pl&nı İçin bir müsabaka açı
lacaktır .. Bunlann krokileri tetkik e· 
dilecek ve en muvafık olanı tercih 
edilecektir. 

Gazi köprüsü 
Unka.panı köprüsünün tam.iri Ter

koaun .t~vsi ve ıslahı için tUas ~üsa
a.del~r.ını aldık. Gaı:i köprüsünün in
fası ıçın Nafia vekaleti tetkikatını ik
?'al etmb.ek Üzerkaedir. Gazi köprüsünün 
ınıası ır aya dar münakasaya ko
nacakbr .• Bu müddet zarfında da Un. 
kapanı köprüsü tamir edilecektir .• 

Asri mezarlık 
Aari mezarlık için Zincirli kuyuda 

bir arazi hakkında hükfunetin nıuva
fakatini aldık .. Buraya bir loymet tak 
dir edilecek ve belediyeye geçecektir. 
Belediye memurlannın tekaütlüğü 

Belediye memurlarının tekaütlüğü 
hakkındaki kanun intaç edilmittir. İda 
reyi hususiye memurları gibi tekaüdi
ye alacaklardır. 

Hal i,i 
Muvakkat fehir hali için yapılacak 

istikraz muamelesi vekiletçe tasdik e 
dildi. Bugünlerde i§e ba§layacağız. 

Şehrimizdeki kaymakamlar araaııı
d~ bazı değişiklikler yapılacağını dün 
ku Sonposta yazıyordu. Muhittin Bey 
de bu hususta demiıtir ki: 

- Bu tebeddülattan haberim yok
tur. Bir tebligat yoktur." 

Vali tekrar gidecek 
Vali ve Belediye reisi Muhittin Bev 

evkafla belediye arasındaki bazı m~: 
•eleleri hal için tekrar Ankaraya gi
decek!İJ 

"- Milli müca<lrleyi kuran, •tık. 
lal harbini kazandıran., bugünkü Tür
kiyeyi yapan benim...', 

Diyen ancak tuhaf kelimesi ile ifa
de edilebilecek bir esası ortaya attı. 
Bu noktayı paşanın mektubundan ala
rak bir defa daha burada aynen nak
ledelim: 

<eM. Kemal Pş. Hz. henin lstanbulda 
iken ben şarkta • başlafJllf ."" Er21u
rum kongresile milli nüveyı hazırla
mıştım. iki buçuk ay sonra Er21uruma 
gelen müşarünileyh teklillerimle teki. 
den mutabık kalmq ve bu sıu~tl_e ben 
ıarkta kendileri de gar!'te~t. sıy"_!et 
ve harekah idare etmeyı mili• Pl<mı· 
mız olarak tesbit etmiştik. . . 

Ankcuada Biiyük Millet Meclısı açı
lıncaya hadar bu fikirde bulunan M. 
Kemal Pı. Hz. bundan sonra '!edense 
bu fikİTlerinden sarlınazor etlıler.,. 

Kazım Karabekir Patanın bahıi 
bir sark bidiseainin muhakeme ve nıü
nak~şası şeklinden çıkarıp ta milli da 
vamızın ruh ve mesnedine taallük e
den tasarnıfkiır ve garip bir. iddia ha 
lin~ ·.okma51dır ki (Millici) nın cevap. 
larını davet etti ve bu cevaplann üçü 
gazetemizde çıktı. Dördüncüs~ de .. ge
ne bugün (Ankaralmm Defterı) •utu. 
nunda ve sekizinci sahifemizde neıre
diliyor. 

Fakat, Kazım Karabekir Paıaıun 
bu garip ve bütün bir milli • d~va. Ye 
cidali benimseyen tasarnıfkar ıddıası 
karşısındadır ki Gazi Hazretleri Yerin 
de bir tariz ile intibalarını ifade bu. 
yurmuş oluyorlar: 

- Bu mektubu yazan ;;~rine akıl 
doktorlannm dikkat na21arını celbe. 
derim ..• 

Hak - tann, emek lı:arşılığı, Haka. 
ret - alçaklatma, Haset - kıskanma, 
Huret - özlemek, Haz - sevinmek, 
Hazını - sindirme, Hedef - nİ§lln ye
ri, Heder - yazık, Hidayet - doğru 
yol göstermek, Hikaye - geçmiş, Hilal 
- yeni ay, Hissedar --ortak. 

25 inci ilkmektep muallimleri 

Liste : (51) 
Hak: Doğnı, gerçek, emıek. Haka

ret: Alçaltmak. Haset: KJ.skanma. Has
ret: Özlemek. Haz: Tat duyına. Ha
zım: Eritme. Hedef: Varılacak, nişan 
yeri. Heder: Yok olma, boşa gitme. 
Hidayet: Doğru yol. Hikaye: . Masal, 
uydurma. Hilal: Ay yeni. Hıssedar: 
Payci, ortak. 

B<:yoğıu 31 inci mektep okutma 
heyeti 

* * * 
Liste: (52) 

istibdat : E2.me, =rluJıuk, fenalık .. 
istida: Dilek, istek. istidlal: Anlama, 
istifade: Kazanma, istifa: İı;tekte, çe
kilme. istihale: Kılık değiştirme. istih 
faf: Eğlenme, küçük gönne. istihkak: 
Hak kazanma.. istihsal: Toıp.lama, elde 
etme. İs-tiğna: Yüz çerinne, tok gözlü 
Jük. Istiğrap: Şaşına. istiskal: Soğuk 
durma. istisna: Ayırma. lstişare: Da
nışma, görüşme. 

Beyoğlu 32 inci mektep ol<utma 
heyeti 

* .... 
Liste : (53) 

istibdat: kötükullaoma. istida: Di· 
tek. ltidlal: Seriş. istifade: Kazanç. 
Çekilme, bağışlanma. istihale: . Kılık 
değiştirme. istihfaf: Saymama. Istiba
.tak: Gerçelr.lane. istihsal: Çıkarma.. 
istiğna: lstiğrap: Şaşa katma.. lstis· 
kal: Kaba görme. lstiSJJa: Ayıı:ma.. Is-

Komünistlerin 
Dimağı! . tişare: Danışma. 

Sarıyer 14 üncü mektep 
muallimleri (Başı ı inci sahifede)" 

racaatla bu adamların Şaft daJ"Ü~· 
nununda tahsillerini temin etmektedir· 
Bittabi enternasyonala bu bir iki ele· 
manm takdimi de Şefik Hüanüniin 
enternasyonaldan binlerce lira çelı:
me~ne ve.aile olmalctadır. 

Tevcli edilen komünistlik tahrik&· 
b maznıınlan hakkındaki istic'\fabat 
ikmal edilmq gibidir. Yedinci iatiıı
tak hikimi Rıfat Bey maznunlardan 
Münir hanrmm oğlu ve Elizizde ınah 
kôım bulunan Dr Hikmetin üvey kar
defi Şerafettin ile Y ah!a oğlu (zze~ 
ve Halil oğlu Mehmedı tıı.hliye etınıf, 
diğer maznunları tevkif ebniıtir. . 

Doktor Hikmetin üvey anaaı Münı 
re haruın tevkif edilenler meyanın· 
dadır. Bunlar hakkındaki lati11ta~ 
evrftktnın yakında mahkemeye tevdı 
edilmesi muhtemeldir. 

Gitmeli mi, 
Gitmemeli mi? 

(Başı 1 inıei sahifede) 

Müsabakaya girecek her güzel ..-ıı• 
na o millete mensup bir hakem lııuluıt· 
ması kararlaımııtır. .

1 Güzellerin Amerikaya d._ gidecekler 
yazılmıfsa da henüz bunun hakkında 
verilmiş bir karar yoktur. 

intihabı bu k•dar münaka,aları .~u: 
cip olan Nazire H. m Türk giizellıg•'? 
temsil için Avrı;paya gideceği ha~erı, 
intihabına aleyhtar olanları ~üte:essır et
miıtir. 

Nazire H.a dünya güzelleri araşında 
Türk ,.üzeli •ıfatile bir mevki verilme· 
mesi için teşebbüse geçilmesini istiyenler 
vardır. 

Nazire H. ın mayısın 12 sine doğru 
Parise hattket etm,.ai muhtemeldir. 

idman Şenlikleri 
(Başı 1 inci .sehifede) 

rulan binalar asırlarca payidar olur. 
Cümhuriyet maarifi fikirle beden a· 
rasmda tam bir müvazenet ara.tnak
tadır. Bu gayenin iıtihsaJi içindir ki 
~e~teplerimizde beden terbiyesine 
layık olduğu ehemmiyeti vermeğe ça
lışıyoruz. Her sene tertip edi1en jiın· 
nastik §enlikleri genç, körpe vücutlar 
da aradığımız ahenk, tenasüp ve iş
lekliği halkımıza göıtermeğe bir ve
sile oluyor. Ferdin cemjyet menfaati
ne kendi hakkından ferağat ettiğinin 
en büyük timsali bu §enliklerdir.ÇÜn· 
kü filan gencin veya filim mektebin 
mükafat kazanması veya birinci gel
mesi mevzuu babi5 değildir. Orada di 
aip1ini seven vazife a§kı ile çalışan i
lerlemeği l(endi kendini geçmcği iş 
edinen bir Türk gençliği vardır.Saha· 
da bütün bu gençler ara.unda görü
len ahenk ''~ te~anüt hayat cidaline 

Liste: (54) 
Mahsus: Ayrılmış, gösteıilmi§. ba•· 

kasından ayn, bir loiş~y~ !li~ik. !Jazi
ne: para <lunığı, "" .birikintı yen . .lfe 
dar: dayanma yeri, dayantı, da~ 
yardımcı, ol.um ilişiği. Mftlemyet: 
Yüksek yaşayıı, ilea-lean g~.ri. 
Muhabir: salılı:laşan. lıiğıtyaz8'1, duy
duklarını bildiren. Muhalefet: uyıuş
suzluk, karşı gelmek. "'11aşamamak. 
Muhatap: KeruliıUn.. söz söylıenen. 
Muhatara: ölüm koxkusu, yok oJmak 
düşü0ce&i. Muhtariyet: Ayrılma, bel
li, başlı yaşamak, ayrıca çevriliş, ken.· 
rli kendine dönüş. Mubtfra: Andır
ma kağulı, unutturmamak yazıh~r. 
Mi'davele: vecipalış, elıden ele geziş. 
Jl.füddet: sınt .. çağ, sular, akış, dönü§~ 
geç,iş. Müzepz~p: Karışık, kestiremi
yen, ne yapcağını bilemiyen. 

Filorinalı: Nazun 

ı- Askerl teblljler 1 '----Üsküdar Askerlik Şubeaindeo: 329 
doğumlular ve bunlarla muameleye taht 
ve •"ll~i atiyeye te!"k edilen efradın ilk 
yoklamalanna 15 maJH 933 de baılana
caktır. Hangi mahallenin hangi ciin yok 
laması yapılacağını mP.halle mubtarlan
na tebliğ edilmiştir. Tayin edilen gün
lerde mükelleflerin biiviyet cuzdanlarile 
yoklamad~ bulunmaları hulunamiyacak
ların •kTabaları veya ihtiyar heyetleri 
tarafından yoklamaları yapılalHleceğİn· 
den nüfuz cüzdanlarını akraba.lan ile 
yoklama heyetine göndermeleri aksı 
taktirde yoklama kaçağı olduklarından 
haklarında muameleyi kanuniye yapılaca 
ğı ilin olunur. 

Istanbul üçüncü icra memurlıığun
da.ıı : 

Paraya çevrilmesi mukarror Erenkö

yiinde istasyon caddesinde Hacı Musta

fa efendinin ban.esinde, 16 Mayıs 1933 

tarihine müsadif .sa1ı günü saat, 10 dan 

12 ye kadar birinci açık artuma ile ev 

eşyası satılaektır. Tal~plerin mahallin
de memuruna mürıcaatlan illin olunID". 
(3049) 

atıldıkları zaman kendilerinden bek· 
!enen yegane haslettir. 

Şenliklere İ§tirak eden talebe ade 
di her sene artmaktadır. Şayanı şük
randır ki arbk halkımız beden ter
biyesinden matlup olan ıeyin birinci 
derecede sağlık olduğunu anlamıı· 
br. Şenlikleri görmek arzu eden ço
cuk velilerinin mıktan on bine ya
kındır. Bu da gösteriyor ki vücııda 
bakmak artık herkeste bir zaruret 
~ekline girmiştir." 

İ•tanbul üçüncü 
•ından: 

• 
ıcra-

Satılması mukarrer ev eşyası tiskü-

darda Şeyh cami sokak 4 numarada 14 

Mayıs 933 tarihinde saat 9 dan 10 ka

dar birinci açık arttırma ile satılacak

tlil". Taliplerin mahallinde meroun.ına 

müra.c.aatl.an ilan oluııı.u.r. (3047) 

Devredilecek 

lHTlRA BERATI 
"Mayii havanın devrüdaimi ile kuv· 

vei muharrike İatilua.Jine ait uaul ve 
cihaz" hakkındaki ihtira için İstanbul 
vilayet celilesine takdim edilmiı olan 
30 Mayıs 1931 tarih ve 6000 eVTak 
numaralı müracaat Üzerindeki hukuk 
bu kere batkasına devir ve ferağ edi· 
leceğinden bu bapta fazla malumat 

edinmek isteyenlerin lstanbulda, Bab

çekapıda Ta§ Hanında 43-48 numara 

!arda kiin vekili H. W. Sıock Efendi
ye müracaat eylemeleri ilin olunur. 
(2779) 2518 

İstanbul asliye 6 ıncı hukuk mahke
mesinden : 

Hampanum ef. tarafından aleyhine 
boşanma davası ikame nlunan Gedikpa 
şada Bal~aşa yolııuşunda İngiliz mek 
teıbi karşwmaa F.ımun sokağında 11 No. 
lı hanede mılkim iken tebliğ ilmuha.be
xi.ndeki meşrubata nazaran ikametgahı 
meçhu.1 bu1unn madam Hermineye bu 

baıptaki &va arzuhali ilanen tebliğ e
dildiği halde müddeti zarfında cevap 

1 
1 s!'i!::ası vermemiş ve tayin olunan tah j 
kikat gününde hazı.r buhınmamış oldu 
ğundan gıyabında tahkikt icra olwıarak 

davacı tarafmdan geçimsizlik hakkmda ı' 
şahit dinletilmiş ve müddei tarafından 
&el'dediJen deliller hakkında beş gün 
zarfında veya tahkikat günü olarak ta- ı 

yi.n olunan günde hazır bulunarak bir i- 1 
tiraz denneyan etmediği tak.tirde iddia 1 

SADIKZADE Bira.derler 

Vapurları 
.KARADENlZ POSTASI 

Bazı tamirat dolayısile 

SADIKZADE 
vapuru 

9 mayıs Sah 
giinü akşam saat 18 de Sirkeci rıhtı· 
mmıdan ha.reketle Zonguldak, İne

bolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzo-n, Sürmene ve Rize
ye azimet ve avdet edecektix. 

13 mayıı;ta İzmir pootasını SA
KARYA vapuru icra ede.cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altında ace11tahğa mü· 
racaat. Telefon: 22134. (3077) 

BARTIN lNEBOLU 
POSTASI 

CiHAT •apuru 
9 mayıs SALJ 

günü hareketle Ereğli, Zonguldak, 
Bar.tin, Amasra, Kurucaşile, Cide, İ
nebolu, İlişi i~kelelerine azimet ve av
det edecekti,-. 

Ta.fsilat için Sirkeci Paket postaha
neısi karşısm.da merkez acentasına mü
rcaat. Telefon: 22967. (3058) 

SEYRlSEFAIN 
~~~~~~~~~~~~-~ 

Merlr:ez aceata~ Galata Köprübaır B. 2362.. 

Şube A.. Sirk•ci Mühürdar zade H. 2,3740. 

TRABZON POST ASI 

KARADENİZ 
10 MAYIS 18 DE Galata 

rıhtımından. Dönüşte Tirebo
lu'ya da uğvanılır. 

İZMIR - MERSiN POST ASJ 

ÇANAKKALE 
12 MAYIS CUMA 10 DA 

idare rıhtımından kalk .trl11r. 2100 -....-- BONO ~ıı-ı 

ve vakia.Jarı ka>bul etmiş addo.ln.ınacağının 1 

tasrihi suretile müddeialeyhe muamele 
li gıyap kara·rı tebliğine karar verilmiş 
,.1,ı.,, ğundan tahkikat günü olan 22-5-
"133 pazartesi saat 14 te mahkeme salo
nunda hazır bulunması lıakkınıdaki ve 

1 Heryeıden daha elverişli fiatla a-
bir nusbası mabkmıe ıdivanhnesin&-a- . Jrr satar satmak istemiyenlere avans 
sılr olmak suretile i§.bu muameleli gı- verir. Sixkecide Liman Hanında kat 
ya.p kararı ilanen tebliğ cJaınur. 1 3 No. 30 Ömer Lutii. Tel. 24300 

---------(3_°'"_>_ ... _____ (3007)--ı 
1stanbu.J. iki'nei icra memurJuğuodan: 

Bir borçtan dolayi ve ıpa~ay çevrilmesi 

mukarrer mobilya 25-5-933 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat 16 dan itib

mn 18 üııe kadar BeyoğJunıla altıncı: 

.daire tnmmy İstasyonunda mobiliyacı 

dükkanında açılı: 8"ttnn>a suıretile pam 

ya çeıvri.lcıccği.nden taliplerin yevmi nıez 
lı:6ır ve ııııatta mahallinde hazır buJ.uoma 
lan ilin olunur. (3054) 

ZAYİ - Fatih aslı:orlik şubesinden al 

mış olduğum askeri vesikamı kaybet· 
tim. Yeni<ıi almaaığmdan hükmü yok

tur. 310 doğumlu Mülayım oğlu Na&Uh. 
(3061) 

' iatanbal üçüncü • 
ıcr • 

sıadaa: 
Bir borç için mahcuz ve paraya çev

ri~i mukarrer ev eşy3111 18-5-933 ta

rihlnclıo saat 9 da.n 10,30 kadar Beşik. 

taşta Ihlamur caddesinde 6 numaraJı 

lıaaedc ilı:incıi açık arttırma ile satıla· 

cakt>r. Taliplcl'İn ma.lı.allinde memuri

ne müracatlan ilan olun.ur. (3062) 

Zayi. - Nüfus teskeremi ve dör
düncü alaydan aldığım askerlik terhlı 
takeresini kaybettim. Y eniaini çıka
ra.,..ğundan zayiinin hükmü yoktur. 

320 doğumlu Hamdi oğlu 
Süleyman SALlM 

Türk Gemi Kurtarma 
ANONiM ŞiRKETİNDEN: 

2070 numaralı kanuna tevfikan tqkil ve esas mukavelesi bu kere 
İcra vekilleri yük.sek heyetince tas dik olunan Türk Gemi Kur~rma 
Anonim Şirketinin tesis heyeti umumiyeai 1933 mayısının yirminci 
cumartesi günü saat 14 te Galatada Çinili nhbm hanında üı;üncü 
katta 5, 6 numaralı yazıhanede toplanacaktır. 

Müzakere ruznamesi fUd ur: 

1) Bütün eshamı müessisler arasında bermucibi kanun kamilen 
paylatdmak suretile fİrketin ani olarak tesekkülünün müşahe<le ve 
tesbiti. ' 

2 - Ayni sermaye kıymetleri hakkındaki kanuni ehli hibre ra-
porlarının kıraat ve kabulü.. 

3 - Tesis masraflarının hesap ve tasdiki. 
4 - İdare meclisi azasının intihabı ve huznr haklarının tayini. 
5 - Bir murakıp intihabile ücretinin takdiri. 

Müessislerin o gün ve saatte hazır bulunmaları ilan olunur. 

Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketi 

(2974) Müeualeri namı1U1: A. Hamdi. 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları en u~ 
cuz satar, Beyoğlu, İstiklal caddee 
390, İsveç sefareti karşısında. 
(2847) 2586 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarf: 24 Ma
yıs 933 çarşamba gÜnÜ saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze kö 

mürü kapalı zarf usulile mübayaa edileceğinden şartname
sini gönnek İstiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da 
hizasında yazılı gün ve saatte Kasunpaşada deniz levazıın sa-
tmalma komisyonuna müracaatları. (1936) 2472 



çatısmak hususunııakı gayret ve lnhimaklnizJ 
kesml"melı aiıenızıe berabe• geçirdiğıniz kısa 
zamanıarllo onların da neı;'esinin kaçmasına 
sebebiyet vermemelidir A O A L 1 N tabletleı1 
kullanarak sinirlerinizi teskin edıniz ı Bu suretle 
ısıerinizEo dalıo eyı bakabilecek daha neıfell 
bulunacak ve daha colı caıış.abileceksiniz 1 
Sizinlt- tema~ eııenle • sizllen daha tazla 
memnun ııaıacaktaı herke~ sizi ııaha ziyade 
sııvecek v~ ıeı;ebbusıerinizde daha ziyade 
muvalta~ olacaksınız ı 

651) 

l 3 üncü kolordu ilanları 1 
: _____ ___. 

14. dağ. A. SA. AL. KOM. 
dan: 

Kilisteki lat'at ihtiyaa: i
cin 140,000 kilo ekmek ka
~ab zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 27 Mayıs 933 
cumartesi günü saat 9 dadır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gÜn miinaka
saya İştirak için o gün ve vak 
tinden evvel Kiliate SA. AL. 
KOM. nuna müracaa.tlan. 
(3053) (2090) 

1(. 1(. ... 

16. F. SA.. AL. KO. dan: 
Manisada bulunan lat'at ih 

tiyacı için 146,400 kilo un Me 
nemendeki kıt'at için 143,550 
lark ağaç daki kıt' at ihtiyacı i 
çin 143,550 kilo ekmek ka
palı zarfla münakasaya kon 
muıtur. lhaleai 22 Ma,yıa 933 
pazartesi günil saat 15 tedir. 
isteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gÜD ve müna
kasaya ginnek için o gün ve 
vaktinde nevvel Manisada SA. 
ı\L. KO. nuna müracaatları. 
3050) (2005) . 2536 

3. K. O. karargihmm be 
laları pazarlıkla tamir ettirile 
cektir. İhalesi 10 Mayıs 933 
çarşamba günü saat 14 tedir. 
İsteklilerin keşif ve şartname 
leri görmek üzere her gÜn v 
pazarlığa girmek için 0 gün 
ve vaktinden evvel F mdıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonu
na gelmeleri. (143) (2055) 

2629 • * • 
K. O. krt'aları ihtiyacı için 

cem'an 3,504 kilo sade yağı 
müteahhidi nam ve heaabma 
pazarlıkla satın alınacaktır. l: 
halesi 13 Mayıs 933 cuınarlest 
günü saat 15 tedir. lsteklile· 
rin şartnamesini görmek ü
zere her gÜn ve pazarlığa gİr· 
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna gelmeleri. 
(144) (2056) 2630 

1(. 1(. .. 

K. O. Kıtalan ve müessese 
leri ihtiyacı için pazarlıkla 
32,000 kilo un satın almacak
tır. İhalesi 13-Mayıs-933 Cu. 
martesi günü saat 14 te yapı
lacaktır. İsteklilerin nüınune 
ve şartnameleri görmek üze
re her aün ve pazarlığa işti
rak ic~ 0 gün ve vaktinden 
evveİ Fındıklıda 3 . K. O. Sa. 
Al. Komisyonuna gelmeleri. 
146) (2058) 2643 

Maltepe piyade abş mek
tebi garajı müteahhidi nam ı 
ve hesabına pazarlıkla inp et 
tirilecektir. ihalesi 1 O Mayıs 
933 çarıamba gunu saat 
14,30 dadır. İsteklilerin kqif 
ve şartnamelerini görmek ü
zere her gün ve pazarlığa itti 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna gelmeleri. 
(148) (2089) 

14. Dağ. Alayı Sa. Al. Kom 
dan: 

Kiliıteki kıtaat ihtiyacı i
çin açık münakasa ile 9042 ki 
lo un satın almacaktır. lbale
ai 27 Mayıs 933 cumartesi gü 
nü saat 14 tedir. lıteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve müna
kasa,.._ ittirak için o gün ve 
vaktinden evvel Kiliste Sa. 
Al. komiayonuna müracaatla 
rı. (3054) (2091) ...... 

14 Dağ. Alayı Sa. Al. Kom. 
dan: 

Kilisteki kıt'at ihtiyacı için 
açık münakasa ile 32677 ki
lo arpa alınacaktır. İhalesi 28 
Mayıs 933 pazar gÜnÜ saat 9 
dadır. İsteklilerin nümune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya İşti
rak için o gün ve vaktinden ev 
vel Kiliste Sa. AL Komisyonu . 
na müracaatları. (3055) 
(2092) 

14. Dağ A. Sa. Al. Kom. 
dan: 

Kilisteki kıt'at hayvanatı 
ihtiyacı için açık münakasa i
le 35159 kilo saman alınacak 
hr. İhalesi 28 Mayıs 933 pa
zar günü saat 16 dadır. İstdc
lilerin şartnamesini görmek 
~iz~re h~ gün ve münakruılaya 
ıııtırak ıçın o gün ve vaktin 
den evvel Kiliate Sa. Al. Kom. 
na müracaatlar[. (3056) 

(2093) 

1. F. Kıtaları ve müessese
leri hayvanatı ihtiyacı için pa 
zarlıkla 10,000: 12,000 kilo 
ot satın almacaktır. İhalesi 
13-Mayıs-933 Cumartesi gü 
nü saat 14,30 dadır. istekli
lerin sartnamesini görmek ü
zere b~r gün ve pazarlığa işti
rak için o giin ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
<\I komisyonuna gelmeleri. 

(147) (2059) 2644 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Balmunıcu arazisinde mevcut T arialar İcara raptedi

İecefilnden 20 gÜn müddetle müzayedeye vazedilmiştir yev
mi ihale olan 21-5-933 tarihine müsadif pazar günü Kaza. 
da müteşekkil Komisyona müracaatları. (2086) 
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KODAK -VELOX 
İstanbul asliye m<thk~i biıril1Cl hu 

kuk dairesinden : 

İstanbwda Fiııcancılacda Şa.ck han
da mukim tüccardan Münir Nazım. Met 
met Rasit ve Şeriki efendi.Ler emriruı -''V E L O X,, amatörler için tip - kağıdıdır. 
Konyada Kaşıkçı za<le Tahtr ve Mah

dumu Kazım efendilerin imzaladıkları 
25 Eylül 932 tarihli ve doksan yedi gün 
vadeli iki yüz dolaıan iki üra kırk bet 
kuruşu havi bir kıt'a emre muban-ei se 
~dm zayi olduğundan babialıe iptali ta 
lep edilmiş oJduğll cihetle mezlc6ır ae· 
net her itimin ye.dinde ise 45 gün zar
fında mahkemeye ibraz ediJmMi ve .ıı:. 
~: taktirde m;ı.hlııemeoe mezk!lt -..d.İt\ 
iptaline kamr veri.le.c.eği tkaı:ıet kanunu 
nun 638 inci maıldetıi hükmüne 4ıevfi· 

hn ilan oluıwc. (2749) 2492 

''V E L o x üzerinde yapılan kopyalar; bozulmakıızın ve 
'' sararmalcsızın ebedi olarak muhafaza edilir. 

Kopyalarınızı Her Vakit 

"VELOX" 
Kağıdı Üzerinde Çıkarbnız 

Reıimlerinizia sureti daimede ayni hali muha
faza edeceğine emia olabilirsiniz. 

Her kağıdın arkasında 
kelimesini arayınız. 

GUJbane JllUallimlerinden 

Dr. Fuat Kamil 
Yeni adres: Tak•im mey· 

dam. Şark aparbmanı. 
Tel. 43843 - (2823) 

2541 

Dr. A. KUTIEL ':t~ KODAK tarafından imal edilmittir. 
hHıran ''VELOx,~ 

1 Evkaf müdfrlyetf ilanları 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf banın Odabaşıbğı ile 
kahve ocakları üç sene müddetle kiraya verilmek üzere mü
zayedeye çıkanlmıttrr. ihalesi 24 Mayıs 933 tan'hine müsa
dif çarşamba günü saat on beştedir, Şartnamesini gönnek 
istiyenlerin her gün , müzayedeye iştirak edeceklerin de iha
le günü Çemberlitaş Evkaf Müdiriyetinde varidat Müdiriye
tile idare Encümenine müracaatları. (1972) 2503 

Alemdağı civarında vaki vakıf ormanlarmm Çingen 
bayır mevkiinde 933 senesine mürettep 4 No. lı maktai asli
sinden 15 ay zarfında kat ve İmal ve sevkedilmek üzere 
(200) metro mik'ap gayri mamul kayın kerestesi arttınnaya 
çıkarılmıştır. lhalesi 24-5-933 çarşamba günü saat 15 te
dir. Talip olanların İstanbul Evkaf müdiriyetinde varidat 
müdürlüğiine müracaat eylemeleri. (1973) 2504 

9-5-933 Salı maa tahsisat 11 liraya kadar vazife alanlar 
10-5-933 çarıamba ,, 12 liradan 16 liraya kadar alanlar 
11-5-933 perıembe · ,, 1 7 ila 18 liraya kadar alanlar 
13-14-15/6/933 cumartesi ve pazar l.'e pazartesi 19 ili. 21 

lira alanlar 
16-5-933 Rlı maa tahsisat 22 ili 29 liraya kadar alanlar 
17-6-933 çarşamba ,, 29 liradan fazla alanlar. 

Hayrat hademesinin Ni·san 933 vazifeleri yukarda ya
zılı tarihlerde bizalarmdaki vazife mikt'arma göre tediye e 
dileceği ilin olunur. (2088) 

l~~~••_t_a_a_b_a __ ı_e_e_ı_e_d_l_y_e_•ı_·_u_a_n_ı_a_r•~--~~' 
latanbul Belediyesinden : Yalova iskele meydarunm 

parke kaldırımlanrun İnşası için Mayısın on sekizinci per
şembe günü saat üçte açık münakasa yapılacaktır. Münaka
saya dahil olacak müteahhitlerin ehliyet vesikasmı, şartna
me, keşif name ve mukavelename ile projeleri almak üzere bu
giinden itibaren Nafia Başmühendisliğine ve yüzde 7,5 mik
tarındaki teminat akçesini ke şifİıameye göre ve uauli daire
sinde Milli bankalardan birine yatırarak yukıarda gösterilen 
ihale gününde saat üçten evvel İstanbul Daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. (201}5) 

5000 lira kıymetinde olan Kadıköy halinde mevcut iki 
adet vinç satdmak üzere kapa lı zarfla müzayedeye ko~ul· 
muştur. Almak İsteyenlerin şeraitini anlamak üzere her gün 
Levazım Müdürlüğüne müracaatları Müzayedeye girmek i
çin de 375 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif 
mektuplarını 1-6-933 perşembe giinü saat on beşe kadar Dai
mi Encümene vermelidirler. (2096) 

Kıu'aköy Börelı:çi fmnıı ............ 34. 
(2778) (2648) 2371 

' 

100% 
ÔLDÜRÜP 

AMERIC'AN nısıNFECllNG co .• 
"Maker.s Who Know'' 

S&.oAı.., ,A,Mo. u.s.A. 
RekJim fiııb 8S kuraıtur. 

•ne. 

(2939) 

Yozgat Vil&yeti Hapishane 
Müdürlüğündenı 

1 - Yozgat hapishanesinin 1-6-933 tarihinden 934 Mayıa 
nihayetine kadar bir senelik elanek ihtiyacı kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin musadda k sureti hapishane müdürlü· 
ğünden alınacaktır. 

3 - T eklifnameler 24 - 5 -933 tarihine müsadif çarşam 
ba gÜnÜ saat 16 ya kadar komisyon riyasetine veril
miş bulunacaktır. Bu suretle verilecek teklifname· 
ler ayni saatte C. M.umumiliği makamında açda
c:aktır. 

4 - Elanek yerli ununun birinci nevinden- olacaktır. Mu
hammen bedel (9720) liradır. 

5 ·- Münakasaya iştirak edeceklerin (729) lira teminab 
muvakkate vermeleri 1 azon geleceği ilin olunur. 

(1875) 2411 

Nafıa Vekaletinden: 
F evzİpaşa Oiyarıbekir hattının Km. (347 .000 - 368. 

000) arası inşaat ve ameliyah (22 inci kısım) kapah zarf U· 

sulile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 23-5-933 tarihine müadif sair günü saat 15 

te Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında İcra edilecektir. 
Münakasaya dahil olabilmek için taliplerin Devlet Demiryol 
ları idaresinden yalnız bir mukavele ile en qağı altı yÜZ bin 
liralık bir it almış olması ve bu işi hiç bir itiraz ve şikaye

~ te meydan vermemiş olarak hüsnü suretle ilanal etmiş bulun 
~ maları meşrut olup taliplerin bu şeraiti haiz bulunduklarını 
~ mübeyyin olmak üzere Demiryollar İnşaat dairesinden alma 

Devlet Deuıiryolları idaresi ilanları 

Bir vagon tulünü 20 santimden 40 santime kadar teca
vüz eden uzun eçsam hakkındaki D. D. I 20 numaralı ta
rife 1-5-933 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Bu tarih
ten sonra bu evsafta bulunan uzun eçsamın, umumi ahkam 
dahilinde, nakline imkan hasıl olduğu takdirde daha ehven 
olan umumi tarife tatbik edilecektir. (2035) 2583 

ğa mecbur oldukları vesika ile 60000 liralık teminatı muvak 
kate ve cari seneye ait ticaret odası veaikasile birlikte ayni 
gün ve saatte münakasada bulunmaları lazmıdır. 

Taliplerbuhusustaki şartnameleri ~da Nafia Ve 
kileli Levaziın dairesinden ellifer lira mukabilinde tedarik e-
debilirler. (1940) zsoı 

• • 
inhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Birinci taksitleri alınarak Müskirat bey'iye ruhsatiyeleri· 
nin Haziran iptidasında değiştirilmesi kanun iktizasındandır. 
Kolaylık olmak üzere bu muameleye 15 mayıs 933 tarihinden 
itibaren batlanacaktır. Eski tez kerelerin nüfus ve esnaf cüzdan 
larmm ve ikişer adet fotoğrafm beraber getirilmesi icabeder. 
Dar vakte tesadüf ederek kim senin zarar görmemesi için bu 
muamele Haziranın Beşinci gÜ nüne kadar devam ettirilecek
tir. İşbu giinün saat 24 dünden sonra yapılacak yoklama 
tezkeresiz içki sattığı görülenler hakkında kanuni muamele ya 
pılacaktır. (1953) 2609 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 




