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Askerlik Psikolojisi 

Darülfünun profesörlerinden 
Halil Nimetııllah. Begin gazısı , 
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Kbım Karabekir Paşanın söylemek Fakülteler Arasında 
istediği şey acaba ne ? 

8izinı görüşümüz Albncı mektup ta geldi! 
Edebiyatçılar Hukukçuların lıariçte 

çalışmalarını hoş görmüyorlar 

..... k&a...a Ka.rabekir Pata gazete
edi~ ıöndermekte devam 
...._.. letinci mektuptan ıonra 
-._ ~p ıeliyor. Anlatılan 
ldp .._ ~. ı, sonra aekizinciıi ta
'--~ ve kendi haline bırakı
....._, Oladan sonra kim bilir, daha 
~ ha netriyat ıürecek.. Bu 
"1 '-tete hakmca münakqanın na• 
llllt ~ nasıl bir cereyan al
--. ~Uiundujuna hayret ot· 

llaUaıkün olmuyor. 

ltl.t~ karabekir Pqa tuttuğu 
old:::: Çok yanht, hatti yanlıt 
tLL;- lcadar da fena bir hareket 
-...-.. farketmiyor mu?. 

ICarabekir Pqa (Milliyet) te 
~ bir Yazı içinde kendi hak • 
ttw.::. haksızlık yapıldıiını iddia 
~ Bu iddiasmı iıbat için bir 
~ IÖndermiıti. Pqa gön -
' t...L_ ~~p ile kendi haldan· 
tli ~ dediii nokta üzerin
~ müdafaasım yapacak 
k...-=- ortaya hiç beklenmiyen, hiç 
~ habr ve ha7alindea .-ç-
~ olan Wr daTa çıkardı: 
-:- MiJb mücadele devrine ait 

lt.;-'_ hataıanmdan bahsediliyor. 
~"'ki 1- mücadelenin bat kah

Çünkü ben Mu -

-~---,.eY-
~ • . .Erzunamda 

nunı lcune~'--• .lk .. . he k ~n ı nınesı 
:--ı pn teı il ettiın. Mustafa Ke-

&!&!ı da Anadoluya çaiıran 
henım ib L •b• -.:t. 1 
d• ••• ....... ,, 11 ı 9VZ er e ı. 

-----· 

Artık yann sorulan suallere cevap 
vermiye başlıyacakmış ! 

Islahat tekliflerini hazırlıyacak komiteler ve 
Darülfünun emin vekilliği meselesi 

Albncı Mektup 
Safha 2 nln devamı 

Erenköy: H-6-1911 

16 haziran 335 te Muıtafa Ke
mal Pata Hazretlerinin lıtanbu • 
lun kendiıini iıtediiini fakat ken
diıinin ıinei millete iltica ederek 
vazife görmek kararım verdikleri· 
ni göıteren 11 haziran 335 tarihli 
tifrelerile (Anadolunun sakin ta • 
raflannda tetkilabn tark vilayet -
leri gibi kolay olmadıiını Erzurum 
da tekmil viliyati tarkiye murah· 
haslarından mürekkep bir heyet 
bulundurmak huıuıundaki fikir ve 
tqebbüaünüzü takdir ederim.) tif
relerini almıtbm. 

Pqa Hazretlerinin vaziyete ıö
re Oıta Anaclolucla ye yahut ki İl· 
tlllya ....-uz kal .. Pl'P mmtaka· 
ıında tetkilit yapmak ihtiyacım 

görerek hareket edeceklerini Ye 

' mütkülit olduğunu bildirmeleri • 
ne göre de her hanıi bir nazik va
ziyet kartııında kalmasını dütüne
rek yni tünde verdiiim cevapta 
(Zati aamileri lüzum görüldüğü 

zaman mıntakai aciziye tetrif bu· 
yururlar.) diyerek cevap verdim. 

Şimdi tahaddüı eden vaziyeti 
tahlil ediyorum: Bqinci mektu
bumdaki 10 numaralı vesika ve a
tideki 13 ve 14 numaralı vesika • 
lardan anlqılacajı üzere içinde 
bulunduiumuz vaziyet iki muhte
lif ıurette ıörülüyor. Ve bu iki 

Darülfünunda fakülte mecliıleri 
dün de toplanarak ıılahat etrafın
da projelerini ve raporlarını ha • 
zırlamay~ devam etımitlerdir. Bu 
faaliyet, müderriıliiin evsafı üze
rinde bir ıene evvel yapılan ıürül
tülü münakataları tekrar tazele • 
mek noktasından çok hararetli bir 
ıafhaya ıirmiı sayılabilir. 

Projelerin teıbiti için bazı fa -
külteler tarafından ayn komiteler 
kurulmuttur. Edebiyat fakülteıi 
müderriı Bebcet, Şerif, lamail 
Hakkı Macit Beyler aeçilmittir. 

Hukuk f akülteıi mecliıinin ıeç
tiii komite iıe Mulihettin Adil, 
Münip ve Samim Beylerden mü -
rekkeptir. 

ıöriife nazaran da gene iki zıt fi- Hukuk fakültesi ıılahata dair 
kir ve tedbir meydana çıkıyor. dütüncelerini söylemek hususun. 
Bunlardan birinci fikir; itilaf or- , - · 
dulan Ye Yunan ve Ermeni " 
ordulan karadan ve deniz
den hemen taarruza ıeçecek 
ve memleket muhtelif iıti • 
bmetlerden ıelen kuvvetler ta· 

(o..- 7 lacl .. ,., ... ) 
........................................................................................... 

Selçuk Kız San'at mektebinde Talebe 
kooperatifinin açtığı atölr 

r ........ u........ ......... . ....... 
t-H 8. Beh~et L 

Darlllhaa Emla ....ldlllil aa.ü.tl.I 
M. Adll 8. T. Recep 8. 

da pek ketum davranmaktadır. 

Bununla beraber, bu fakültenin 
Profesör Maltin raporunda en çok 
tenkit edilen fakültelerden biriai 
olduiu ve bu itibarla hazırlanan 
projede, tenkitlere cevap olmak 
üzere geniı J,ir yer aynlacaiı .a,.. 
lenmektedir. 

Edebiyat fakültesine ıelinceJ 
duyduiumuza göre burası proje • 
sinde bilhuaa müderrialiiin n
safı üzerinde ehemiyetle durmak
k.dır. Bu mevzua dair fikirler fa• 
külte mebafilinde hüliaatan ıu f9" 
kilde ifade olunmaktadır: 

:~ - Darülfümmun timdiye ka· 
dar te1*rüz eden en mühim eklllt
liii, l>arülfümm hocalıtmm .. 
mesle~ haline girmemif olmuıclır. 

( .,.. ... ıı iMi _,., ... ) 
.................. ., .... ........ 

\ IÖzler beın bütün ıuetele - ' 
Jret Ye müdafaumı davet 

~ariçten de bahse karıtan -
t U. Bunun üzerine Karabe-

Celil Bey 
Ankarada yeni beya

natta bulundu 
ANKARA, 14 (Huuıi) - llm

aat vekili Celll ve Hariciye müate-

Damga 
Yeni pullar nasıl ? 

't& kendi hakkında ileri ıü
tenkitlere ve tarizlere cevap 

~ . İçin kaleme aanldı. Kendi
~d~faa edecejini söyledi. 
>tt enn buna kartı aldıiı vazi
~ -..,dandadır: Her ıazete Pa
h ~6ıaderdiii mektuplan oldu-

P llefretmeie bql&mlfbr. 

.. -._ ": ıarip olan cihet ıudur ki, 
~ -.İ~~tleri "kendimi müda· 
~&it ~I~,, diye söze bqladığı 
' '9Qd11ini müdafaa etmeıi 
\it ;::. noktalan bırakb. G6ya 
~ e hareketi ile taarruz 
"il 'ri Japmaia kalkıfb. Me
)tti "-.· .konıreainden sonra he
·~~·J~nin Aııkaraya nak
ıa-._,_ ~ç~ Mustafa Kemal 
~ he, ~ telırafm, dijer ta
' • eti temsiliyenin daiıl· 
"'-i ~Ali Rıza Pqa kabi
~ lan a lstanbulda itıal 
~ Mecliıi Mebuaana 
ı._; 1.._~~d.erabnın tevdii 
~ ~· ~ındeki mütalea
ls.q ~ libılerde milli hare-

'~ ae.keclecek derecede 
~ 145yı_dan batka bir fey ol
~ AVlllllİfti. Bunlara kartı 
-..t edile.a c:e..p ancak kendiıine 
~ ~ lllitalealann ve ka -
~ hlaut 0hnadıiını iıbat et· 

•-.. hu lbiitalea Ye karar-______ ...... 
~ taahetli olduiu-

Meh111et Aeım 
..._ ,,,,_, 8""'1• 

lel~uk luz un'at meldHlnde ,, ve .. n'at faallyetl 
[ Yukanda renkli nakış muallimi inayet Hanım ve talebesi, kenarda son 
sınıf talebesinden bir grup, •tallda sağda elbise k1Smında Matmaz~l 
Lalien ve muallim Refia H, solda moda muallimi Neyyir H ve talebesi] 

( Yazıeı 8 ıncı ..,.tamızdadır ) 

) tan Numan Rifat Beyler bu sabah 
ki trenle Ankaraya döndüler. lı
tuyonda; Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya, Nafıa vekili Hilmi, Ziraat 

· Tekili Muhlis Beylerle Batvekil na 
mma buuıi kalem müclürü Vedit 
Bey, lktısat ve Hariciye vekaleti 

, erkinı tarafmdan kartılanmıtlar, 
Asker, poliı ye jandarma müfreze
leri tarafmdan aelimlanmıtlar -
dır. 

Karıılama meruiminde bulu • 
nan mızıka, Polonya elçiıinin ölü· 
mü dolayuile, biç bir fey çalma• 
mıfbr. 

Devamı lldnd Sagılatla 

Türk harfle • 
rile Ye yeni tekil· 
lerde hazırlan • 
mıf olan yeni 
damp pullan 
bir hazirandan i
tibaren kullaml
maja batlana • 
cak, eldeki dam
ga pullan o ta• 

rihten sonra kullanılamıyacaktır • 
Mal müdürlükleri bugünden iti

baren eski pullan yenilerile deiit
tireceklerdir. Değittirme müdde
ti ajuatoı nihayetine kadardır. S. 
tarihten sonra eıki pullar deiifti
rilmiyecektir. 

Yeni damıa pulları tehrimizde 
baıdmıttır. Koyduiumuz resim bu 
pullardan birini ıöıteriyor. 

........................................................................................... . ............................................................................. .. ·--- H••--·---H ., •••••••illa 

Yunanla l~_MAYIS Gecesi .. 
33 nurnarah apartmanın 

Askeri ittifak yapmadık eahlblnl kim öldUrdU ? 
ATINA, 14 (A.A.) - Atina 

ajansı Türkiye ile Yunanistan ara- JMAY/S Gecesi •• 
ıında askeri bir itilaf akdedilmit 
oldujuna dair olan ve matbuatta 
intif&r eden haberleri kat'i ıurette 
tekzip etmekte ve böyle bir itila • 

Tevkif eclllen gene; kız 
katll miydi ? 

fm iki memleketin takip etmkte ol- 3 MAYi S Gecesi •• 
duiu ıulh ıiyaaetine muıayir ola· 
caimı beyan eylemektedir. Cinayetinin katlllne lfık 

olan kimdir ? 

Adliye memurlan için 
ANKARA, 14 (Huau1i) -Adli· 

ye memurlan inithap encümeni ra 
laacla toplu.caldir. 

3 Mavıs Gecesi cinıyttinin bütün 
ıafsillanı pek yakında v AKIT ıa 

okayıca!<snuz .. · - Annem c;ok gUzel bir kadınd1r. 
- Sen babana ~ipin a.ıepe .. 
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Bizim gürüşümüz 
Başmakaleden Devam 

nu göstermekle kabil olabilirdi. 
fakat Karabekir Paşa bu tekilde 
cevap verecek yerde kendisinin 
lstanbuldan nasıl çıktığını, Erzu
ruma nasıl gittiğini, oralarda ne
ler yaptığını gelişi güzel anlatma· 
ğa bqladı. Bütün bu sözler arasın
da da kendisinin guya Gazi Haz
retlerinden daha iyi düşünür bir 
kabiliyette olduğunu isbat için ve
sikalar göstermeğe çalı§h. Hala da 
bu yolda çabalamakta bulunyor. 

itin doğrusu şudur ki, bu tarzı 
hareket gazetelerin kendisine kar
şı gösterdiği hüsnü niyeti, samimi
yeti, hakperverlik gayretini suiisti
mal değilse her halde hüsnü isti
mal hiç değildir. Türk milletine 
bayat ve iıtiklili ile beraber ebedi 
bir tan ve feref veren büyük ve mu 
kaddes kurtuluş savaıının dahilde 
ve hariçte itiraz götürmez bir tek 
reisi vardır. Bu da Büyük Gazi 
Mustafa Kemaldir. Bu hakikat ilk 
günden bugüne kadar gelip geçen 
ve bugün Türk milletinin mukad
deratına hakim vaziyette bulunan 
bütün büyük millet meclislerinin 
kararları ile, cihan tarihinin tasdi· 
ki ile müeyyetti. Bu itibarla hiç 
bir vakit münakaJa mevzuu olma
sı caiz olmıyan bu tarihi hakikate 
dolayisile bile karşı gitmeğe çaht· 
mak memleketin ve ınilletin yük -
sek menfaatlerine de zarar verir. 

~SON HABERLER Celil Be1 " 

Arnavutluk elçisi dün 
itimatnamesini verdi 

Bu münasebetle Reisicümhur Hz. ve 
sefir karşılıklı nutuklar söylediler 

ANKARA, 1 4(A.A.) - Ama- dim. Bunlar bizim için çok kıymet
vutluğun yeni Ankara orta elçisi lidir. Bu dostluk havası için yük -
Cavit Leskoviku Bey bugün öğle - sek vazifenizin ifası güç o1mıya -
den soma Çankayadaki kö~klerin- caktır. Birbirlerine asırlıK samimi 
de Reisicümhm· Hazretleri tara- bağlarla bağlı iki milletin karşılık 
fmdan mutat merasimle kabul bu- lı dostluk ananeleri çok kuvvetli -
yurularak itimatnaınesini takdim ılir. Bu ananeler milletlerimizin 
etmiştir. Cavit Bey bu münasebet- menfaatleri kadar sulh maksadı -
le atideki nutku irat etmiştir: na da uygun düşen her gayreti ko-

Reisicümhur Hazretleri: laylaştıracak mahiyettedir .Bunun-

"Mufahham metbuum Haşmetlu 1 I~ be~a~e~ elçi hazretleri yükse~.va 
Arnavutluk Kralı Hazretlerinin be zıfemztn ıf asında Jahsımın ve Cum 
ni nezdi devletlerine fevkalade mu 1 huri yet . hükumeti~in deva~lı .m.ü
rahhaı ve orta elçi tayin eyledik _ zaheretıne de emın . olabılırsmız. 
lerini bildiren mektuplarını zatı Şahsım ve memleketım hakkında
devletlerine takdim ile teref kes- ki duygularınıza teşekkür ve iki 
bederim. memleketin ananevi dostluğunun 

Muf ahbam metbuumun Türkiye 
Cümhuriyetinin ikbali ve asil Türk 
milletinin yeniden dirilmesini ve 
büyük mukadderatına doğru yürü· 
yütünü kendisine borçlu bulundu· 
ğu tanlı kurtarıcı ve yüksek ısla
hatçısınm saadeti hakkındaki te -

kuvvetlenmesine matuf temennile
rinize iştirak ederken haşmetlu Ar 
navut kralı hazretlerinin tahsi sıh
hat ve saadetleri ve memleketleri • 
nin feyiz ve refahı hakkında can· 
dan temennilerimi beyan ile hu -
susi bir zevk duyuyorum.,, 

mennilerini müşarünileyh namına S · y ld l" d 
·· l ek· · b f · 'f d eyyar sergı ı ıze ın e soy em ıçın u ıraattan ıstı a e 

ile bahtiyarım. YILDIZELi, 14 (A.A.) - Sey-
Türkiyeye kartı duyduğum ve yar sergi merkez ve köy muallim

eıki sarsılmaz arkadatlık ve dost- lerile halktan yüzlerce kiJi tarafın
luk hatıralarının değişmez bir ha- dan ziyaret edildi. Halka verem 
le getirdiği derin sevgi hisleri kra- hastalığına ve şeker istihsaline ait 
liyeti, güzel memleketinizde temsil f ilimler gôıterilc'.lr. Mekteplerin aer 
etmek ve Arnavut milletini kardeş giyi ziyaretinde ormancılık ve Ka· 
Türk milletine bağhyan halis ve sa ğıt sanayii filimleri göıterilmittir. 
mimi bağlann kuvvetlenmesine ça Muallimlere ve halka yüzden faz• 
lıtmak için uhdeme verilen vazi - la kitap dağıtıldı. Sergi bugün Zi· 
f eyi bana daha zevkli göstermekte- leye hareket etti. 

clir. z T k. 
Beni şereflendiren ve şahsi duy· " ırai Ür ıye " 

gularıma uyan bir vazifeyi Türki· MOKOV A, 14 (A.A.) - Lenin· 

Çinliler 
Rusların şimendif erdeki 
hisselerini satmalarına 

pek kızdılar 

Ankarada yeni beY' 
natta bulundu :•1 

/Jaştarafı Birinci Sayı/;,, le., 
ANKARA, 14 (A.A.) - l~ 

Atinadan Ankaraya dönen feO '' 
vekili Mahmut Celal . ~eYe•~ tir 
Anadalu i\jansı muhabırıne e 

ı TOKYO, 14 (A. A.) - Sov - ki beyanatta bulunmuşlardır~ 
yet sefirinin M. Uşidayı ziyaret e- "Atinadan çok memnun ,,r' 
derek Mançuri hükumeti, şarki geliyoruz. iki dost memleket 
Çin demiryollarını satın aldığı tak sında ticari münasebetleri~ d~ 
dirde Rusya~ı~ mezkur hükumeti zim edilmiş olması her ikı. tıa ,JI 
tan~ma~ teklıfınde . bulunmuş ol - çin hayırlı bir netice te?kıl ,1 
dugu soylenmektedır. Yunan mallarının Türkıyede 
. ~HANGHAI, 14 (A.A.) - Ha-

1 
mi revacmı temin etmek biıİ; 

rıcıye nazırı M. Lewenkan, Sovyet ' menfaatimiz iktizasındandır· 
lerin şarki Çin demiryollarındaki tığzmız itilaf ile bu gayeye ~ 
hisselerin.i ı~tmak projelerini pro • kuvvetli bir adım atılmış old jl 
test? et~ıt!ır. . .. ... nu söyliyebilirim. ltilafnallle ~ 
Çın hukumetı, Moskova huku • kında gazetelerimize esasen 

metine şiddetli bir protestoname uzadıya malumat ve izahat 
vermiştir. dim. Bu izahata ilave edecek 

Bazı şayialara göre Çin Sovyet - şey görmüyorum. , 
terle bir ademi tecavüz misakı ak- Ticari müzakerelerle biri 
tetmek projesinden vaz geçecek ve dost devlet ricaliyle umunıi 
bir ticaret muahedesi imzası mak- il üzerine müdavelei efkarda 
sadile yapılmakta olan müzakere • lunduk. Bütün dütünceleriıllİI 
leri kesecektir. ıında tam bir mutabakat 1111 

S . ti• l olduğunu görmekle cidden 
ilolan yapmak ıs yen er yar oldum. 

ANKARA, 14 (Hususi)--. Mem Yunanistanda gördüğümü• 
leketimizin muhtelif mıntakaların- harretli hüsnü kabul ve ger~ 
da yapılacak buğday ambar ve ıi- kUınet mabafili gerek diğer ·-.:,ı 
lolarının intasına talip olan şir· lar erkaniyle resmi, hususi ~ 
ket ve grupların müracaatları Zi- larımızı ihata eden samimi i 
raat vekaletince tetkik edilmekte- luk havası iki memleketin bi •• 
dir. Taliplerin kat'i teklifleri ma- ne ne kadar yakın menfaati• 
yısın yirmi betinde bildirilecek - ne kadar müttehit ve duygul 
tir. da ne kadar mutabık olduk 

inhisarlar umum müdür
lüğü Ankaraya gidiyor 
ANKARA, 14 (Hususi) - in -

hisarlar umumi müdürlüğü merke
zinin latanbuldan Ankaraya nak • 
li için hazırlıklara devam edilmek 
tedir. Umumi müdürlük bir hazi -
randa Ankaraya nakledilmit bulu
nacaktır. 

bariz bir halde göstermittir. 
samimi ve çok dostane ol 
mümkün mü idi?. 

Turkl~~.Yt: ..,..d.t;"";ıırd• 

müzakerelerimizin bir takını 
alara sebebiyet vermit oldd 
duydum. Guya Türkiye ile 1 
nistan arasında bir ittifak Dl 

desi veya bir askeri muahede 

Eğer Gazi Mustafa Kemal bü -
yük kurtuluş mücadelesinin şüphe 
ve itiraz kabul etmez bir reisi ol· 
masaydi, bu yüksek makam ve 
mevkii kendi yüksek dehası ve 
kudreti ile İfgal ettikten sonra bü
tün milletin candan ve yürekten 
gelen tasvibi ile teyit ettirmeğe 
muvaffak olmamı§ bulunsaydi sa
d~e memleketin ve milletin istik· 
halini kurtarmak endişesi ile gene 
hir tek milli kahraman yaratma -
mız icap ederdi. Çünkü milli mü
cadele ile düşman istilasından kur 
tulan, istiklalini eline alan Türk 
milletinin mevcudiyeti milli kurtu
lutun !erefini paylatamıyan, yahut 
bütün fereefini kendilerine hasret
mek iıtiyen kahrama.n taslakları -
nın rakabetleri arasında yeniden 
tehlikeye d~işerdi. 

ye ve Arnavutluğun yalnız kar - gratlı profesör Yukovski "Zırai Bulgaristanda bomba 
sılıklı menfaatlerine değil sulh da- Türkiye,, ismindeki eserini bitir· SOFY A, 14 (A.A.) _ Yapıl • 

zakere ve intaç edilmit ! Bötl• 
şeyin aslı yoktur. Çünkü udi 
siyasetleri her sahada hakilıl ~ 
birlik gösteren bu iki me~lelı~ 
gibi muahedeleri ancak bır 1 
üzerine yapabilir. Ne Türki~;;
Yunanistan böyle bir lüzuDl b~ , ' 
mit değillerdir. Bizim gayelll~ ~ 
radaki dostluğu her gün ye~ 
adım daha atacak tekilde i 

(ikinci makale yarın) 

Mehmet Asım 

vasına müfit olmak hususundaki mittir. Bu kitapta Türkyenin çoi· makta olan bir köprünün altında 
müşterek emellerine de tekabül e- rafya ve iklimleri hakkında malu- dün kuvetli bir bomba patlamıt ve 
den iyi anl~mak siyasetine sami- mat olduğu gibi Türkiyede ekilen mühim hasar yapmıftır. Bir çok 
mi bir arzu ile hizmet ile ifaya ça· nebatlar ilk defa olarak tetkik olun k. ı t -'-"f ed"lmı"ttı"r 

Hıu••kuA met Joktor 'arı imle er 8Y&I 1 • uı tı hşacağım. Vazifemde muvaffak maktadır. 
Terfi edilecek ve maaş- olmak için zatı devletlerinin yük • ___ ,_________ Bolivya • Paragvay harbi 

lan arttırılacak sek li.ıtüfkarlıklarile hükumetleri- Ben Rubi'nin PARlS, 14 (A.A.) - Bolivya· 
ANKARA, 14 Sıhhat ve içtimai nin kıymetli muavenetlerine maz • d J Paraguvay harbına kartı Arjantin 

muavenet Vekaleti bir memurin har olacağımı ümit ediyorum. ÜŞÜDCe eri ile Urogvay bitaraflıldannı ilan 
ve teşkili~ kanun li.yihaH hazırla- Sözlerime nihayet verirken zatı etmitlerdir. 
mış ve meclise vermi!tir. Bu la - devletlerinin tahsi saadetlerile Tür Portekiz maliyesi 

"h h kiyenin refah ve tealisi ve ananevi 
yı aya nazaran ıfzıssıha umum LIZBON, 14 (A.A) - Maliye 

d 1 Arnavut - Türk dostluğunun kuv· 
mü ür üğünde bir sıhhi mühendis- nezaretinden bildirildiğine göre 
l"k be · "hd d 1 vet bulması için en samimi temen-
1 şu s1 ı as e i ecek, vilayet bütün hazine bonolarının mecburi 
hh nilerimi arza müsaade buyuru-

ıı at ve içtimai muavenet müdür- olarak bir temmuzdan itibaren le-
leri dört clerece üzerinden ayrıla· nuz.,, diyesine batlanacak ve bu suretle 

k h Reisicümhur Hazretleri şu nu -
ca , on ıı ·hat müdürünün maatla- hazine bonoları teklinde mevcut 

b• d tu!da mukabele buyurmuşlardır: 
rı ırer erece arttırılacaktır. dalgalı borçlar 1932 senesi içinde 

LA ·h d h "Elçi Hazretleri; 
ayı a a ükG.met tabipleri de tamamiyle itfa edilmit olacaktır. 

·· d t k · d"I · b' · Haşmetlu Arnavut Kralı Haz • uç ereceye a sım e ı mı, ırın- Fransa aleyhinde 
ci ve ikinci sınıf hükUmet doktor- ret!erinin zatı devletlerini nezdi -
larınm kadro adedi arttırılmıştır. me fevkalade murahhas ve orta şiddetli neşriyat 
Hastahaneler ve sıhhi müesseseler elçi tayin ettiklerini bildiren mek- Vatington, 13 - Gazeteciler kı-
de çalııan bat eczacılar için asgari tuplarını büyük bir memnuniyetle ralı Hörst'ün bütün gazeteleri müş 
25 lira maaş kabul edilmiı, birinci alıyorum. terek bir makale yazmıttır. Buma· 
sınıf küçük sıhhat memurlarının Mufahham metbuunuz namına kale, harp borçları meselesinde al 
da kadro adedi arttırılarak birer Türk Cümhuriyeti ile şahsım hak- dığı vaziyet dolayıaile Franıaya 
derece terfileri temin edilmittir. kında ifade ettiğiniz asil temenni· Giovanni Popini hücum etmekte ve Fransa "alacak· 

Vekalete merbut hudut ve sahil- ler beni bilhassa mütehassis etmİf- Avrupanın en zeki ve derin mu· hıma kartı hiddet ve infial ile bak-

temin etmektir. ~ 
Atinadaki siyasi görüıler' ~ 1' 

. . e V"~ 
bu dostluk adımının harıcıo _J ' 

d3 ..... mamıştır. Yunaniıtandan - ·_Mi 

ken iki devlet adamları ar...,.-fi 
ki temasların mevcut doıtluid tJf 
kat daha kuvvetlendirınei• 
met ettiğini de anladıın· .,..il' 

Türkiye efkarı u111u
1111 ~ 

Türk-Yunan dostluğunun )ıu li,_ff 
ni bir kerre daha ifade e:.°'~ 
aynı zamanda da Yunall l ~ 
ti erkanına arkadaşlarııP • 

1
i ~' 

ber kalpten tefekkür eyleJ!I• 
zife bilirim.,, 

;--. 0 rl,r 
Taze meyve ıstiY ~*' 
Almanyada it ~~ren!: 0~ 

lsveç ticarethanesı ~hr~ ed.,o ..-'. 
müracat etmiş ve T~~~y bild~ 
meyva almak istedıgın ... ~-, 
tir. Bu ticarethane bizde~; 
taze meyvaları lsveÇ "e t ofitl 
yada satacaktır. fhracJi.rl 

.. t )Ak dar tacı muraca ı a a a 
bildirmititr. 

Jer sıhhat umum müdürlüğü me - tir. Bu temennilerde kahraman harrirlerinden olarak tanınan bu malda,, muahaze olunmaktadır. 
murin ve tetkilatı kanunu da bu Arnavut milleti ile onun mümtaz halyan edibinin (Ben Robi'nin dü- Hörst'ün gazeteleri, vaktile Fran· 
layiha dahiline alınmıttır. Bu u· hükümdarı hakkında beslediğim §Ünceleri) isimli bir hikayesini fa. ıayi dünyayı tahrip etmekle ve 
mum müdürlüğün tetkilitında bir yüksek takdir hislerinin samimi - tercüme etmiştir. Bu hikaye son tamiratı itadan karınmakla Avru-

:r .. diİ deği9iklii' yoktur. Bu kanunun ka yetle inikas ettiğini görüyorum. günlerde Almanyada yahudilere padaki buhran ve darlığı uzatmak Üç kadın ol .. ~ 
bulü takdirinde yeni tetkilitın tat· Memleketime ait eski dostluk ve ar karıı yapılan hareketle, adeta gü· la itham etmitti. Aynı zamanda pP 

biki için Vekalet bütçesine ayrıca kadqlık habralanmn yüksek va - nün meselesi ve bir hakikat teklin· Almanyanın Fransaya borlu oldu- PARIS, 14 (A.A.) ~ 
43 bin 90 lira zam yapılmasına ih· zifenizi ıize daha cazip kddığmı de gözükmektedir. Bu hikayeyi ğu tamirat bedellerinin de tediye - lan neticesinde altı~ 

=---~~~~~~~~-'-..;;._~-------'-~----~~~~~~~--------l'--......;;----------------~~....:........:......ı...::~~~--~~------~~~:__-J_. •. • '-·-···· 



Adliyede 

u;~~-.. K~a1ı 
" tevkif edildi 

t(•~akCjıhk:--t...._ __ Kaçak Romanya ile Terkos 

Ma~·ıs 1033 

SOHBETLER 

Gına geldi ••• 

-

Gayri mübadiiler, yeni bir güç· 
lük karşısında kaldılar: Takdiri 
kıymet komisyonu Anlmraya nak
lediliyor. 

bltka dö an kendisinden 
~"ftur A rt kiti daha mev· 

• raıarında memur
lar d ''L· a var 

.\nkara vapurile bir mo
törde yakalanan eşya 

Yeni bir Ticaret muahe- Boruların tamirine yakında Gayri m übadiller takdiri kıy • 
mel kom;syonu Ankaraya nalde • 
diliyor de:nek ne d em ektir bilir 
miziniz? Bin beşyilz vatandaş, iş

lerini tak ip ede.Jilmek için, Anka-

. . ımon kralı d · ı . 
Ctrı Di ,, enı en lımon ta-

desi müzakeresi başlanılacak 

tvvel ~a.k~~n~ı Efendi, bir kaç ay Gümrük muhafaza memurları Romanya esfareti iktısadi mü • 
. ızıncı 'hf •ınde 145 

1 ıs~s mahkeme-
lıiında.n ıandık limon kaçakçı
ttrni, d muhakeme edilmiş berat 

Seyrisefainin Ankara vapurunda şaviri M. Mancsko Romanya ile a
dün kaçak eşya yakalamışlardır. ramızda aktedilecek yeni bir tica-

Bundan başka Gemlik limanın- ret muahedesinin müzakerelerinde 
da bulunan bir motörde eşya veri- bulunmak üzere Ankaraya gitmiş
Hrken muhafaza memurları şüphe tir. 

d , a.va.y ' 
okuzun . a temyizden nakzen 

h k cu ıhti 
l ılrn11 saa mahkemesinde 

ka.ra.rile ' m.uhakeme, gene berat ederek motörü aramışlar bazı ka- EJyevm mer'i olan Türkiye • Ro-

k netıcel · · a.ra.ı d enmıştı. Bu beraat 
çak eşya bulmuşlardır. manya ticaret muhadesi 1929 da, 

Bu eşyalar içinde 11 kilo esrar iki sene müddet için, aktedilmiş, 
bulunmutşur. Motörcüler ve An- 1932 de bir müddet daha uzatıl • 
kara vapurunda yakalanan kaçak . mıştı. Yeni den akti mevzuu bahos
eşya sahipleri ihtisas mahkemesi- lan ticaret mukavelenamesi hu 

()· a. tem · 
lYaltıa.nd' Yızce bozulmuştur. 

dola.y1 hu 
1 
.• Efendi, bu meseleden 

~a.hkern g_un dokuzuncu ihtisas 
~e edil eıınde Yeniden muhake -

l>i" ecektir. 
l ier la.raf 

ne verilmislerdir. muahedeye bir zeyl mahiyetinde o 

Slı 'rı ta.hk'k tan, son günlerde ya-
• lacaktır. 

~ltiı hi.d' 
1 

atla Yeni limon kaçak· 
u· ııeıi 1Ylmand' meydana çıkarılmış, 
tırıd ı, Ott ~ M' k' l a Ça) agı ıça ı, yan a -
ltl~terek ı~an Arkiri Efendiler, 
ltla.k1-n ~ arak kaçakçılık yap
l'tı ı 'iurn ""k t ~li ru muayene memu -
ftl\dll muhafaza memuru Arif 

ttrı er, ka k ı e \' • Ça çılara yardım su -
lerı t 'tıf ele · · · · · t\>~if . rı~ı suııslımal etmek 
•
1 

>rfubar edılmışlerdir. 
ı Lı •za 
d 'llJckı, A. ?1eınurlarından !sma-

1 t "•:ı:if l ~ız , Şükrü Efendilerin 
tr' t e erı d · h 1 qYd'l n e ı mal gösterdik -
~ll' "'t'ıl 1 

.e llluhakemelerine ka -
o'l ll\ı l' 
• 1 dir. ş ır. Bunlar, mevkuf de-

Köpekler öldürülüyor 

Belediye tarafından köpeklerin 
öldürülmesi için yeniden şubelere 
emir verilmiştir. Temizlik amele
leri geceleri köpekleri bazen ze • 
hirleyerek, bazen çifte ile öldür· 
mektedirler. Köpeklerin civar köy
lerden geldiği nazarı dikkate alı
narak hariçteki kaymakamlara da 
mücadele ile meşgul olmaları bil -
dirilmiştir. Anadolunun bazı şehir. 
!erinden d e bazı hastalar getirile
re!t kuduz tedavihanesinde müşa -
bede altına almrnı~lardır. 

l!u. Oeniz ressamlarının sergisi 
3,0oo ıef erki kaçakçılık meselesi, 
t"ı. ''ttd ~ l:ıt ~u. 1&a. yakın limonu güm-
~e~ı,;tneleıine tabi tutmada n 

b et iç . . . . k . 
1 Qll d e.·ısıne ceçırme tır. 
tre,..., a\'a. sel ·· · 'h · · ·ı~·i ..ı ' :nzncı ı l sas mah -

'" '11.4ed~r. 
1 ~ 
~--·"•ti 

lstanbul Halkevinin Cağaloğlu 
merkezinde bir iki güne .kadar 
meşhur deniz ressamlarımızdan İs
mail Hakkı ve Tahsin Beylerin 
eserlerinden mürekkep bir resim 
çcrgisi açılacaktır . 

lat •mak davası 
de, d~nbul ağır ceza mah' . Hariçte çalıştırılacak 
" un bir .. .. .temes ın - hk" l hep ol gozun sakat kalmasına ma um ar 

b,\' ınak davası görülmüştür. Mahkumiyet müddetlerinin bir 
:ır, 1) anın suçlusu, Hakkı Efendi- kısmını geçiren mahpusların, za -
• ~~i, ~a~ı, Bahri oğlu Aslan E- bıta nezareti altında, amme işle -
t'ı'lld ~~~.ı Efen:lin:n kavga sı · rin de çal ıştmlr.ıaları hakkında bir 
i ~ ~t ~ 6o:zune ;-urnrulda vurdu _ kanun çıknıştı. Müddeiumumilik
-~1 ''t U.nun neticesi olarak artık 1 te teşk; ı olunan bir komisyon Is -
tq.ı ~Cd ' .. ' ' h . h . "di, ı gı arabacı:ık edemedi • tanbul npıs aneıande 75 mahku -
b li,~31ndad ır. m un çalışma şartlarını haiz olduk
d il) tt~~ Efendi ise, bu iddiayı l:a- larmı tcsbit, A dliye Vekaleti de 
l; enb~t/)~.r, Aslan Efendinin eski- bu mahkumların isimlerini göste-

>'or, tozij İyi görmediğini söy- ren listeyi tasdik etmİ§tir. 
~ l}~tı . Bunun üzerine müdeiumumilik 
11~1 }

1nlenilen sah 'tl d h' 1 vilayete müı-acnatcderek bu mah-tiS • "•l 4 ı er en ır 
b· ~lerind a.n Efendinin evvelce de kumlar için i ş istemiştir. Yakında 

0:t k~ıllıı :.n rahat~ız bulunduğunu, Y~l faaliyeti ~aşlıyacağı ~çin mah-
du.lU.tıu a hunun sonradcn böyle kt·,mlarda n hır kısmı bu ışte çalış-

ti ~u.h,k 'nlalmılardır. tırılacaldardır. 
~di eme Asl Ef d" • -------------

S, .. 'rab ' an en ının ten suçlu Güzel sanatlar akademisi 
. l'tl.ia f acılık ed ' d d· ~ · 
~ı, t er ıp e eme ıgı sabık müdür muavini Şevket Be-
ltıı~'· ~4 teltıerkezinden sorulmak yin muhakemesine, dün İstanbul 

1!tı tnmuz sab h b w • f:' r. a ma ıra - Agır ceza mahkemesınde dveam e-

'cl•ı il dilec~kti. 
q Ceserıı ey, müşahedede Fakat, akli vaziyetine dair veri-

01\a 1 erde k" len raporlar arasında mübayin gö-
"1 ""j-... 0 Prü Üstünde Ana-
'~·ı ••IJ d k ·1 rülen noktaların Tıbbi Adlı'ce te-

.\ · " Suı a lı olarından Mat· 
Jlrı anı öld·· h, .. 1 lelaiı urmekten suçlu 

•i llu.ı lıbb memuru Ali Fedai B., 
o;~edir. l~~dli müıahedehane -

••Urt. .. AYIUfah d 
"ıtıh ll:tdeki h e e neticesinin, 

._.. lert.e)di a.fta raporla tesbiti 
(;."" 1 r. da.· e ted 
t Bey e Yaı:ıldığı gibi Al' F -

'arıt ' ıuçunu . . ' ı e 
h,la •dan, \>ek'l' ıtıraf etmi~, fakat 
ir ıılıiı d ı 1 1

' ruhi ve asabi ra 
,.,'tlfıttırı ı..~ •YrıiJe müekkı'l' . b. 
... lh' uır h k' ının u 
ler· •Yetet k .. ı.. al ıkati ifade eder 

• •.. ...uu d'l 
ı llrdür... e 1 emiyeceg~ · · · l'er IL'lunde ını ı-
l'ıbbı ra.Porla. t ~.ruhi ve asabi va-

t Ad eıuıt ed'J 
~'"il . li lllü!ah 1 mek üzere, 

Qıııt-. edehanesine gön 

··~·t il .... •»hı 
~rrıı lciiJ muhakemesi 

lianınu 

lifi yolundaki tetkikat, henüz bit- , 
mediğinden, muhakeme başka gü
ne kalmıştır. 

İki kitaptan dolayı 
Vala Nurettin Beyin 1i A~kın 

birinci şartı,, ve "Ebenin hatıratı,, 
isimli kitaplarından dolayı, müd
dei umumilikçe dün dava açılmış-
tır. 

Davanın sebebi, bu kitapların, 
basıldıktan sonra, tetkik edilmek 
üzere, müddei umumiliğe gönderil 
memesidir. Dava edilenler, "Re
simli ay,, ve "Burhan Cahit ve şü
rekaaı,, matbaları sahipleridir, Ka
nunda matbaa sahipleri, bastıkla

rı kitaplardan ikişer tanesini müd
dei umumiliğe göndermekle mü-

Romanya, Balkan memleketleri 
içinde ihracat itibarile en başta ge
lenlerdendir. Bilhassa petrol ve 
mü§tekatı Romanyanın en büyük 
ihracat maddesidir. Muhadename
ye yeni maddelerin ilavesi mevzuu 
bahsolduğu şu sıralarda Romanya
dan petrol ve müştekati ithal etme. 
mize mukabil Romanyaya kuru ve 
tuzlu balık, zeytin, zeytinyağı, in
cir, fındık ve saire ihraç edebilece
ğimiz dü§ünülmketedir. 

Bir kaç sene önceye kadar, Ro -
manyaya ihracatımız harici ticare
timiz de mühim ibr mevki işgal e
diyordu. Yeni muahedenin iki 
memleket için çok faydalı olacağı 
umulmaktadır. 

İnhisarla·r vekili 
Birkaç gündür şehrimizde bulu

nan İnhisarlar Vekili Rana Bey 
dün akşam Anka.raya gitmiştir. 

Jimnastik şenlikleri 
Jimnastik şenlikleri önümüzde

hi cuma sabahı Kadıköyünde F e -
nerbahçe stadında yapılacaktır . 
Şenliklere lise ve orta mektepler
den üç bin erkek, iki bin kız tale
he iştirak edecektir. On altı bine 
:•akın davetiye dağıtıldığı için şen
liklerin büyük bir halk kütlesi ta -
r~fından takip edileceği tahmin o
!unmaktadır. Bu sene yapılan şen
likler altıncıdır ve bu sene beş bin 
talebenin bir ağızdan istiklal mar
nmı söylemesi şenliğin, diğer sene
ferdekine göre en bariz bir husu
siyeti olacaktır. 

Şenliklere iftirak edecek talebe 
bugün F enerbahçe stadında umu
mi bir prova yapacaklardır. Prova 
!'aat iki buçukta yapılacaktır. 

'VAKiT 
Gllndellk, Slyııst Gazete 

ls tanbut Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 24379 
idare te lefonu : 2437e 

l'elı;-rat adresi: l stanbut - ·ı AKIT 
Posta kut usu Na. 46 

Abone bedell!!:.!_: 
T Urklye Ecnebi 

Seneli': 14110 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 .. 14~0 . 
3 l\ylılt 400 1'00 -
ı aylık l !'iO .. 800 

il An Ucretleri : 
'fira rı llünl.trııı llftn l'lahlfdı-rinılı• ııantl-

nıl SO kuru,tnn ba5lar. lfü sahlff'de 2SO 

kurııo,ı:ı kadar çal.ur. 

llli~·iil •, fıızln , dr,·:ı mlı ilAn \'erenlere alt 

a~ rı tf'm:il!lt \ardır. 

ıtcsmi ll !'ı ıılıı.rın bir ııntırı 10 kuruştur. 

KUcUk ilanlar : 
Bir deraııı 30 iki detası {>O Uç detıun .,~ 

dort <icrası 7:, ve on defası 100 kuruşt•ır. 

Uc: aylık lh'ln verenlerin bir defası mecca· 
nend ir . Dllrt satı rı ~ecen llfınlnrın fıuıa 

aatırlan tıeş kuruştan hesap edilir. 

Belediye reisi Muhittin Bey An
karada iken terkos vesaitinin ve 
borularının tamiri için alınacak o
lan malzemenin döviz müsadesini 
de almıştı .. 

Belediyenin elinde tekostan a • 
lınmış 60000 lira kadar bir para 
mevcut olduğundan bu para terkos 

borularının tamirine harfedilecek
tir. Tamiratın keşfi hazırlanmak

tadır. Bu iş bitince tamirata baş • 

lanacaktır. Terkos saatlerinden ba
zıları da bu arada değiştirilecek -
tir. 

l4jki düşmanlarının bayramı 

Yeşil Hilal cemiyeti tarafından 
tertip edilmekte olan Yeşil gün 
bayramı bu sene 9 haziranda ya • 

pılacaktır. Bayram programını ha
-ıırlamak üzere seçilen komite ça-

lı~maktadır. Bayram günü Y alo
'Vaya bir vapur gezintisi yapıla -
cak. içkisiz gezilerek eğlenilecek
tir. Yeşil gün münasebetile sokak
lara içki aleyhinde ilanlar asıla • 
<:aktır. 

lstanbul kız lisesi 
talebesi gezdi 

ra ile İstanbul arasında mekik do
kuyacnldar demektir. Burada ko
misyona gidip gelebilmek ıçın 

tramvay parası tedarikinden aciz 
kalırlarken, bundan sonra tren 
parası dilenecekler demektir. Bu -

rada, çok kerre komisyona yaya 
gelip giderlerken, şimdi komisyo· 
nun semtine uğrayamıyacaklar, i§· 
leri büsbütün yüz üstü kalacak de
mektir. 

Gayri mübadiller takdiri kıy· 
met komisyonu Ankaraya gidecek 
demek, gayri mübadiller cemiyeti 
idare azası ve başta reis Müştak 
Bey olduğu halde, istediklerini is· 
tedikleri gibi yapacaklar demek • 
tir. 

Gün geçmiyor ki refiklerimiz • 
den birinin sahifelerinde, İsmail 

Müştak Beyin, gayri mübadiller 
bonolar, yeni tevziat hakkında bir 
kaç sözünü okumıyalım, reımini 
görmiyelim. 

Ve işin asıl garibi, İsmail Müt· 
tak Bey bütün bu sözleri bütün 
gayri mübadiller namına söylüyor· 
muş gibi bir lisan kullanıyor. Zan· 
nedersiniz, ki cemiyet reiıi le, bü-

lstanbul Kız lisesi talebesi dün tün gayri mübadiller ayni fikirde
Boğaz içinde bir gezinti yapmış- dir. 

lardır. Bir cemiyette, bütün azanın ay· 
Talebe, muallimleri ve velileri ni fikirde olmasına imkan yoktur. 

sabah saat dokuz buçukta Şirketi Fakat bir cemiyetin idare heyeti 
Hayriyenin 53 numaralı vapurile muhakkak, ki o cemiyetin ekseri· 
köprüden hareket ederek Sarıyere yetine istinat eder. Bir reis, an • 
gitmitlerdir. Vapur Boğaza çıkar-. cak ekseriyetin emniyetini kazan
ken Galatasaray lisesi ilk kısmı, dığı zaman söz söylemeğe ve o ce
Deniz yüksek ticaret, F eyziati mek mi yet namına fikir serdetmeğe 
teplerile Kabataş erkek, Kuleli hak kazanır. 
askeri, Kandilli Kız liseleri selam- Halbuki gayri mübadiller cemi· 
lanmıf, karşılıklı iskelelere uğra • yeti idare heyeti, ekseriyete isti • 
nılmak suretile saat on bir buçuk- nat eden bir heyete değlidir. Bila· 
ta Büyükdereye varılmıştır. Tale- kis "akalli kalil bir akalliyetin,, 
be burada vapurdan çıkarak mun· mümessilleridir. 
lazam yürüyüşle ve marşlar söyli • Hele İsmail Müştak Beyin riya
yerek Sarıyede "Üç su,, mesiresi- seti, on reyden fazlasına dayan. 
ne gitmitlerdir. Burada öğle yeme maz. Bu bir hakikattir ve iabati 
ği yenilmiş, talebe, jimnastik şen- daima kabildir. Gayri mübadiller 
tiklerinde yapacakları beden hare- bir araya toplansınlar ve bitaraf 
ketlerini saat on beşte beden ter • bir intihap yapılsın. Eğer bugün • 
biyesi muallimleri Nezihe Hanı- kü zevat on, nihayet on beş rey .. 
mm idaresinde tekrar etmişlerdir. den fazla kazanırsa bir daha, gay• 

Mektepli hanımlar saat on se - ri mübadiller meselesile alakadar 
kizde geldikleri vapurla Büyükde- olmamağa söz veriyoruz. 
reden hareket ederek yirmide köp- Şimdi deyeceğimizi diyelim: 

rüye varmışlar ve kendilerine tah- Bu heyeti idare, başta İsmail 
sis edilen tramvay arabalarile ev - Müştak Bey olmak üzere, biçare 
lerine gitmişlerdir. gayri mübadilleri hiçe sayarak, 

ihtiyat zabitlerine 

Beyoğlu askerlik şubesinden: 
İhtiyat zabitanından olup hesap 
memurları mektebine gitmek arzu 
edenler varsa Beyoğlu askerlik 
şubesine müracatları. 
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- F.ndımeııl ,111~ et ha~·\'Unntı m urlr re 

itlArı için konulan t:ıh,isntı kn7.alnra ıla teş-

mil edrn•k bı-hl'r karga ve ı·nnav:ırlar içlıı 

on:ır kuru, miiktıtat verilrnr..sinl kararlnştır-

mı~hr. 

- Sadraı.am Pn a llı17.rPtlerl s okal.lar-

da kalan \'t'~ a nHelt' ri \'e :- ahut bir takım 

vicdansızlar t:ırulındıın t cse'lile sevl<rdilen 

~ıx·uklara mür.ııslr bir nıua\'enet göstr.rilml'· 

ıııl me!K'leıılle bi7.r.at meşğul olarak bu bapta 

darWaeeze ve dl~er ultıl.ad:ır mııkıımlard:ııı 

birer nııırahnh~ın ı .. tıraklle bir hf'l et tl·~kl· 

llnl f'mJr bııyurmu~lardrr. 

onların en ufak menfaatlerini ka
le hile almıyarak, akalli kalil bir 
zümrenin dileklerini yapmağa 
ğayret edecelderdir. Onlar isterse 
bonoların fiatı yükselecektir, isler• 
lerse düşecektir. Onların istedik· 
leri zama n yeni bir tevziat yapıla
cakt:r. İstemezlerse, gayri müba
diller zırnık bile alamıyr.caldardır. 
Gayri mübadiller İ :;tesinler, iste • 
rnesinler, takdiri kıymet komisyo
nu Ankaraya nnkle:!ile=e~:tir. 

Bütün bunların önüne geçmeğe 
imka n yoktur. 

Fakat idare heyeti azalarından 
bir ric<.>.mız var. Ellerini vicdan • 
la rma koysunlar, bir a z düşünsün
ler ve İsmail Müştak Beyi artık 

~ayri mubadiller namına gazete • 
lcre beyanatta bulunmaktan men 

Selami izzet 
(Lfıtfen sayıfayı Ç\?viıiniz) 
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Antrepo yüzünden 
Zührevi hastalıklar 

Yeni zührevi hastalıklar talimat 
namesi Devlet Şurasında tetkik o· 
lunmaktadır. Bu talimatnamenin 

Rıhtım şirketile halı tacirleri , bazı hükümlerine göre sıhhi teş-.h .1,., f l kilatı olan yerlerin muayyen mm· 
arasında çıkan ı tı a i takalarında yeniden birleşme evle· 

-----~ ı ri (umumi ve hususi) açılabilecek-
Transit halı tacirleri ile rıhtım dar yeniden antrepo kurulması isi . t• l t' l h " d ktorlara da 

• . • • ~ ı ır. s ıyen er ususı o 
de tehır edılmıştır. \muayene olunabileceklerdir. ıirketi arasındaki antrepo ücretle· 

rinin. aa:altılması müzakeresi iyi 
netice vermemiş bunun üzerine 
halı tacirleri de yeniden antrepo 
kurmağa karar vermişlerdi. 

Bu iş için de ticaret odasının 
tavassutunu istemişler.di. Ticaret 
odası ve halı tacirleri boğazda ve 
Haydarpaşa ile Kadıköy tarafla • 
rında antrepo olmağa elverişli bi· 
na aramağa başlamışlar nihayet 
Kadıköyünde hal binasını muva • 
fık bulmuşlardır. 

Ticaret odası bu bina hakkında 
tacirlerin son kararını vermelerini 
bildirmiştir. 

Halı tacirlerinin dün kararları • 
nı ticaret odasına vermeleri bek • 
lenirken garip bir haber gelmiştir. 
O da ıudur: 

"Hah tacirleri rıhtım şirketi ile 
tekrar temas ederek iyi bir 4ekil -
de müzakereye nihayet vermek Ü· 

zeredirler.,, 

Ticaret müdürleri içtimaıbitti Hekimler 

Ankarada bir buçuk aydanberi 
muntazaman toplanarak memle· 
ketin yeni iktısadi vaziyeti hak -
kında müzakerede bulunan ticaret 
mmtaka müdürleri ile ticaret mü· 
messillerinin vazifelerini bitirdik
leri haber verilmektedir. 

Öğrendiğimize göre, muhtelif 
meseleler hakkında grup grup ça
lışan müdürler ve mümesiller tel· 
kikat raporlarını lktısat Vekili 
Celal Beye vermek üzere hazırla· 
mışlardır. 

Bu raporlarda memleketin umu· 
mi iktısadiyatmı alakadar eden 
çok mühim kararlar vardır. 

lktısat Vekili Celal Bey bu 
raporları tetkik edecektir. Müdür
ler ile mümessiller Celal Beye iza· 
hat vermek için bir haf ta daha 
Ankarada kalacaklardır. 

Etibba muhadenet cemiyeti aza
larından bir kısmı cemiyetten ay-

rılarak "Hekimler birliği,, ismin -
de başka bir cemiyet kurmaya te -

şebbüs etmişlerdir. Etibba muha· 
denet cemiyetinden ayrılmak ka -

rarını verenler, cemiyetin genç a
zalarıdır. Bunlar arasında Sürey
ya Kadri, Hayri Ömer, Cemal Ze-

ki Beyler vardır. Yeni birliğe Ana· 
doludaki doktorlar da girebilecek· 

tir. tik iş olarak iştıiz doktorlara iş 

bulmak için bir büro tesis edilecek 
tir. 

rtazire Hanım 

Şoför Seyfettinin idaresindeki 
2532 numaralı otomobil Fenerde 
makarna fabrikası önünde 70 ya • 
şında Şaban ağa isminde bir ada
ma çarparak yere yuvarlamıştır. 

Şaban ağa başından ve ayakların
dan yaralanmıştır. Hasthanededir. 

Tramvaydan düştü 
Hukuk tlebesinden Giritli Ke-

rim Efendi Beyaz itte tramvaya bi· 
nerken ayağı kayarak düşmüş, ba
şından ehemmieytli surette yara -
lanmıştır. Kerim Efendi hastaha
neye kaldırılmıştır. 

Kamyon ile araba çarpıştı 

Bomobonti bira fabrikasına ait 
3069 numaralı kamyon Beşiktaş -
tan geçerken Yıldız Hakimiyeti 
Milliye mektebi arahasile çarpış -
mış, arabanın hayvanı yaralanmış

tır. 

Bir açık göz yakalandı 

Dün zabıta Hayri isminde bir 
açık göz yakalamıştır. Hayrinin 
marifeti para bozdurmak bu su -
retle fazla para almaktır. Hayri 
evvela Çengelköyünde bakkal 
Ahmet Efendinin dükkanına git -
miş, iki paket sıgara almıştır. 

Sıgaralan aldıktan sonra Hay· 
ri, bakkal Ahmet Efendinin tezga
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Halı tacirleri evvelce ücretlerin 
azaltılması için İktısat Vekaletine 
müracaat etmişlerdi. Vekalet de 
bu müracaatı ticaret odasına ha • 
vaieetmişti. Ticaret odası da halı 
tacirleri ile rıhtım şirketinin ara • 
sındaki ihtilafı hal için uzun za -
mandanberi u{!raşmakta idi. Bil· 
hassa halı tacirleri bütün hakları· 
run müdafası için ticaret odasına 
azami derecede salahiyet vermi§· 
lerdi. 

Tetkikatın ikmalinden sonra ik· 
tısadi faaliyette bir çok yenilikler 
yapılacağı kuvvetle ümit edilmek· 
tedir. 

933 senesi güzellik kraliçesi Na
zire Hanım dün akşamki trenle Pa 
rise gitmiştir. Nazire Hanım Paris
te bir kaç gün kaldıktan sonra is
panyada yapılacak olan dünya gü 
zellik müsabakasına girecektir. 

Diğer taraf tan verilen habere 
göre, Nazire Hanımı seçen heyet 
arasında bir hayli ihtilaf bulundu· 
ğu ileri sürülerek birinci gelen 
hanıma verilmesi vadedilmiş olan 
bin liranın yarısı verilmemiştir. 

hı üzerine bir onluk lira atmıştır . 
Bakkal Ahmet Efendi sıgara pa • nı. 
ralarmı aldıktan sonra paranın Ü· v 1 1' A N A <518•1 

m.) 

Gramofon. 10,10 - Jf),10 GltnrSolO 

tın Bey tnrnfrndnıı). 10,40 - 20,ıO" 
raııs. 20,10 - Aj.:lııs haberleri ,·c il' 

Halı tacirlerinin ticaret odasına 
haber vermeden rıhtım şirketi ile 
mü:oakereye başlaması oda meha • 
filinde hayretle karşılanmıştır. 
Mamafiyh şayia halinde. ortaya a· 
tılan bu haberler üstünden bir gün 
geçmeden dün rıhtım ~irketinden 

ticaret odasına bir tezkere gönde· 
rilmiştir. 

Bu tezkerede halı tacirleri ile 
müzakereye başlanıldığı bildiril -
mekte ve ticnret odar;mın tekrar 

ihracat mallarrmız i~in 

lstanhul ticaret odası muhtelif 
ihracat emtiamız hakkında propa· 
ganda yapmak maksadile broşür
ler hazırlamağa karar vermi§tir. 

Bu kara üzerine her ihraç mad· 
desi hakkında başlı başına birer 
kitap çıkarılacaktır .. 

llk kitap (Afyon) a ayrılmıştır. 
Tütün, pamuk, yapağı, üzüm in • 
cir, fındık palamut gibi maddeler 

için de ticaret odası raportörleri 
tetkiklerini yazmağa başlamışlar
dır. 

Türkçe, Fransızça olarak bası -
lacak olan kitaplar iki ay içinde 
hazırlar.mış, bitmiş olacaktır. 

Ya§mur vaziyeti 

tavassutu rica edilmektedir. Zirat Vekaleti meteoroloji ens· 
Öğrendiğimize göre ticaret oda- titüsünün verdiği malumata göre, 

sında her iki taraf murahhasları mayısın 12 sinde Erzurumda 13, 
yarından itibaren tekrar içtima e- Kırklarelinde 6, Artivinde 5, Sar· 
deceklerdir. Rıhtım şirketinin tez· kamışta4, Karsta3 milimetre yağ
keresine nazaran müzakere iyi bir mur yağmııtır. 
merhalede olduğu için en kısa za

man zarfında halı tacirlerinin ar

zusunun yapılacağı zannolunmak
tadır. 

Bu müzakerelerin neticesine ka-

etsinler. Çünkü, Müştak Bey her 
beyanataı gayri mübadillerle, bu· 
gün İstanbul sokaklarında sürüm 
sürüm sürünen binlerce vatanda -
§ın acılarile ıztıraplarile, yoksul
lukları ve yoksuzluklarile alay e -
diyormuş gibi bir şey oluyor. 

Esasen, gayri mübadiller, cemi· 
yelten ve cemiet reisinden medet 
ummuyorlar. Onların dilekleri hü
kumettendir. Çok muhterem Baş
vekilimizin son vaitleri, gayri mü· 
badillerin elemlerini, ızlıraplarım 
dindirmiştir. 

Fakat Müştak Bey sussunlar. İs
mail Müştak Bey, hiç değilse bir 
kaç gün bu hususta söz söyleme
sinler. Tekrar ediyoruz: İsmail 
Müştak Beyin gayri mübadil ek -
.eriytıti umma hakkı kelamı yok
ful' . .flem artı\ s3zlerini okumak • 
tan, resmini görmekten gına geldi. 

Selimi izzet 

Fındık nizamnamesinde 
yeni bir madde 

Fındık tacirleri arasında fındık 
nü.muneleri almak meselesinden 
dolayi hemen her zaman ihtilaf 
çıkardı. 

lkhsat Vekaleti hazırlamı§ ol -
duğu fındık nizamnamesine ka -
buklu ve iç f ındıklarm nümunesi 
hakkında bir made i)aye etmiştir. 

Bu maddeye göre alınacak nü • 

mune miktarı her parti icin ka • 
buklu ve iç fındıklarda 250 gram 
olarak tesbit edilmiştir. 

CiUI ve gül yağı hakkında 
tetkik 

lktısat Vekaleti gül ve gül yağı 
hakkında mahallinde tetkikat yap
mağa karar vermiş, bu hususta ça
lışmağa vekalet tahlilat şubesi şe
fi Halit Beyi memur etmiştir. 

Halit Bey haziranın on beşinde 
lspartaya giderek tetkikatına baş
lıyacaktır. Bu mevsimde gül ve 
gül yağlarının en fazla bulunduğu 
zamanlar olduğu için Halit Bey 
bir ay kadar Isparta ve civarında 

ı2,SO Pll'ık - ıs KonSl'r - ıs.ı10 
zerini Hayriye vermişti. Fakat ı "' 

- 11,10 Konsrr - l!J,~5 .l\Iusllı: 

Gandinin sıhhati 
BOMBA Y, 14 (A.A.) - Gandi· 

yi tedavi etmek için Delheyden 

gelmiş olan doktor Ansari, Mahal· 
manm sıhhi vaziyetinin pek mü· 
kemmel olduğunu beyan etmiştir. 

Gandhi, açık havada uyumakta· 
dır. 

Hayri bunların bir lira noksan ol -
duğunu söylemiştir. Böylelikle 
bakkal Ahmet Efendiyi şaşırtarak 
elinden bir lira fazla almıştır. 

Bundan sonra Hayri bozuk li -
raları tekrar bütün onluk lira yap· 
tırmış ve beylerbeyinde bakkal 
Riyo isminde l>irinin dükkanına 
daha girmişti. Hayri ayni açık 
gözlülüğü orada da yapmak iste -
miş, fakat buna muvaffak olama· 
mış, bakkalın §ikayeti üzerine ya
kayı ele vermiştir. 

Metresini güzelce dövdü 

Sofyada yangın Arap camiinde Emine Hanım is-

SOFY A, 14 (A.A.) _Köprü ve minde biriyle dostu Faik Efendi 
arasında dün ak~am kavga çıkmış şoseler idaresinin bir anbarın.da 

şiddetli bir yangın çıkmıştır. Taş tır. 
Emine Hanım ötedenberi dostu ocaklarında kullanılan patlayıcı 

Fnikin kendisine iyi bakmadığı 
maddeler patlamıştır. Bir kişi öl • 

ve ihmal ettiği fikrindedir. 
müş, bir çok kişi yaralanmıştır. 

dolaşacak, her mıntakadan nümu· 
neler alarak tetkikat yapacaktır. 

Bulgaristanda zirai istihsaıat 

Bulgaristandan gelen haberlere 
göre, Bulgaristan hükumeti zirai 
istihsalatının kooperatifleştirilmc· 

si için Sofyada büyük bir toplan· 
tı ~·apmağa karar vcrmİ§tir. 

Bu kongrede memleketin her ta· 
rafından gelen murahhaslar hazır 

bulunacak ve zirai istihsalin koo -

peratifleştirilmesi hakkında umu· 
mi bir program hazırlanacaktır. 

İspanya ve yumurta 
ihracatımız 

ispanyada Türk yumurtaları 

karşısında rakip olarak Bulcar yu-

murtaları vardır. 

Dün ak;am bunu gene mevzuu 
bahsetmiş, Faik Efendide buna 
sinrlendiğinden . kendisini adam 
akıllı dövmüştür . 

Tehdit 

Hocapaşada Ahmet ve Hay • 
dar Efendiler zabıtaya müracaat 
etmişler; s&.bkalı Kamil ve Sup • 
hinin evlerine taarruz ettiğini ve 
kendilerini tehidt eylediğini bil · 
dirmiştir . 

Esrar ahrken yakalandı 

Üsküdar, Nuhkuyusunda elek -
trikçi Sabahattin Hakimiyeti Mil· 
!iye caddesinde sucu Alinin <lük· 
kanında iki dirhem esrar alırken 
yakalanmıştır. 

Kapıcıya tramvay ~arptı 

Beyoğlunda Lüksenburg apartı· 
m"'n önünde otomobile esya yük -

Bulgar yumurta tacirleri elle • l k F ı·h H b" • f · · . . . . . er en a ı - ar ıyc se erım 
rmdekı malları satabılmek ıcın a- 1 t y h 'd · 

~ yapan va man a yanın ı aresın· 
ralarında büyük bir rekabet yap· 

deki 195 numaralı trar.way ken -
makta ve fiat brmaktadırlar. 

disine çarpmış, dizlerinden yara • 
Türk yumurtaları ise iyi fiatla 

satılmaktadır. İspanyadaki Bul -

gar sefiri, hükumetine yazdığı bir 

mektupda Bulgar tacirlerinin bir
leştirilmesini ve kendi aralarında 
rakabet yapmalarına mani olma -
larını bildirmiştir. 

lamı~tır. 

GÖZ HEKiMi DOKTOR 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mütehassı:s 

Babıali (Ankara caddesi No. 60) 

l'ltık. 

J, E t P Z t O (889.6 m.) ~ 

'7,15 Jimnastik - '7,SS Konser .,.. 

- 22,20 Konsrr - 23,20 l\luslld. 

'\ U 1\ H E Ş (8!H,2 m.) / 

ıs ı•ıAit - ı.ı rıak - 18 Kon5"1 lı 
I'ltık - 210dn muslklsl - 21,so ~ 
22,0.5 ::\111 U.:i. 

it O 1 A (441.'Z m.) ~ 
20,10 Haber - 21 Pllik - 21,ıl 

!l('r - 23,!'ia Haber. 

H U J> A P E S 1' E (550.5 Ol'~ 
'7,15 Jimnastik .:.. 10,45 uıılJef / 

~lgnn musikisi - t.l,SO Jimnnstııı / 
Orkestra - 21 ,SO l\luslkl - 22,.ı5 ı' 
23,-15 çigıın konser. 

V A it Ş O V A (14ı2 m.) f./ 
1s.10 l'lrııc - lG,50 l>Jfilc - ıs 

nsıı•· 
ı O Musiki - 23,30 Dun - '.H " 

ft1 O S l{ O V A (180.1 rtı·> ::ıt? 
16 Konser - 10,SO Konser -

meydan - 2s.o:; Harndis. 

Yarın 
ı' 

,\ N I{ ,\ it A (1:153 m.l 18 / \ 
12.SO - 13.80 gramofon. ,,,.-

J<t'~t " Rlyns"tlc.fimhur Fil:ınnoıılk or ıP 
' dl r-ııııt' ~ ner Ou\'crtourc Rit>nzl. \ ar S / 

18.10 - 19.85 alaturkıı. saz. JO·~r,tl ,e 
dans musll•lsl. 20.10 ajans haııcr 
va raporu. 

V t \' A ':-J A (1118,1 m.) 
14

.tO p 

12.30 musiki - ıs.ss plP1' - _,ı;crl ı: 
ıo 

JG.55 plnk - 18.20 lconsf'r - ,. 
05 ~n 

ser - 20.ss lrnnscr - 2s. ı 
••• 1. g ı I' '/. 1 o < ;sg:.ı,li ııı·> 4t'r .,,. ~.I~ 

,_O"- J;Ofl .,;" I' 
7.ı:; jlmmıstil• - , . .,., ,er 

1'7 ı-on 
l>ono;rr - 14.15 plak -

konser - 23.2S plal•. ~0.40 
H u K " E ş (sn ı.2 rıt·> 8 ,,,u•11d ~,..~ 

-- J .... 13 plıılt - 17.15 pJıılc ,,eııtP 
20 or,. 

plak - 2J musiki - 21. 

orlH~stra. 
ıtl _. 

K O M A (441.2 m·> J6 ~:k • 
- fl· ... ..--

20 h:ıb r - 21 plıı." ...- P-
ı:ıedl 

21.45 konser - 23 kOI .. ,.,., 
28.5:> ha1J r. ,,,-.., 

17 
çl 

~ •f f; rıdO -
H () il A P f.: •, o5 il' 

9 
SO ı;oıt 

j$- - l . 
7.lv Jimnastik - ""ııııt"' 

gaıı o:-ltestnı - ıs.so ~r· 
.. $ " • &er. :ll konser - "' ~ cıı.) • 

<
141 

siki - ıs 
\ ' ı\ K ~ O V ~ O rı:ıU 

., J'7·1 21 trnnser· 
lS.10 pl:ık - 011ııt'r -

ıs " fonlk lcon er - ----~ 

p01''fOR 

Haf•~ Cemal ' 
!ıkları mütehaısıf 

Dahili h&ıta t 18 Telefon: 
Divanyolu N. 



K MSESİZ 
11 Ma,• 1933 ------- nakleden: Selimi izzet 

Çinde bir facia 
···-··--·············-····---· 
Kaçırılan 
çocuk •. 

- Ona liyık değil mi? Peki Neden? .. Haleti ruhiyeıini tah -:::\hdiJe kime varım iıtiyor- lil etmek, kendi içini daha vazıh çetenin istediAi parayı eksik 
nuzuz dOııa çok yüz veriyorau - tetkik etmek iıtiyordu. veren babasına, ~ocuAun 
~ a kendini bulunmaz Hint Ve birden, kendi kendine iti • yalnız kesik kulaklar. 
onu 1 Z&ılııediyordu. Her halde raf etti. Hayatta yegane ıevdiji gönderlldl 1 

1llz k:J lcendi zevkiniz için, yal - adamın baıka biriıile evlenmeıi o- Çinde bir müddet evvel bir ço -
"'·-- -~~Diz için yanınızda a· nu meyuı ediyordu. cuk kaçınlma hadiıeıi olmuıtur. 
~ •ltıyorıanız, bari koca Ve bu hayatta yegane sevdiği 

N h ,. Pekinde bir çay aabcı11 olan 
nL • lıll' Bey etrafında dö- adam da, gene ayatta yegane -..., ..__~ ı kf babuı, Li • Y ang, biricik erkek '""N""llJ or .. Onunla evlenıin.. sevdiği kızla ev enece ı. 

- laır n_ 1 ., Ve bu izdivacı kendisi yapacak- çocujunun kaçırılmasından fevka-
- E uey e mı·• ilde mütee11ir olarak, polise ve ık.!•.. •et, olmıyacak bir şey de- tı. Buna da mecburdu. Birden ilik-

•11. lerine kadar ürperdi: jandarmaya müracaat etmif, ço • 
l..a- huyij b c··x..- bir an evvel bulunmaaı için ~ "k · d b · d · - Bunu yapacağım, unu yap- -.-'- ı..:... · anneaı e, u ız ıva takibata geçilmeıini iıtemit, ken• 

.1~ ---rt&rdı. Bir müddet dütün - mıya mecburum. Kendim meı'ut 

.. .., e- d ·ı d·ı· diıi de çocuiuna kavuımak için e-
L! ~"•P 'Yermedi.. Sonra yavaı olamadım, hiç eğı se, tev ı ım, 
ııırr "'le ded" k". canım gibi ıevdiğim Seniha meı· Hnden ıeleni yapmıfbr. 

...... ftl-. 
1 1 

• Aradan 24 saat ı-ince, baba, 1...... · -.'11111 acak bir teY değil. Fa· ut olıun.. ._ 
-..ı... - 6 - çocuiu kaçıran çete reiainden bir 

...._ PaL., Henüz ıoyunmamıftı, ki kapı mektup almııtır. "Eler iki aaate 

~ ~Siı~ ~~flı... .;almdı.. kadar bize 10.000 dolar gönderir-
~ d · • k" H. tç' haber -erdi· ...... , çocux..·-u geriye ıöndeririz !,, s..... ... • e pek ili billnınız, ı ızme ı " · ..... auu 
~ lençleri adana yerine koy- - Ni11r bey geldi efendim. yasılı olan bu mektupta, paranın 
~. ()._ erkek, .otuzunu a,mıt - Peki. dağ batında bir tat altına bırakıl· 
~llQr· .• Nasır )ley de dediiiniz Şadiye aynaya bir göz attı. mail bildirilmiştir. 
..... ~~ defi' ... Ancak otuz bet Gayriihtiyari aaçlannı düzeltti. Baba, çocuğunun hayatta oldu· 
·:~ •• ~raıı da var.. Dudaklarını boyadı ve bir yaban· ğunu bu suretle öğrenince, pek ae· 

lıL... PeJıQ amma, Senihanın razı cıya bakıyormuş gibi kendi akıine vinmit, fakat, zengin bir adam ol· 
.::'9. 9hlı ıyacatmı ibliyor muau - baktı ve mırıldandı: madıiından, biriktirdiği topu to -
V. - Henüz çok ıencim .. Nasıl o- pu 50 dolardan ibaret parayı yaz
&..' lazı olacaiına eminim .. Ye- luyor da, kendi saadetimi çiğne • dıjı bir mektupla birlikte dağ ba
~ lconuttutu, ıolmlduju, gü • rneğe arzı oluyorum?·· tmdaki taşın altına bırakmıt, mek· 

"2 :t-te d.i. NA B Bu dütünce, gözlerinin önüne ... ·bunda "Kuıura bakmayın eg"' er L '' iv. r ı ı, asır ey var. ı..u 

~daha Adadayken dikkat et- Seaihayı getirdi: iıtediğiniz kadar para bulabilıey -
~ Hem bmm ais 1-aden da• - Ha711', Meli. Genç dejilim, dim, verirdim. Maaletef ancak bu 
~ 1)1 hilmeliaİDİ•· • anneyim ve analık -ninemi yap • kadar para temin edebildim. Çocu 

8- llze makabele etmedi, tek· malıyım. iunu çok seven babayı tevindiri • 
"'r tordu: Odaıından çıktı, aalona girdi. niz, iıtediiiniz parayı ele seçire • 
. Dt-mek biribirlerinin ho§Un& Niıır, ayakta, Senihanın bir memeniz sizi hiddetlendirmesin. 

:"1orkr c.!iyoraunuz .. Demek Na· reımine bakarak bekliyordu. Şa - Bu kadar paraya kanaat edip üst 
t--~ ~~nih~ı:ıfa eY.lenmek isti • diye, bir müddet gözlerini Nasır- .tarafından va.z.1ıeçiniz. ilerde da -
~-;;,.L ·1 dan ayırmadı. N&ıır llmBfb, 4t&- • d b·ı· --..- illa • ~c ha fazla para temm e e ı ırtem, 

tft - B~nce nıulıakkak .. Ben Ni • diyenin seldiiini-ıörmemitti bile.. ıene gönderirim. Çocuiumu iıte • 
&.. .. Beyın, Senmayla metgul ol • !ienihanın reımine bakıyordu. dilinizden az bir para mukabilin-
~ .. kadar hiç kimıeyle meıgul Şadiye nihayet kapıyı kapadı: de bana baiıtlamak ıuretile göı • 
t.::"'llUD"l görmedim .• Her halde - Sefa geldiniz Nuır bey, de- tereceiiniz alicenaplığa kartı, fe-

lı':\ya girip bu izdivacı yap • di. dakirlıkta bulunmaktan kat'iy • 
tnız.. Bu huıuıta ıizin yardı· Bir an, Ni1tr kendini toplıya • yen çekinmem.,, Cümlelerile rica -
ı iıtiyorum. madı, bir kabahat itlemit gibi kı· da bulunmuftw'. 

Benim mi?~ zardı: Çete reisinin mektubundaki ta • 
ııo... Ev~~ ıizin. Seniha sızın sö· -Arzı hürmet ederim hanıme• limata göre, dai batındaki tatın 

·· kırmaz .. Size körü körüne fendi... Şimdi ıokaktan geldijini- altına parayı ve yazdıiı mektubu 
eder. Ni11r Beyle de aranız zi söylediler .• Rahataız etmedim bırakarak uzaklaıan baba, bir aa· 
"İ arkadq11nız. Bu izdivacı ya... at sonra, orada çocuğunu bulaca • 

(Devamı var) 
-..:--ttımıımz, meseleyi uzat • =-·-· .. ğı ümidile, tekrar gelmiı, fakat, 
~·Bunu ıizden beklerim. Gizli bir düellonun çocutunu görememiıtir. Etrafına 
"'-bir •ükGt oldu. Didar Ha· acaip şartı! bakmır ve çocuğunu "Tay - hu!,, 

netle Şadiyeye bakb: Macaristanda aon ıünlerde Gab diye iımile çağmrken, gözü tatm 
d.t.ı. : ... ye böyle derin dütünceye riyel ili iıminde on dokuz yatın • üıtünde duran bir zarfa ilitmittir. 
I..~?. Senihamn iıtikablini da bir talebe, ortadan kaybol - Heyecanla zarfı yırtmıt ve bir 
~ ıi%e: ıüç mü geliyor?. muıtur. denbire tüyleri ürpermittir. Zarfın 
aw~• ıilkiadi, Didar Hanımın Arqtırmalar netic:eainde, ken- içinden çocuiunun keıilmiı kulak· 
-~Qİn içine bakarak: diıinin bir kız meaeleıinden mek· ları çıkmıf, çete reiıinin kulaklal'-
~ Se.ıibanıo ıaadeti için elim· tep arkadqlarından biriıile sizli - la beraber bıraktı'ı mektupta fU 
l.iJ.i.~'~ıu yapacajmıa. eroin ola· ce Amerikan uıulü bir düello yap• aatırları okuınuıtur: "Madem ki 

it •il~, dedi. bğı, ve düello aleyhine neticele - aen iıtediğimiz 10,000 dolann 
~~ elinden ıelen her teYi ya· nince, düellodan evvel kotulan hepıini ıönderemiyoraun, ancak 
~· Fakat y~parken, İ•;inden tarta izini belli etmekıizin memle- 50 dolar verebiliyorsun, biz de 
s..,.;~ü, hıç kimse, hiç biri. ne ketten uzaklqtıiı anlaıılmııtır. çocuğunu tam olarak iade edeme
~ ne !):dar Hanım, ne de Ancak, bu gencin yanında biç pa• yiz. Ancak bir kısmını verebiliriz. 
h. .. ; _Bey bilmiyecelder, anlamı· raıı olmadığı anaıı babaaı tara - 50 dolara yalnız kulaklanna ka -
~dı. fından kat'iyetle bildirildiiinden, vutabilirsin. Eğer 50 dolar daha 

.... ~ Jalnız kalmak, yap yal • bu ıuretle ortadan nasıl kayboldu· tedarik edebilirıen, sana bumunu 

._~ak ihtiyacım biuetti. Fa- iu her tarafta merak uyandırmıı- kesip gönderebiliriz!,, 
'-..ı..ı düiüne gitmeje tır. Kayıp genç, poliı tarafmdan Adamcajız, bu katı kalpli ve 
~du. aranmaktadır. kanlı mahlükların yaptıkları itin 

'i 1aeı • kendini tutarak, yeai· • • dehıeti kar111ında yıldırımla vu • 
"' lı .etaaiyerek eğleniyormut Macar_p~ra~~~n. ~ymetinı rulmuıa dönmüt, baygın bir hal • 
ti,._ l&tG_Ddü. Hatti dana bile et - duşurdugu ıçın.. de yere yıkılmııtır. Neden ıonra, 
~lelinle damadı tebrik edip , Budapette tacirlerinden Vilhelm kendine gelen baba, parayı bıra -
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lıtaabal Cebenneml 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

Yazan : nıyazi Ahmet 
-12 -

Yeniçeri taş yağmuru 
kalınca palasını çekti 

altında 
ve .. 

Gedikpaşa yangını 
ıuaı .. ,ı ~..ak prek , eldi dla 
.. aelerla ~ .. Yealçerl m6tlaltblr 
bit p ... 111'11 alb11cla yere yavarla• 

auM:a pa1..... çekti ve .. 

Haliçte Marmara ıahillerine 
kadar olan aahayi ıilip süpürmek 
iıtiyen müthit Cibali yangınından 
bir tene aonra 1131 bet tubatında 
Gedikpatada ikinci büyük yangın 
çıktı. 

Geclikpapnın, tamamile ahtaP 
ve l»iribirine mülasık evlerle meı· 
kim olmuı, bu temt halkmı yan -
pn korkuıu daima müteyakkız 
bulunduruyordu. 
Gedikpaıada yangın çıktılı ıa

raya haber verilince, büyük bir te
lif haııl oldu. Paditah, sadrkzam 
ve sair vezirler, yeniçeri ağası, bos
tancı batı, cebeci batı, ıipah ve 
ıilahtar ajalar, topçu baıı ve di· 
jer "ocak,, reiıleri maiyetlerile 
kottular. 

y anğın ani çıkmıt ve oldukça 
teveaıü etmiıti. Paditahın bile ıel
diği bu yanıını bubrabilmek için 
ajalar canla batla çahtıyorlardı. 
Yapılan tedbirler neticeıinde atet 
bir an butırdır gibi oldu. Alevler 
kuvvetlerini kaybetiler. Duman -
dan batka bir tey görünmüyordu. 
Paditah, etrafındakilere iltif atkar 
nazarlar fırlatırken ağalar da ala· 
cakları mükafatları düşünerek ha
rekete hazırlanıyorlardı. 

Yanan evlerin enkazını sahip
leri kanttırıyor, bakır gibi yanmı· 
yan etyaları çıkarıyorlardı. Bu eı
nada, bir barut mahzeninin itti -
alini andıran gürültü ile biribirine 
bititik ve kıımen yanmıf olan bir 
kaç bina birden çöktü. Arkuın -
dan bir ande kızıl alevler parladı. 
Bir az evvel dinmit olan gürültü
ler oğulduyarak yayıldı. Yeniçeri· 
ler kotuttular, ağalar emirler ver
diler. Fakat intizamıız, her keı 
kendi bildiğini yapıyor, binaena -
leyh aarfedilen emeklerin hepıi 
bota gidiyordu. 

Ateı ıüratle teve11ü ederek Ka
dırga limanına kadar ileriledi. 
Kumkapıda lbrahim Pata ve Ni -
tancii atik camileri hizaıına ka • 
dar olan bütün aaha yandı. Gittik· 
çe teve11ü edeceii ve belki Cibali 
yangının fecaatini doğurabileceii 
aöyleniyordu. Yeniçeriler aletin 
önünü keımeie teıebüs etmekten 
batka çare olmadığına kanaat ge· 
tirdiler. Bunun için evveli erme

leceğini iddia ederek yıkmakta •'9 
rar ettiler. 

Ateı, her saniye ilerliyordu. 
Her iki taraf fikrinde ısrar ediyor-
du. Münakaıa kavgaya, çarpıflll&• 
ya inkılap temek üzere idi. Yeni• 
çeriler: 

- KiJiıeyi yıkmak gerek, ehli· 
din hanelerin yakar ... Diye küple
re biniyorlar, hiriıtiyanlar ite: 

- Mabedimizi kimseye yıktır
mayız, alet kilisemizi yakmıyacak. 
diye 11rarlannda edvam ediyorlar
dı. 

Gözleri kararan bir yeniçeri, 
büyük bir halatı beline dolayarak 
kiliae duvarını tırmanmaia bat • 
ladı. Bu halatı kilisenin bir tara• 
f ına bailayacak, tekten yüz yeni• 
çeri bir ucundan çekerek yıkmala 
uiraıacaklardı. Kiliae tabir tafıi
Fakat bititik evler ahıaptı. Kitr. 
ıe yıkılıraa büyük bir meydan açı• 
lacak, kıvılcımların ııçramaama 
mani olacaktı. 

Yeniçeri yarıya kadar çıkmıt • 
tı ki vücudüne inaafıız bir tat,_. 
muru yajmağa batladı. 

Bir ıürü kadın erkek çıilddar 
bağırıyor, ellerine ıeçirclikleri tar' 
ları Yeniçerinin kafasına fırlatı • 
yorlardı. Bekçi tatlardan kendhi 
kurtarmak için uğrqırken yere JU
varlandı. Kudurmut gibi aoluyor, 
aizından köpük akıtıyotdu. Vü• 
cudünde basıl olan bereler ve a~ 
rılarına ehemmiyet vermiyerek 
yerden fırladı. Anlatılmıyan bir 
tesle homurdanarak palasını çekti 
ve: 

- "Bire yezitler,, diye aaldırd .. 
Ermeniler çil yavrum ıibi da • 

iıldılar. Fakat kanlı bir bolutma 
muhakkaktı. Kalabalık ta ikiye 
aynlmıttı. Yeniçeriyi kimae tetkia 
edemioyrdu. Bir türlü hmıcım ala• 
mıyordu. Bu emada ateı ilerlemit. 
kilisenin bitiıiğindeki evleri tula!
turmuttu· Bir kıvılcım tahtadan o-
lan çan 11111halline airayet etti. 
ıuretle ikiye aynlan kavpcılar 
niden karıttılar. Şimdi nnn11ıwaı1M 
lann etekleri tutufmuftu. KiliMJI 
kurtarmak için kotUfUYorlanlL 
Yeniçeriler İte ellerini lmnıW. 
dan tebe11ümle ıeyrecliyo~ 
Hıristiyanların çığlddan arumcla! 
kiliıe bir ande tat dıvarlar hal" 
geldi. 

ni kiliteıini yıkmak icap ediyordu. !!!'!!'!!!!'!!!!!"!!!'!'~""!!!!'!!!"!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!IBlll 

Bu kilise mevkii hizam dev - F ransada 
rinden beri mükaddeı tanmıyor, 

daima diier kilitelerden ayırt edi
liyordu. Burada bizam devrinde 
Aya Hriıtanti ve Efimia iıminde 
iki kilite vardır ve bu kiliseler 
a'zai nuaradan Aniüıbatreı, Ani· 
üı Pavloı ve Ayia Efimia namla· 
rına yapılmıttı. 

Bu tebepten kiliıe erkim ve hi· 
riıtiyanlar kilisenin yıkılmuına 
ıiddetle muhalefet ettiler. Y eniçe
riler, kil ite yıkılırsa yangının keıi· 

nutus vaziyetine t dola .. 
lar.n, ölenlerin, evlen 
lerln,botananlar1nuy..,.. 
dair resmi bir lstatlatllt 

netrolundu 
F ranaada neıredilen reaml tt· 

istatiıtiğe ıöre, Franaanın, 1 
seneıi nihayetinde, müatemlek 
de yaııyanlar hariç olmak a:·· ~tw 

41,834,923 nüfuı bulunduiu ~&ıuıaa ıörünmeden çıktı. Müller. Macar mahkemeaince bir kacağı zaman polise haber verip 
~kadına bir daha görün- ıene ağır hapıe mahkGın edilmit • haydutlardan hiç deiilte biriıini 

b.,. __ -:-JıOrclu. lir. ele ıeçirmek üzere tuzak kurdur • !===~==~======= 
"~ maatoeuDa aardıp ya- l>u tacir, penıö denilen macar madığı için döğünüp durmuf, it kadar nasibi olmıyan bu çetenin 

olwunuıtur. 

1932 teneıi içersinde dol 
rm sayııı 727,246dır. Olenlerill 
yııı da 660,882 dir. 

~ ic,~e ı.ıladL Kendi ken • parasını memleket haricine çıkar· itten ıeçtikten aonra, olan; biteni pefindedir. Çocuk, belki aai ola -
laUfaoyrdu: mıı ve bu ıuretle, pengönün bey· polise ve jandarmaya yana yakıla rak ele ıeçirilemiyecek, fakat hay· t ~ böyle yeite kapd • nelmilel kıymetinin düımeıine ae- anlatmıttır. dutlar da, eğer sağ olarak yakala· 

...___~Didar banmım tt6z • bep olmuıtur. Verilen malıkUmi • Çin poliı •e jandarma kuvvet- nırlaraa layık olduklan en müthit 
~ zan etti?. yet bt'tdir. teri, lmanlık duygusundan zerre cezaya çarpılacaklardtr. 

Ayni sene zarfmda 314,878 
lenme, 21 ,848 botanma kaydeclil 
mittir. 
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Maksim Gorki Şehrimizde 
Büyük Rus edibinin 

hakkında 
Makıim Gorki latanbulda.dır/ 

hayah, san'atı ve 
söylenileni.er 

eserleri 

Dünyanın en büyük muharrirlerin• ·------~mİİİİİİİ;i;iİİİİi;k~~~~\-:!!!!!!!!!f~:T 
den biriıi olan Gorki, büyüklüğü • 1 
nü ve kudretini, hiç bir kimseye 1 
borçlu değildir. Hayata hemen he· 
men çırıl çıplak atılmıf olan bu 
adam okuma yazmayı kendi iken· 
dine öğrenmit, eserlerini bir masa 
baıına oturup elini ıakagına koya• 
rak yazmamı§, bizzat yaşıyarak, 1 

Selçuk Kız san' at meiltebinde 
••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••n-•••- Ol •••••••---•• 1 

Talebe kooperatifi atö 
yesinde neler yapılıyor? 

in 
Çocuklar hem san' at öğreniyor/arı 

hem para biriktiriyorlar 
l Selçuk kız sanat mektebi, teh- yaz nakış itlerini mualli!n 'f e• 

• k ~L· rın sa in bir köıesinde sükun ve de Hanım idare etmektedir. 0 

tevazula sarılı olarak çalı!an, fa - Kooperatif atölyesinin dörd lerin 
kat mesaisinden çok hayırlı ve cü kısmı da çamaşır ıubeıidit· )'ıata 
faydalı neticeler alınan bir bilgi rada kadın çamaıı.rlarının her . "1&ç 

ve sanat yuvasıdır. Maarif Veka- lüsü, korsa, jartiyer, çocuk elb laıııı 
Jetinin yüksek tedrisat müdürlü - leri, port bebe ve teferruatı y• /\ 
ğüne bağlı olan bu devlet mekte- maktadır.. Bu kısmı da ıniil 
binin iki mühim maksadı vardır: sıı muallimi idare etmektedir~ 

1 - İyi ev kadını yetiıtirmek. Nakıt ve çamaıır kısunl.rı 
2 - Hayatının elinin ve zeka- desenlerin ~n yeni ve moderıı f 

11mın emeğile kazanabilecek ka - killerde çizilmesi hususuna ro' 
dın yetiıtirmek. tebin resim muallimi Bakiye ~ 

Memleketimizin bu iki tip ka- nımla Avrupadan yeni geloıit' 
dma da ne kadar ihtiyacı olduğu lan tezyini sanat muallimi M.J' 
meydandadır. Bey de yardım etmektedirler• 

Maarif ~ e~aleti, Selçuk kız sa· Atölyede mektebin yetiııııit 

kö 

görerek yazmııtır. Gorki, hayatın
da, amelelik, hamallık gibi en aıa• 
ğı görünen meslekleri yapmıf, vü• 
cudünün tahammülü fevkinde o• 
lan bu itler ve ıefalet ona kanlar 
tükürttürmüt, onu verem etmittir. 
Gorki halk tabakası tarafmdan 
dünyada hiç bir insana nuip ol• 
mamış bir samimiyetle sevilmittir. 
Bakınız halk, ona muhabbetini na• 
sıl göıtermittir: 

1 

• Makslm Gorkl 

nat mektebınm maksadına en uy· natkar talebesi ve mezunları 
~~n bir ıekild~ ilerlemesini temin ııyor. Her türlü sipariıler al~ 

ı ıçın ders seneıı batında bazı yeni yor, en ucuz ıekilde yapılıyor· 
kararlar almııtı. Bu arada mekte- S ı k k k bİ , Ruıyada, Çarlık zamanında, 

trenlerde, her yerde olduiu gibi etmiştir. Ve insan, iyi tanıdığı, biz-ı (Bugün Prav·da'nın 187 inci nu
üç mevki değil, dört mevki vardı. zat tecrübe ettiği şeylerden ancak marasım aldım ve 1913 senesi 
Bu dördüncü mevkide yalnız sefil sempati ile bahsedebilir. Gorki • abonman şartlarım okudum. Gaze
halk tabakası seyahat ederdi. Gor- ~in kitapl.arı sefaleti, s~~aletin is-1 tenin vaziyeti hiç te iyi değil. Bu 
ki dördüniü mevkide kendilerine tıkrah ve ısyanmı aksettırıyor. yaz satışımız clü~müştii, zorla yük
ycr bulabileceklerin hayatını yaz • Henri Barbusse' den sonra bir sele biliyoruz ve açığımız çoktur. 
dıiı, onları müdafaa ettiği için, çok kimseler nutuklar söylemişler, Şimdilik, daimi muharrirleıimiz -
bunlar da bilmukabele, dördüncü §airler ıiirler okumutlardır. Gorki, den iksinin aylığını muvakkaten 
mevki tren arabalarına onun ismi- kendisi hakkında yapılan bu teza- kestik.Bu vaziyeti daha müşkülleş 
ni Termitlerdi, ve o zamandanbe- hürlerden son derece müteheyyiç tiriyor. Amele arasında faaliyete 
ri, bu arabalara "dördüncü mevki,, olmuı, fakat gene ıu samimi ve geçmek ve gazete namına para 
değil, "Gorki,, derlerdi. mahviyetkar cevabı vermişti: toplamak lazım. Aksi takdirde 

Gorkinin kim olduğunu söyle - _Yoldaşlar hakkımda gösteri - "Duma,, açılınca makalelerimizi 
mek, malum bir hakikati tekrar et- }enlere karşı ne kadar mütehassis yazacak yer bulacağız. Sizin de 
mek olur. Ben burada sadece, o- olduğumu söylemek niyetinde de - faaliyete geçerek gazeteyi bu müş
nun hakkında_ dört .bet ay ev~el ':.e 1 ğilim. Mahviyetkfır olabilmek için kül vaziyeten 'Kuıtaracağıruzı ü -
kırkıncı edebı faalıyet senesı mu- fazla ihtiyaıım. Bununla beraber mit ederim. Ne suretle? Eğer bu hu 
naıebetile yapılan merasime ait meziyetlerimi mübalağa ettiğinizi susta bir fikriniz varsa sadece bize 
bazı notlan tercüme ede~ek yaza - zannediyomm. Mamafih hüküm· bildirmeniz kafidir. Aksi takdirde 
cağım: leıinizi, kazanmağa çalışacağım, ] 913 senesi için bize bir şey vere-

• • • kabiliyetler için bir avans olarak ccğinizi vadediniz. Mesela, sizden, 
Geçen eylülün yirmi beşinde, kabul ediyoııım. Geri kalan kuv- amelelere hitaben bir mektup .... 

Moskovada Makıim Gorkinin ede- vetimi, şimdiye kadar yapmağa Bu mektupta, gazeteyi filen (a _ 
bi faaliyetinin kırkıncı senesi tes'it çalıştığım şeylerden daha fazla bone, iane, tavsiye gibi) tutmaları 
e:lilmeğe baılanmıftı. Bu merasi- ve daha iyisini yapmağa, sarfetme- hakkında yazacağınız birkaç satır, 
me evvelce Nijni-Movgorod ismi - ğe gayret edeceğim. gazetemizin yapacağı faaliyet için 
ni tafıyan ve timdi ise Gorki diye Gorki hakkında, Sovyet Akade-
anılmakta olan ıehirde, yirm"ı do··rt kıymetli olacaktır.) misi azasından Lunaçarski yoldaş 

l··ıd b 1 t M · R Bu mektup Gorkinin halk ve a-ey u e aş anmıt ı. erasım us- bir yzaısmda §Öyle diyor: 
yanın muhtelif ıehirlerinde üç gün mele üzerindeki nüfuzu hakkında 
ıürmüıtü. "Kırk senelik edebi faaliyet, bir en büyük bir delil değil midir? . 

muharrir için, günden güne büyü-
Makıim Gorki merasiminde, ilk mehie olan dünya kültürü haritası fa. 

aktam iki bin kiti hazır bulunuyor- üzerinde muazzam bir dağ teşkil ==-=:-:-==:---::~====~== 
du. Merasim Moskovanın büyük eder. Bu dağı heyeti umumiyesile İktisat konferansında 
tiyatrosunda yapılmıştı ve ilk ola - takdir edebilmek ve görebilmek Fransızlar 
rak, Sovyet Cümhuriyetleri Reisi için biraz geıi çekilmek lfızımdll'. 
yoldat Kalinin söz almıf, fU sözle- Goethe'de ancak kırk sene sonra PARIS, 14 (A. A.) - Havas 
ri söylemiıtir: hayatm manasını ve eserini anla - ajansından: 

- Gorkinin, kırk senelik edebi mak ve başkalarına anlatmak için lktısat konf~ransı tertip komi -
içtimai ve siyasi faaliyetinde, çalı- büyük bir ihtiyaç duymuştu. Gor _ lesinin Londrada aktetmiş olduğu 
şan kütle için neler yaptığını saya- kinin böyle teşebbüste veya niyet_ içtimada Fransız mümessili, güm -
cak değilim. Gorki çok ve iyi şey- te bulunup bulunmadığım bilmi _ rük mütarekesi hakkında aşağıda
ler yaptı. Ben burada sadece, bu yorum. Mamafih onda hayatını an· ki mülahazaları ileri sürmü' ve bu 
faaliyetinin daha uzun seneler de - !atmak merakı da yok değildir. mülahazalar zapta geçirilmit -
vam etmesini temenni edeceğim. Hatta Rus edebiyatının iftiharım tir: 
Yaşasın l\faksim Gorki. teşkil eden bu tarz eserlerini de bi- 1 - itilafın derpiş etmekte ol-

Cümhur reisinden sonra, bu me- liyoruz. Geriye dönüp hatırat yaz- duğu menafiden yalnız itilaf ah • 
raıimde hazır bulunmak için F ran- ınak kabiliyeti onda fazlasile mev- kamına göre hareket eden fevlet
aadan gelmit olan Henri Barbusse cuttur. "Klin Sangin,, eseıi esasen ler müstefit olacaktır. 
de söz almıı ve f(>yle batlamıştır: geçmiş senelere ait orijinal hatıra- 2 - ithalat piyasalarında na • 

- Kırk senedenberi, dünya ede- ların sıralanmasından vüc:'ude gel- kit buhranlarının tesirlerine kartı 
biyat cereyanlarına hakim olan miş bir panorama değil midir?. koymak için lazım olan tedbirle
büyük adamın faaliyetini tes'it e- Bununla beraber, Gorki'nin biz- rin tatbikı, itilaf ahkamına muga
denler arasında buluna~k, sesimi zat kendi hayatını yazmasmr bek- yir addedilmiyecektir. 
onlarınkine kanştırabilmem be - lemek de doğru değil. Bu eser ya - 3 - Kabul edilmit kanunlarla 
nim için büyük bir sevinç ve büyük zılmalıdır. Bizim gibi tarihciler ve ya tevdi edilmiş ve yahut tevdi e
bir iftihardır. Maksim Gorkinin j münekkitler bu işle meşgul~ olma - dilmek üzere bulunan kanun layi
şahsmda her şeyden evvel heye - lıdır. halarının tatbikı neticesi olarak 
canlı eserler muharriıi ameleyi, e- Gorki hakkında, bu yazıyı bitir
earet altında inlemekte olanların meden evvel, Lenin'in de bir mü
?ıaY_!ltYanru anlamış olan dev art.is- taleasmr kaydedeceğim. Lenin, 
ti ı:ıe1Amlamn. O, bu hayatr bizzat Gorkiye 1912 senesinde yazdı"ı 

""' .. l5 
yaşamrştrr,, onların yolunu takip bir mektupta diyor ki: 

bir takım gümrük veya hazine ted 
birlerinin mer'iyet mevkiine konul 
ması itilafa mugayir bir teıebbüs 
mahiyetinde telakki olunmiyacak-
hr. 

b
. ..d .. 

1 
.. v .. d e çu ız sanat me te 

ın mu ur ugune e eski bir mek· t be k t'f' t··1 · d _., . . . e oopera ı ı a o yeıın e Y". 
tepçı olan ve muhıtınde ameli ha- ı · 1 · k d ·· d··k k· / . an ıt erı, ya ın an gor u ı 
yat tecrübelermdeki ihtisasile ta. ll"k vl 1 k "t"b ·1 ı-4 ze ı ve sag am ı ı ı arı e OJr 
nınan Asım Tevfik Bey tayin edil- r d k" · · t "h 1 • yll . . ı a ı en ıyı erzı ane erın 
mıttı. Ders senesinin bitmek üzere t ki · ı d h" ~ d .... ,, l ı arı ıt er en ıç aıagı egı 

o duğu ~şu .sırada bir muharriri.miz ucuzluk itibarile dııarıdaki tel 
mektehı zıyaret ederek iktısat ve h 1 • f" ti d k dl · "h ane erın ıa arın an ço J 
ıstı sal hayatımızla yakın alakası d B · h d ucuz ur. urası tıcaret ane 
olan bu faydalı müessesenin vazi- d" M··t h ali" 1 d.I . . ır. u e assıs mu ım er, 
yetı ve mesaısi hakkında tetkikler· Ierı· ka ı ~ ı k d 1 tt ,1 d b I rıı ıgı o ara ev e en 

e u unmuıtur. dıkları maaıla çalııtıkları içill t 
Çapada tramvaydan inilince tölye mesaileri için para ;Jıll" 

önce mektebin göz okşayan bir ıe- maktadırlar. Yapılan itler için / 
kilde düzeltilmit çiçek bahçesine nan ücret doğrudan doğruy• il' 
giriliyor; daha sonra da temiz, itleri yapan talebeye ve mez~ 
aydınlık ve gen" koridorlu bi • ~a aittir. Me:mnlar eündelild~' 
naya. ni alıyorlar, talebenin hakkı '1"' 

Müdür Asım Tevfik Bey mek- peratifin kasasında birikiyor. f' 
tebin her tarafını gezdirip muhar- suretle talebe mektebi bitirdiği~ 
ririmize izahat vermiş, mektebin man hem en modern ve mükell' 
dershanelerini, atölyelerini, müze· mel bir atölyede en mütehaası•; 
sini, yemek salonunu, resim odası· caların nezareti altında ~I ., 
nı, kabul salonunu göstermittir. yetişmiş olacak, hem de kend•11J 
Muharririmiz müdürden başka hayata küçük bir sermaye te~ 
muallimlerle ve talebe ile de te - edecek birilcımit 'bir parayi .,.. 
mas etmi~tir. Bu tetkik ve müşa- mektebinden öyle çıkacak. ··r' 
heden in mahsulü ıudur ki mektep, Bir taraf dan orta tahsil go .
müsmir ve faydalı yolunda mun- genç hanımlar, bir taraftan d• . 
tazam ve hummalı bir faliyetle ça- suretle hayatlarını kendi eıneıd', 
lıııp ilerilemektedir. Fakat uıl rile kolayca kazanabilecek, ~ 
mekteple müessesenin maksadına vetli ve mücehhez bir halde yelff' 
daha çok ve daha çabuk varması- riliyorlar. f 
nı temin eden bir yenilik vardır; Mektebin ev idaresi, yeıne~ I 
o da ıudur: Yıl başıpda kurulan ıirme, çocuk bakma dersler•/ 
talebe kooperatifi, mektep idare- var. Yemek pifirme dersi ııııJ ,J' 

sinin nezareti altında, fakat tale - mi Adile Hanım da talebe kD°'ll" 
be tarafından idare edilerek inki- ratifine çok yardımı dokun~.., ı 
§af etmif, bugün mektepte ve mu- calardan biridir. Tal ebe koor,,. 
bitte mühim itler gören bir varlık ratifi bu muallim hanımın "'' 
haline gelmiştir. Her mektep ko- ret ve idaresi altında yirınİ ft' 
operatifi gibi, Selçuk kız sanat kuruıa her gün tabldot üç k•P Jıe' 
mektebi talebe kooperatifi de ta- mek yapıp satıyor. HariçteJI edi ' 
lebeye !üzümlü olan öte beriyi, türlü pasta sipariş1eri kabul ti' • 
her şeyi satıyor. Fakat onun asıl yor. Talebenin bu muallidl _ _,. 

"'ı p-ehemmiyetli eseri, açtığı büyük a- nımın nezareti altında yaptı~)ıtJ,-t 
tölyedir. Mektep muallimlerin - talar, geçende tasarruf ve 1 ı,ıı 
den Belçikalı mütehassis Matma • haftasında Halkevinde y•~1e1 
zel Lalicu nün idaresi altında açı· yerli mahıulattan yapılın~\,c:ilijİ 
lan atölyenin dört ıubeıi vardır. pasta müsabakasında bar~ oı'" 
Elbise kısmında manto, pardesü, kazanın~, madalya alınıttı. :ıebill 
tüvalet ve her türlü kadın elbisesi dalya ve tehadetname, ıne e.,e r 
dikilmektedir. Bu kısmı Matma- koridorunda güzel bir çerÇ 
zel Lalicu ile birlikte muallim çinde asılı duruyor. 
Refia Hanım idare etmektedir. - ııt eıı 

Moda şubesinde her türlü kadın Olimpiyat oyunlarıAlrıı.O 
şapkaları, çiçek, kemer, çanta ve eski şeklini bulan Jıef 
eprp yapılıyor. Bu kısmı da mu- ATINA, 14 (A. A.) - pel~ en 
allim Neyyir Hanım idare ediyor. Jarırı••· h" . or . toyun . 
Nakı• llubeıinde her türlü milli na ıyesı, ımpıya l yeıı• ' 

:r :r • d k. ekli i e 
eıkı zamanlar a ı f . • o ' 

nakıılarla Avrupa nakııları, ya -
tak, oda, çamatır ve çocuk takım
ları itleniyor. Bu kısımda renkli 
nakıt itlerini muallim inayet, be-

. · d bte etı111:s 
den tesıı etmeyı eru 'e "'"' 
lan Alman doktor Leyhauseıı 
tandat hakkını verıniıtir. 
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Bravo İtalyanlara! 
in ·r gıb ~z ve Italyan milli futbol takımları 

ırer sayı ile berabere kaldılar 
~ lnailiz-A 

r-. hür- vuıturya maçından son 
ı un düny f ". b 1 erini D a ut o cuları göz-

~onıay d'k . l l'ıata k a ı nııt er ve 13 ma-
lblçın •rtıl~tacak ltalyan-lngiliz 
l ın netı .. b 
lrtııtllrdı. cesını eklemeye bat· 

A.vuatur 
köbe--· Ya takımının Londramn 

gınde ld "' 
netice a ıgı muvaffakıyetli 
tiliı f~;~nilınez telakki edilen ln
l'eddüt h olu hakkında haklı bir te-
ltılç bir :vaıı uyandırdığı için bu 
hediy

0 
d at daha ehemmiyet kes-

r u ''M ... l'l itte b · agarasından çıkma-
bu ltıa.:ı ~ edilen,, İngiliz aslanı 
holihıun l a~a.nmazsa Avrupa ftit
teeek d ngılız futbolile boy ölçü
teyit ed~;~.eye geldiği biraz daha 

l'.fu lbıt olacaktı. 
l maç d·· 
~ta.her un yapıldı ve iki takım 
lc..ırr,, h kaldılar. Bu ne 'ce bize 
futhaı·· .~r §eyden evvel ltalyan 
t Utıun b' "k' 'll•ik ır ı ı aene içinde nasıl 
~ijbirn\'~· ıslah edildiğini ve tecili 
töıtern:ı 1~ ~uvvet halıne geldiğini 
~lte ı· eıı ıtibarile daha çok dik-

ayıktır 
Ciddi b' .. 

Çaı1,rn ır hımmet, devamlı bir 
in a neler yapmıyor .. 

f e llll 11'ldan Ç~n, Anadolu ajansı tara-
. llo verılen tafsilatı: 

h:. k MA, 14 - Topa ilk vruştan 
h,,1:ç dakika sonra ltalyanlar 
l oq nı··d 
oir ._ ] u afaasını, aldatmağa ve 
} ııı.O Ya 
lrdır B' Pınağa muvaffak olmuş -

diitri· lt~raz sonra biri lngizlere 
Ptna.Itı l~anlara olmak üzere iki 
l Verıl · · 
t netice' ını, ısede hiç birisi gol 

ıenrneın· . 32 .. ıştır. 
un~;j da}·'k 

'Sığ, D . •1 ·ndn İngilizlerin ıol 
~lYan ,~•llın~ kah İngiliz ve kah 1-
• ı-.a esı ·· 

tıdc:letı· b" 0 nüncle cereyan eden k ı ır lll '· 1ttlına b l:cadeleden !onra ta-
lü k Crabe •• v • J ayd ~ . r ıgı <a=:andıran go-

1'.f C~ıntştir • 
'ınafih 'Ik Sıktan ~ 1 h::ı.ftayımda oyuna-

ti açıua 1 ·ı· ı · · · lltınd " ngı ız.erın hakımıye-
ler, ha a cereyan etmiş ve lngiliz-
t~hdit 81111 

kalesini bir çok defalar 
)°k Ve ta k h~ 1ere k zyı etmi§lerdir. Bu taz 

ı hul'· <tr~ı ltalyen kalecisi Com-
a·· un ehi' 0•terın. . ıyet ve kabiliyetini 

J . •ttır. 
llgıliı t k 

!ahn1 d"k a ımının muhacimleri, 

da yalnız üç oyuncu bırakarak 
müdafaaya çekilmiş bulunuyorlar
dı. Bu tabiye kendilerine muvaffa
kıyet temin etti. 

20 inci dakikada oyun hala bir 
bire müsavi bir §ekilde devam edi
yordu, mamafih İngiliz takımının 
yüksek bir enerji sarfetmesine rağ 
men İtalyanların fayik bir oyun oy 
nadıkları görülüyordu. İtalyanla • 
rın alkışlarla takip edilen parlak 
bir hücumundan sonra İtalyan ta • 
kımı kapten Kalikaris, lniglizlerin 
çok sert oyununu hakem nezdinde 
protesto etti. 

27 inci dakikada İngiltere mü -
dafaası ciddi bir tehlike atlattı. 

İtalyan hakimiyeit hala devam 
ediyor. Fakat bu fayik oyun lngil· 
tere takımının mukavemetini kı • 
racak derecede müeaair olamıyor· 
du. 

Oyun çok seri bir cereyan takip 
ediyordu. Her iki takım oyunun 
ba§langıcındaki sür'at ve mukave· 
metini hakemin final düdüğüne ka 
dar idame ediyor ve maç 1-1 bera
berlikle neticeleniyor. 
Maçın hitamından sonra halk ıa 

haya hücum etmit ve kendi takı • 
mını gösterdiği muvaffakıyetli o
yundan dolayı tebrik etmiştir. 1-
talyan takımı oyuncuları, maçtan 
nonra tiribündeki resmi zevatı Ro
ma usulile selamlamı9tır. 

İttifaka dahil olmıyan 
klüpler turnuvası 

İstanbul "Halkevi,, spor 9ubesi
ııin ittifaka dahil ol mı yan spor te· 
~ekkülleri arasında bir turnuva 
tertip edeceğini dün haber vermİ§· 
tik. Bildirildiğine göre bu tumuva
;un ıartları şunlardır: 

1 - Turnuvaya dahil olacak 
ldüpler mayıs nihayetine kadar 
f.por 9ubesine müracaat ile kaydo
!unacaklardır. 

2 - Turnuvaya dahil olacak 
klüpler bu müsabakalarda oynata-
C!akları idmancıların esamisini bir 
liste halinde Halkevi spor komite· 
dne tevdi edeceklerdir. 

~~ bun,; kat bir oyun oynamışlM 
ır 'llrett talyan müdafileri parlak 

1'.ta.ç~ ~ ıtıukahele etmi~lerdir. Jıitleri müstesna olmak üzere diğer 
"•tar,, aıır bulunan yüksek ze- nskeri sınıfa dahil zabit, küçük za-

4 - Turnuvaya dahil klüpler, 
l'\Zası arasında hizmeti filiyei aıke
riyelerinin ifa edenlerle ihtiyat za-

•e, ı. 'nda. P M · ·ı l · d"kl' l b hi 'Ylaf llda.•' rens ane ı e pren- ut, ge ı ı, ta e e ve mensubini as 
"'rd1• dan başka §U zevat da keriye bulunduramazlar. 
111tiJ·. 5 T 1 ~ırJ ıı lef . . - ürkiye idman cemiyet eri 
ll'J it ırı, hır çok İtalyan na- ittifakına dahil idmancılarla 18 

tei · ' alya.n f b 
•ı Cen ut ol federasyonu yaşını bitirmemiş olanlar bu mü -

l'tıt . era.] V 
tı, l'.f h accaro, ceneral T e- fabakalarada ahzi mevki edemez-

\>at t. • •Ytarc · b" ouJu 0nı ve ır çok ze-
Sa.t nnıuılardır. 

b, .. I ' 16,25 d 'k' . 
. :ı ldığ e ı ıncı haf tayım 

~ı:ı b. ı :ıaınan it l h ır fa'k• a yanlar pek ba 
eı dlkik ıyet &öıterdiler, fakat 

ler· a •onra 1 ·ı· 

Jer. 
6 - Müsabakalarda beynelmilel 

fütbol kavaidile Türkiye idman ce 
miyetleri ittifakı nizamatı umumi
yesi tatbik olunacaktır. 

7 - Bilcümle ihtilafat derecei 1 ıni top} ngı ızler kendi-
lta. adılar 'dd l teçtil ve §ı etli hücum nihayede olarak Halkevi spor şu-
~.tili:ıler er: Sekizinci dakikada hesi tarafından halledilecektir. 

du.. •ag m "'d f" :ıllleaj .. . u a il Golder'in Jio uıerıne h k 
n"'en ı a em Alman 

' il ·ı· Pena)t tı •:ılerin al h' b' f ı Vernı · ey ıne ır 
F'llldan ••hkI ıı ve karar 'halk tara-
-ıca.t hu a Proteıto edilm' t' ta. ce:ıa. ış ır. 
ra.f ından le VUruıu ltalyanlar 
Bu açırdııuıtır 

L... ıuttan h. . 
''J bil' ~ I ıraz ıonra top yan • 
llıa.Jct f a. reaııır il a olduğu • . zevatın otur-

u eınad 1 hrıhüne dü!m .. t'" b· a. tal l uş ur. 
•r ~az~.,.!' an ar OyUna hakim 

. · - -.ıııt lnıilizler hücum-

8 - Bu müsabakalara iştirak e
decek klüplerin adedine göre fiks
tür ve müsabaka mahalli ve zama
nı heyetçe bilahare tayin ve ilan 
olunacaktır. 

9 - Bu müsakaların neticesin -
ele birinci ve ikinci çıkan klüplere 
Halkevi namına birer kupa verile
r.ektir. 

Bu hususatm tatbikine ve kayıt 
muamelelerinin icrasma memur 
azadan Sami Cemal Beye pazar ve 

Hitler 
Nutkunda neler söyliyecek 

BERLIN, 14 (A.A.) - Havas 
ajans muhabirinden: 

Salahiyettar mahafile göre baı
vekil M. Adolf Hitler, Rayihştag
te söyliyeceği nutukta yalnız Ce • 
nevre konferansının son safhası -
ile meşgul olmıyacak belki silah
ları bırakma meselesinin heyeti 
mecmuasına temas edecektir. 

Cihan konf er anımın her hangi 
bir netice tevlit edebilmesi mat -
lupıa beynelmilel siyasetin ne -
den ibaret olduğunu açıkça göste
rilmesi icap eder. 

Fazla olarak başvekil, İngiltere 
harbiye nazırı M. Paul Boncou -
run geçenelrede söylemiş olduk -
ları nutuklara cevap vererek Al -
manyanın her hangi bir ültima -
torna boyun iğmiyeceği ve kuvvet· 
li devletlerin kuvvetli, zayif dev -
Jetlerin de zayif kalmasını kabul 
edemiyeceğini beyan edecktir. 

Mösyö Hitler, silahları bırak -
ma konferansının usulleri değiş -
mediği takdirde bu konferansı 
ölmüş farzedecek ve diğer devlet
lerin silahlarını bırakmamalarını 
ve fikrince haksız yere askeri ce -
miyetlere isnat edilmekte olan 
mahiyti protesto ederek bu usul -
lerin değittirilmeıini talep eyliye
cektir • 

Berlin, 14 (A.A.) - Rayihşta -
gın 17 Mayıs tarihinde yapacağı 
müzakerelerden evvel Nazi grupu 
ile Nasyonal grupu, ayni günde 
bir toplantı yapacaklardır. 

Soıyal demol<ratlar, bir gün ev
vel toplanıp görüşeceklerdir. 

Naziler, meclisteki 566 reyden 
291 ine ve binaenaleyh mutlak ek
seriyete sahiptirler; Naıyonal Al
manların 55, merkezcilerin 13, 
Bavyera katoliklerinin 19 ve aos -
yal demokratların 120 reyleri var
dır. 

Devlet fırkasının 5, halkçı fırka • 
nın 4 ve halk fırkasının 1 meb'usu 
vardır. 

Londra, 14 (A.A.) - Mösyö 
Rozenber, Almanyaya dönmek 
üzere bugün Londradan hareket 
edecektir. • 

Mumaileyhin bu suretle acilen 
hareket etmesi sebebi Rayih§tagın 
hiç te beklenilmiyen bir zaman -
da toplanmağa davet edilmesidir. 
NınvımmımnmmmurmumlfVttııllfllltılllllWWltıımllUJaııtnıınnumıınnıımmllllllllı 

pazartesi günleri saat 17-18 ara
c.ında Halkevinde spor şubesi oda

nnda ve diğer günler öğleden son
ra İstanbul Ticaret dairesinde mü
racaat edilebilir. 

İtalya ve Yunan takım
larile temas 

Haber verildiğini göre fütbol fe 
derasyonumuz İtalyan B. Milli ta
kımı ile Yunan Milli takımının 

Milli takımımızla karşıla§maıı için 
ali.kadar federasyonlarla muhabe
reye girişilmiştir. Maçların birisi -
nin Romada, birisinin Atinada, iki-

sinin de şehrimizde yapılması dü
şünülmektedir. Bunlardan maada 
bir çok ecnebi takımları şehrimize 

gelmek için muhtelif klüplere mü
racaat etmİ§ bulunmaktadırlar. 

Seyrisefain takımı Yugos• 
lavları yendi 

Seyrisef ain klübü birinci takımı 
ile lstanbuldaki Yugoslav takımı 
dün Beıiktaş sahasında karşılaş -

mışlardır. Neticede Seyrisefainli
ler 4-1 galip gelmişlerdir. Yugos • 
lavlar gollerini maçın bitmesine 
15 dakika kala penaltıdan atmı!

lardır. .....,,/ 

Kizım Karabekir Paşa
nın söylemek istediği 

şey acaba ne? 
Baştarafı Birinci Sayıfada 1 3 - işbu telgrafnamemin tarihi 

rafından az zamanda istilaya uğ- vusulünün sürati işarini rica ede
rıyacak ve istiklali millimiz ve •·im. 
belki de mevcudiyeti milliyemiz 
hitama ermiş bulunacaktır. Bu va
ziyete göre bulunan çare, emri va
kileri beklemeden derhal siyasi ve 
askeri harekete geçmek. Bunun i
çin elde bulunan şahsiyetlerle bir 
içtimada seri bir karara vasıl ol
mak. 

İkinci fikir: Böyle ani bir teh
like melhuz değildir ve itilaf dev
letleri barbarlara karşı harp yap
tıklarını senelerce cihana haykır -
mış iken ve kaybolmuş milletlerin 
mevcudiyetleri yeniden ortaya çı
karılırken ve bu işler Vilson pren
siplerile dahi teyit olunurken Türk 
milletinin istila veya imhası cihe
tine gidilmesi varit olamaz. 

Gerçi bizi acele ve tehlikeli bir 
karara sevk ile kendi kendimizi 
inhilale sevk için hu kabil propa
gandalar yapılıyorsa da gerek ga
zetelerden ve gerek ajanslardan 
toplanan malumat ve itilaf ordu • 
!arının vaziyeti bu tehlikeyi gös -
termiyor. Şu halde bu mütaleanın 
istilzam ettiği tedbirde istical e
dip mevcudiyetimizi elimizle teh
likeye düşürmiyerek milli hükumet 
nüvesini halka çıkartmak ve sulh 
esasatımızıntecelisine göre icap e
diyorsa onu reddecek kabiliyet ve 
kudrette milli bir hükil.met ilan 
etmek. 

İşte aşağıdaki vesikalardan iş
bu iki zıt zihniyetten doğan Erzu· 
rum ve Sivas kongrelerinin mahi
yetleri tecelli edecektir. 

Veıika: 13 
On bcıtind kolordu kumandanı KAzım 

Karabt>kir Paşa HazreUerlne 

Amaıyadan: 16-6-33:> 

Gayet mlista<'eldlr 

Zate mahıuıtur 

Mustafa Kemal 

Vesika: 14 
Uı;ün<'U Ordu l\Iüfcttlşl l.\Iu tafa Kemal 

ı•uı;;ıı. lla:ıl'('tlcrine 

Erzunımdan : li· -33:5 

Zatidir 

C. 16·6-33:5 Ga~ct. mUstaccldir \'C :z.ate 

mahsustur. 

Vaktinden evvel yapılacak bir 
hareket birinci ordu müf etti§liği 

l.utaat ve devairini ve İstanbul 

müessesatını ve kıymetli §ahıiyet· 
Jeri mahvedebilir. Bunun için her 

hangi bir hareket kendiliğimizden 
değil haricin tazyikile olması da-

ha muvafık olur ve cihan efkarı 
umumiyesinde dahi yeniden fena 

bir mevki tutmu§ olmayız. Ha • 
len mühim olan husus ihzaratla 

beraber kıymetli vücutlerin latan• 

buldan çıkarılması ve mütareke 
ahkamı diye elimizden kama ve 

sürgü kolları ve sairenin cıkarıl-

maması ve bir takım kıtatın lağvi 
cihetine gidilmemesidir. 

Mütaleat ve tasavvuratı acizi 
hervechi bala olduğunu arzeyle • 
nm. 

J{. 15 Kumandanı 
Kazım Karabekir 

Altı mektubumdaki izahattan 

Erzurum ve Sivas kongrelerini 
icap ettiren sebepler anla§ılabilir. 

Gelecek mektuplar~m ıimdiye k1
a· 

dar sorulan ıüallere cev~p olacak-
tır. 

Selam. Yedinci mektup gelecek
tir. 

Klzım Karabekir 

Beynelmilel bir resim 
müsabakası 

Di Limitet edişen klöp isimli A-
merikan kitap dostları cemiyeti, 
cihan edebiyatı şaheserlerinden 

birinin resimlerini yaptırmak için 
beynelmilel bir müsabaka açmıt • 

tır. Bu müsabakada birinciliği ka· 
zanan ıan'atkara iki bin beş yüz 

dolar mükafat verileceği ilan edil· 

1 - Konyada ordu müfettişi Ce
mal Paşa Hz. ne vukubulan iş
rıma cevaben Yunan işgaline ve 
İtalyan ve Fransız ve İngiliz kuv
vetlerinin tecavüzatına karşı mu
kavemete karar verdiği ve ihzara
tın buna göre yapılmakta oldu
ğu ve kafi derecede esliha ve mü
himmat ve sair iaşenin mevcut bu
lunduğu ve kıtaat mevcutlarının 
tezyidine çalışıldığı, şimendifer 
güzergahında mühim müeasesatı miştir. Dünyanın muhtelif taraf • 
sınaiyenin iı:abında tahribi ih- }arından resimle me§gul olan san· 

zar edilmekteolduğu ve yalnız atkarlar bu müsabakaya İftirak et 
ahalii islamiyenin var kuvvetlerile mişlerdir. Neticede Sovyet Ruı 
kıtaata celp ve tahşidi meıailile ressamlarından Leningratlı genç 
uğraşıldığı ve ahalinin ihzarı için artist Nikola F. Lapçinin yaptığı 

ihtiyat zabitlerinden istifade olun- resimler en çok beğenilmit ve bi • 
duğu bildiriliyor. Ayrıca vilayatı . rinciliği kazanmıftır. 
şarkiyenin şarktan ve sahilden te- Bu san'atkar Markopolo seya• 
cavüzüne karşı müttehiden hare - hatnamesi icin suluboya resimler 
ket için beyan ettiği mütaleada yapmıştır. ~ 
hu halin bilfiil vukuunu mu bekli- M·· h k l A . . . usa a ayı açmış o an me • 
yecekıiniz yoksa vaziyetı ııyası-

rikadaki kitap dostları cemiyeti, yemizin ıslahı hal göstermemesi-
ne karşı bu vukuata evvelce mani bu resimleri yakında bastıracak ve 
olmak için icraata başlamak mı cemiyetin azasına bunlardan birer 
icap edecektir. nüsha gönderecektir. 

2 - Müşarünileyhe verdiğim ce
vabı acizide emri vakilere intizar 
etmek taraftarı olmadığımı ve fa. 
kat hazırlığımızı iyi yapabilmek 
için bir az zaman kazanmağı mu
vafık mütalea ettiğimi, ve yeni bir 
hadise tecili harekete bizi mecbur 
etmezse sadrazamın sulh konf eran 
sında göreceği tarzı kabul ve mua
meleyi sıkı bir irtibatla takip ede
rek ona göre harekatı tanzim et
memiz lüzumunu bildirdim. • _ 

San'at tarihi kongresi 
On üçüncü beynelmilel aan'at 

tarihi bu sene eyliil ayı içinde Is• 

tokholm şehrinde toplanacaktır. 

Muhtelif memleketlerin san'at ta • 
rihile alakadar müesseselerine 

şimdiden davetnamelerin ve prog
ramların gönderilmesine baş!anı1-...... 
mıştır. Kongre eylulün döı:dünde 

açılacak, üç gün devam edecektir. 
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Landrü Ve Nişanlıları -'Yüzler mas-Nafi Atuf Beyin Türki1 
Maaarif imiz Yürürken ..• 

-2-
Gambais belediye reisi, ikinci 

dosyanın altına şu derkenarı ya
parak Mantes adliyeşine gönder -
mitti: 

"Gambais hudutları dahilinde 
Premyet ismini taşıyan bir acla -
mm sahibi veya kiracısı olduğu 

bir köşk veya ev yoktur. Bununla 
beraber, bundan bir ay kadar ev
vel madam Collomh isminde bir 
kadının gaybubeti hakkında iza
hat istiyen bir dosya almıştım. Bu 
dosyada da Premyet isminden 
bahsolunuyordu. Bu adam hak-
kında verilen ma1ı1ınata ve eşkale 
göre, kendisinin, bundan bir kaç 
sene evvel, şehir haricinde bulu -
nup Mösyö Tric'e ait bir köşkü ki
ralamış olan Dupout olduğunu 
zannediyorum. Mösyö Dupout da 
elli yaşlarında, kısa boylu ve sa -
kaJlıdır. Kiraladığı bu köşke pek 
nadiren gelir ve her gelişinde ya
nında bir ka~m bulunuı· ve bu ka
dın her seferinde başka bir kadın
'dır.,, 

Landru meselesi işte bu derke
narla ba~lamış oluyordu. 

"' "' ~ 
Gambais belediye reisinin ver

diği bu malumat Mautes adliye -
sinde büyük bir heyecan uyandır· 
mı§h. Derhal tahkikata başlan -
mıttı ve polis müdiriyeti faliyete 
geçti. Polis müfettişlerinden Dau· 
tel ile Bebir bu işe memur edildi· 
ler. 

Memurlar, kaybolan iki kadının 
bütün yakınlarım bulup dinlediler. 
Hakikat yavaş yava! meydana çı
kıyordu. Memurlar, iki. kadına da 
izdivaç vadeden adamın aynı a -
dam olduğunu tesbitte gecikmedi
ler. fakat bu köşk sahibi esrar
engiz adamı nasıl bulacaklardı. 

Ellerinde bir izi falan yoktu. 

lki müfettiş, Gambais' e gittÜer, 
köşkün sahibini buldular. Mösyö 
T ric, köşkü kendisinden tutan a
damın adresini biliyordu. Bu adam 
Rouen şehrinde Darnetal yolunda 
oturuyordu. 

Polisler rahat bir nefes aldılar. 
Nihayet onun izini bulmuşlardı. 

Hemen adrese koştular. 

Fakat adres sahte idi. Orada 
böyle bir adamı tanıyan yoktu. 

Ortada iki sahte isim ve bir de 
sahte adres vardı. Bu hadise, baş
lı başına, esrarengiz ihtiyarın suç· 
lu olduğuna delildi. Fakat bütün 
mesele bu adamı ele geçirmekte 
idi. 

İ!te tesadüf kendisini burada 
gösterdi. 

11 nisan 1919 da Madam Buis
son ile kız kardeşi Madam Bon -
houre polisin şiddetle aradığı M. 
fremyet'i sokakta gördü. Adam, 
Rivoli sokağındaki mağazalardan 
birisinden çıkıyordu. Kadın, müm
kün olduğu kadar kendisini gizli
yerek onu takibe koyuldu. fakat, 

Fremyet takip edildiğinin farkına 
varmış olacak ki, hemencecik bir 
otobüse atladı ve kaçtı. Madam 
Bonhoure doğruca Madam Lacos
te giderek macerayi anlattı. O da 
polise telefon etti ve memurlar gi
dip Rivoli sokağındaki mağaza -
dan tahkikat yaptılar. Orada me
murlar, eşkali tarif edilen adamın 
gelip üç yüz franklık bir yemek 
talamı a1dı~ını seksen frank pey 
akçesi bıraktığını, takımı bir fa -
tura ile beraber, adresine gönder-

melerini söylediğini öğrendiler ve 
adamın bıraktığı adresi aldılar. 

Bu adreste şöyle yazıyordu: 
Lucien Guillet, Mühendis, 76, 

Rochechouart sokak. 
Derhal tahkikat başladı. Bu ad

res doğru idi ve adamın eşkali 

Mösyö Fremyet ve pek tabii 
Mösyö Dupout a benziyordu. Ar -
tık her şey anlaşılıyordu ve 12 ni
san sabahı kuş kafesinde idi. llu 

Bu kafeste, ayni zamanda Mat
mazel F ernande Segret isminde 
bir kız da vardı. 

Polisler, bu mühendisten, haki· 
ki hüviyetini beyhude yere öğren
mek istediler. O, sadece: 

- Ben Lucien Guillet im. Ro -
croi de doğdum. 

Diyor, başka bir şey söylemi -
yordu. 

Matmazel Segret de, aşıkının 

hakikaten Lucien Guillet olduğu
nu tasdik ediyordu. 

Bu kadın sözlerinde samimiy • 
di. Sonradan da, samimiyeti mu
hakemelerde tahakkuk etti. Zira, 
kadıncağız onu. bu isim altında 
tanımıştı .. 

Polisler, mühendisin bu süku -
tü karşısında başka yollardan git
tiler, kendisini Madam Lacoste 
ile muvacehe edeceklerini söyli -
yerek Madam Bovissou hakkında 
malumat istediler. 

O zaman mühendis, Madam 
Bouisson ile Madam Collonb'u 
tanıdığını söyledi. Fakat "ne ol -
dular?,, sualine kartı: 

- Bu kadınlar, diye cevap 
verdi, benim muhf azama veril -
miş değillerdi. Onları aramak ta 
bana düşn:ez .. Bu vazife, zanne -
dersem, polise düıer. Ümit ede -
rim ki beni bu noktayı tavzih için 
rahatsız etmediniz?. 

Bu müstehzi sözlere komiser 
şöyle cevap verdi: 

- Rahatsız mı etmek?. Siz 
neyle meşgul olduğunuzu söyleyi • 

. ? 
nız .. 

- iş yapıyorum .. 

Mühendisin ne işle meşgul ol -
duğu, dostu Matmazel Segret' e de 
soruldu .. 

Kadının cevabı tuhaf oldu 

- Dostum, polis müfettişidir , 
dedi, bilmiyor musunuz??. 

Polisler şaşırmışlardı. Fakat 
mühendis hiç te istifini bozmadı : 

- Evet efendiler, dedi, dostu· 
ma kendimi böyle tanıttım.. Ona 
asıl ne işle meşgul olduğumu söy -
lemek istemiyordum.. Malum ya, 
kadınlara bir sır tevdi etmek ... 

Bu noktayı tn vzih etmeden ev
vel polisler, adamdan kaybolan 
kadınlar hakkında malumat ko • 
parmak İstediler. Fakat mühen -
dia sadece: 

- Bunlar hususi kadın mesele -
leri ... 

Demekten başka bir şey söyle -
medi .. 

Bunun üzerine müfettiş Dautelle 
Belin evde taharriyat icrasına ka
rar ve:ı-diler. 

Bu taharriyat neticesinde bir 
~ok .malumat elde edildi. Bu ara -
<la Hanri Landru ismine alınmış 
hir ihtira beratı da bulundu. Niha
yet Guillet'le Fremyet'nin Landru 
olduğu anlaıılmıftı. 

( Dcı-anıı var) 

keleniyor ! Maarif Tarihi hakkında 
bir denemesi lirrıu 

'-'llıe 
Bu usul umumileşirse, ya· 
kında anneler, kızlarını 

tanıyamıyacaklarmış •• - 3 _ • ~iyer 
·uıil lte d Mehmet Ali Pa•a gibi bir üm - kanunu, kanun tercüme<:' jtl n Dir Avusturva gazetesi, son za- :r ıd·' t"tl 

manlarda Aın:rikada sun'i güzel- minin Muırda 11lahata girişmesini, acı nümunelerinden biri o ~ .. ' 
lik temini yolunda yapılan teşeb _ Abdülmecide maarifin neşri hak- çin tatbikatta geçirdiği ma~ "''h 
biislerden bahsederek, Nevvorkta- kında maruzatta bulunmasını o- ve nihayet uğradığı akibet, ~ltlı 

J k k 'h • . d b' k l 'h" • d • L • tk'k fC bltv ki bir "Güzelleştirme müessesesi,, ur en zı nımız e ır ta ım süa - atrı ımız egenış ·oır te ı 1 ~ 
nin teşebbüsüne dair şu malumatı ler uyanabilir: Gönül, eserde bun- Iile değer. . . .,.. ~~ı 
veriyor: ların cevabını da arıyor. Tanzımat Zirai tedrisatın teşmıh l c'P

1 h kk d A h ıh d'd l · d 1 k- d · · ·n i ut "Güzellik ideali, her sene dün· a m a ng e ar an a ınan sın e mes e ı le rasat ıçı ~ 1t 
ya güzeli seçilen kıza benzemek fikirler de etraflı bir tahlile muh· sürülen mütalealar da çok k :d 
sayılıyor. Şimdiki telakki, budur. taç. Tanzimatın maarif sahasın - Jidir. Bizde mesleki tedriıall~. iırı 
Her kız, veya kadın, bu ideale da en büyük hatası, ilk tahsili yay- fını gösteren amil, isabetle le' bit 
mümkün olduğu kadar ziyade yak- mak esasını kabul ettiği halde bu tilmiştir. DarülEünun mest~ h 
]aşmak istiyor. Bunun için de, ina- İ§İ cemaat ve evkaf elinde bırak - kadın tahsili hakkındaki tet·~it• di 
nılmıyacak güzelletlirme vasıta- ması gibi görünüyor. Bu hata, işe de değerli görüşlerin ifad~•1 ,! la 

ları düşünülerek, onların bu yol _ ehemmiyet vermemekten mi, yok- Milli terbiye ve dolayisıle~ 
daki arzusunu yerine getirmiye sa evkaf ve cemaat işlerini mahalli hum Ziya Gök Alp Beye a 

1 1 ve hususi hizmet fikrine mukabil sahifelerde o kadar dolgoıı ...t1 ça ışı ıyor. w 
Güzelleştirme vasıtaları olarak, tutmaktan mı ileri gelmiştir?. Islah zulara dokunuluyor ki huni• ' 

sahlan ve satmalınan şeyler, artık haneler ve sanayi mektepleri hak- çinde Ziya Beyin olgun]uğ.~ıı:,r 
yalnız pudra, sürme, krem gibi kındaki tetkikler pek kıymetli, bil- ramak pek güçtür: O, henoı 1' 
şeylerden ibaret değildir. Şimdi hassa 1869 maarif nizamnamesin- vazenesini bulamıyan, sistefll JI 
sun'i kirpikten sonra burun ve du- de sanayi mekteplerine yer veril - mak için kendisini boş yere "··fi 
dak da aranmalctadır. Bu kadarla memiş olması dolayisile ileriye sü- yan bir muztarip gibi gö~üıı~i 
da kalmıyor: Sun'i tırnak, arıyan- rülen mütalealar çok isabetli. Yal- Sıkıntılı günlerde selametı t ~ 
lar da var! mz zihin, şu noktaların da aydın· kede arama yolunu gösterdi t'' 

Mesela, uzun tırnakları heı· lanmasını istiyor: Bu mektepler, ten bile çekinmiyen coşgun .,e ,ı.. 
hangi bir sebeple örselenen, km _ küçük sanaatleri ileriletmek hu- ir Ziyaya bu ıstırap pek yal<1~0 • 
lan bir kadın, bir baloya bu halde susunda ne dereceye kadar amil Esasen cemiyeti her şeyin u~;f 

Olabilm1' 111t"ır· Sa"t P t kl"f" de tutan Go"'k Alpın ferdi hiı. Jı nasıl gider?. Daha evvel, gülrengi, :r ' 1 &fanın e ı ı iJlll" 
cilalı sun'i tırnaklarla örselenen, niçin yürümemi§, mesleki tahsil, ti de, kendi mesleğine göre iç. it 
kırılan tırnaklarındaki eksikliği ta memleketimizde hala üzerinde du- yaşadığı cemiyetin bir ifa~e•~,tf' 
mamlathrıyor. Bu suretle bir gece rulan, makineleşme, küçük ve hü- mektir. Hasılı; ister fertÇ••. Ji b" 
için, bir yere çarpmamaya dikkat yük sanayi hareketlerile yakından cemiyetçi olalım Ziyanın :rnıl -if 
etmek şartile, üzüntü sebebi orta· alakalı bir mesele olduğu için ma- yalımızda derin bir iz, kubbe,.-' 
dan kalkıyor!. arif tarihimizde geniş yer tutma - de uyandırıcı bir sada bıraktı 

Sun'i dudaklara gelince, ... Böy· ğa değer. şüphe edemeyiz. .
11 

JI 
le dudaklardan maksat, şimdiki Memleketteki ecnebi mekteple- Aziz arkadatım Nafi BeY1

1 
,ı-· 

halde sadece renk ve biçim deği • rinin ve talebesinin aayıaile terbi- ğerli eseri hakkındaki mü~•~,)' 
Şiklig ... idir. Nasıl renk deg ... i"'iklig ... i?. ye ve tedris tarzları hakkındaki rımı bitirirken şu noktayi bır e' 

:r •• l 1 O l d 1 • · k · · K't•b111 
K d d b k muta ea ar, sman ı ev etınin a- tespıt etme ısterım: ı ... ..to' ırmızının erece erece aş ah- Jeır 

ki betini hazırlıyan amillerden bi • kuvvetli tarafı; bizi maarif. •f l"' • ğı. Koyu, biraz daha koyu, açık, ,.a" 
biraz daha açık, ikisi ortası türlü rini daha göstermiş oluyor. de ilmi görüşlerle, sistem

1
h ~ıdı'' 

Tanzimattan ru .. cu hareketlerı' maya davet etmekte o ııı • türlü renkler! Nasıl biçim değişik- cJll 
liği? istediğiniz gibi. Acaip ilet· sırasında cemiyetimizde baş gös - Milli kütüphanemize böyle dd' 
Ier, merhemler ve boyalarla duda- teren ahlak bozukluğunun, bilhaıs- dan kaygılı bir eser kaz~ıı~ıt Jıı't' 
ğın asıl biçimi muhtelif biçimlere sa hafiyeliğin mektep üzerinde için kendisini ve ... Hepimıı• 
sokuluyor. Küçük bir ağzı olan yaptığı kötü tesirler, buna karşı lularım. -' 
kadının ağzını biraz büyümü§, bü- gençlikte beliren aksülameller, ye- Nevzat A,"/ 

t • t 1 ' ' .. 11111DllBlımnnlBllJIUlllWlllU-IQWllllUlll"11Uıuıtnl11_............. 
yük bir ağzı olan kadının ağzını ışen va an sever erın meşrutıyet H 
biraz küçülmüş görüyorsunuz. A- davasını başaramamaları da ma - e r ı• y o • 
ma bu da, tırnaklar için olduğu arif ve terbiye tarihimize bağlı ha-
gibi, 24 saat teminatlıdır! diselerdir. etti 

Sonra, sun'i burunlar .. Bu da Meşrutiyetin ilanında erkek mu· Mühim bir makale nef~ ,-
zahmetli bir ameliyeyle, asıl bur- allim mektebi, Çarşambada değil, PARIS, 14 (A.A.) - ti•" 
nun biçimini değittirmek, bu ara- Cağaloğlunda mülkiye mektebi - jansından bildiriliyor: V' -
da burun delikleri kenarlarına ten nin bahçesine bitişik binada idi. lnformation gazetesinde ,e,,
rengi bir zar geçirmek suretile ya- Meşrutiyetten sonra, bir aralık ip· şingtondaki mülakatlarını~ tfet' 
pılıyor. Burun muntazamla!ıyor, tidai kısmının, Çartambaya naklo· yanı suretinden bahseden · ,.1 ' 

. ·oe kalkık kenarları düzeliyor. 24 sa· lunduğunu hatırlıyorum. Sati Be· riot, M. Roosveltin kendııı ,,JııP 
nt için! yin bu mektepte çalışırken ahlak- tının ecnebi memleketlere fiıt· 

Böyle adeta yüzü maskeletmek, ta ve tedrisatta laikliğe doğru te- gitmesinin önüne geçmek "~ııy• : 
20 dolar vermekle mümkündür. veccühü, fikir ve maarif tarihi • ları yükseltmek için altın 111 b•tiıt1 
Yakında, rağbet fazlalaştıkça, bu mizde mühim bir merhale ifade sını terketmesinin zarure~ . 

1
.s' 

. . d··ın• işleri daha ucuza yaptırmak imkn- ettiği için bu nokta, daha ziyade almıı olduğu ızah edıl ıs 
nı bulunacağını ileri sürenler, pa· aydınlaştırılsa .. Sonra bu münase- maktadır. ··t.re1'e" 
rası az kadınların yüreklerine su betle temas edilmiş olan İslam me- M. Herriot, gümrük rııu ıe"el -
serpiyorlar! deni.yetinin ruh ve hikmeti ile Av- sinden bahsederek M. Rb0? tef.• -

. ır ıt Bu yüz mnskeletmek, usulü u • rupa medeniyetinin ruh ve hikme- tin umumi hüsnü niyetın 
29 

f"i•.~ _ 
mumileşirse, vaziyet ne olacak? o· ti meselesi; maarif ve terbiye ta- hürü olmak üzere yalnız b"r ııı" 
lacak şu: Kızını a.nnsı bile tanıya- rihimizin en derin ve çetin mev- ile 12 haziran arasın~• tııııit ol• 
mıyacal<! zuudur. Bu mukayeseyi layik ol· tareke y?.pılmasını tekhf. e 

Saç hususunda da, Ameı-ikada duğu dikkat ve ilmi zihniyetle ya- duğunu beyan etınektedır. le•İ ile 
yeni bir temayül göze çarpıyor: pabilmek için üzerinde daha çok Silahları bırakma ~e;e n ı,.b.' 
Saçların kabartılması ... Tabir ca - 1 i~lenmesiııi dilerim: Akıl ve iman emnü selamet meselesınR;,1.,elt1•11 
izse, "dağ gibi,, kabnrtılm~sı ... Bir veya ilim ve din araııındaki müna- seden M. Herriot, M· nd derP1f 
mayile katılaştırılan ve dik dur - sebet, bu mevzuun. en düğümlü ta- • M. Mac Donald planı.. adaiOSi ~I~ 
ması temin olunan "dağ gibi,, saç- rafıdır. 1 edilmi' olan kon~rolu~"j1e ed•, 
ların üzerine, bir de şapka oturtu- Meşrutiyet devrinin umumi ıs- 1 seyyar bir kontrol ıle ~ . ile oıtJC", 
lunca, artık kadın başının görünü- lahatla yakından alakalı iki mü -1 ;.nesi hususunda kendı•• ıı iPsı' 
şünü, huavvur ediniz. Hele şap - him vesikası var: Vilayetlerin i- 1 hık kalmıı ve Alınanyan:rd"'&J 1• 
ka uzun tüylü olursa . dağ tepeı;in- ı daresine ve ilk tedrisata mütaallik 1 mckte olduğu nümun~ tıillJJ_. ~,ıl 
de bir ağaç göğe dal salmış gibi kanunlar. Bunların ikisi de neden- müsaade ol•ınmasının 1~1s t11 , 

görünüşle karşılaşaca(İınızı tnh - Ee meclisi mebusandan geçeme - duğuna dair olan f raıı asOS.Jı" 
min edebilirsiniz. Hem hiç müba- mi! muvakkat kanunlardır. Ne a- kabul etmiş olduğunu y 
lağaya kapılmadan!,, cıklı §ey!. ilk tedrisat muvakkat dır. 



,, 
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f Yeni Kitaplar =1 
s ~skerliğin psikolojisi <*> 

1. nıan var} .. 
lirnün" •gının en yüksek bö-

... u leıkil ed 

... ,nevi . en kıs.mı onun 
\'. Yetıdir 1 

.~ 11etiled· . · nsan bu mane-'illl" k ır kt d' ... 
ı tndj1• . ıger varlıklardan IO ını ay 11 .~IJ c\ıtlar bö ı~t e?er. Diğer mev-
~ bılhruın 1 Y .. e hır maneviyetten 
_,,. \' l o dugu . . 
·-"' ll' •iına. . ıçın nasıl insan e"" ltıevk·d nııpetle dun .. -·k b" 

1 ~ ı e kalı , sonu ır 
• _h 111 d, y l Yorlarıa, insan var-
P" h· anız b 1P olma u maneviyete sa-

t"tl ıında.n dol .. k" " a.rın h ayı ote ı mev-
&tk ı_. epıinin .. t-· d .. k 

oır v, l ... us un e yu • 
1-dır, 1 r ıga ernıiı bulunmak-
lınd, le 

111

1"nın kendi ferdi varlı-
\)• teli d 
ır l-.rlft e en bu maneviyet 

it• ~~~ldılıtı a: kendi özünde, kendi 
11er tar nf a. kendini göstermiş, 

'ııJ <>nu .a. tan da daha ziyade 
\'l l .. ıçınde r 'Rın1 h n çıkararak onun 
~lhl Reni er taraftan ihata eden 

1 k on, b-·''ı de.ha feyizli bir var· 
il\} ,_ oy e b. . . b" b 

ıl( ve . ır ımtıyaz, ır aş-

~ ~1!lir. 
btıi~\UıcI.n dola · ·· ·· d 
k..ı •tıı · yı ııuan ozun e 

ııtı,~i~nıan Özünde bütün baş-
~lllt\'jı. '. kendini gösteren bu 
lıt · "'hn f d. ıçtj,... • , er ın mensup oldu-
•ı t ... ,ı z" 
1~ Q'il umre ile olan alaka-
"'(r 'ntı h i · Çunıc·~ı emen meydana çı· 
ı "-'ı~ lak·u ferdi tek başına aldı
'iıllrıı f ıt onun fizy"lojik var· 

Vttlıa1n evkinde olan bu manevi 
~ltlıkta eıaılarını hep o harici 
~ l'tıhi' 0~un bu maneviyetini, 

~~llld, y~~l~i yaratan içtimai var
dııı tıı Roruyoruz. Demek ki fer· 
~i'- 'l'leviy ı· · h" · · il M... e ını, ru ıyetını tel· 
ttJ -·.qek · · 
t trı 11 •çın tutulması lazım 
oi~ 'ulun k d·ı·~· d ı k L. ~e r·· en ı ıgın en o ara 
"il • Oıterd.... l 
d ısind b •gı yo da, ferdi, işte 
il~ ha~it:-ılunduğu, mensubu ol
\ t ~İtlikt 1 \'arlık, içtimai zümre 'M e, hatt· .. d t' ~on a onun ıçın e o-
ıt, u rnütalea ve tetkik etmek-

~ .. "h 
)tt· tı ett b 
it .1 ~iitu en a.kılınca, insani-

tııı. da. getı' b·· .. k .. ti "'• llıill . ren uyu zumre· 
l~ İiçij e.~lerın, kavimlerin ikin-
\~ dİiltlt~~u v. s. olarak hö
t~ .~t)etJ c~~aatler, meslek
a\ ~iıı.:ı er gıbı küçük zümrele-

'ıı "' bu ·· lııt ftttl . 2umrelere mensup 
llt llı~ıı ~rın başka zi.!.mrelere 
l~llt~İ}' a an fertlerden işte bu 
~ 1ldıkıet, ruhiyet itibarile nasıl 

ı- t"· arın b k k ~ <ııterd· r, aş a baş a fark-
d~ •kle . . h • . d" ) I' i rını, atta şım ıye 

tt· tl.ıan d 
~ih ~rıe llıU enilen mevcudun 
it 111Yet Ilı llıeyyiz hassası olan 
1\ l'dt h~ . ekanizmasının bile fert· '•t! ıçtj • .. .. hu l~rdd ~nı zumrelere gore 

l\ otllı, ıgını görmemek müm
~ ı. 

ılj.. !lt 1 
1et~1~ 1° Unca bu "ruhiyct,, de-

.lojj 
1~ ttllı nk•a..nın manevi varlığını 

tlııı .:ı t 1 t. · ı . · ı ·~ld "e s ıyen ı mın, psı co· 
?ıj ~ 'lıtte'k te'niyeti olduğu gibi 
l!trn ko)'~biİ ~üspet hadiselere eli
rıı .. ek İıt .. d~1! olmak için, tetkik 

"11 " 1 ... b . 
f') 

1~J> old ~1 u ınsan varlığını, 
İçj:ttllıu i ~Ru zümresi dahilinde, 
1) den b· Çınden bir kısım o kül 

}°o)d ır c.. .. , 
dj~. a rtı·· uzu olarak alması, 
. tı b lıta.le· t . ı· l 
ıh . ~Rii Q e mesı azım ge -

tı~ n art k . ). lç 0 •• 
1 ıspat edilmeye "l'd a.Oıter . 

fi· e11, fel rnıyen ilmi bedahat-
11' •cfi p . 

' rensıplerden biri -
lıte b 

'lıah Undan d l 
..... 1\ıı ol- k 0 ayı bir defaya "il' .. ,a. .. 
İta. ' !tıiicerrct b .uz~re ol mu§ bit-
Jı· 'rı l"arlı'" d ır ınıan ferdi bir 
l)et ıı u,·· ' h· ,. İni t tk· unerek onun "ru-
ır ··o c ık ''f' rnunıt "k etmek istiyen 
•ıiie •ap Psı oloji,, nasıl me-

.-, -Z.:::- rnıt olarak bir cık-
-~ ._,ııtı. - -
~ı..ı7""'" llaeı"~l~~?'ı - MaltePf! '"" 
~. l&~•.\. ...... P'alk. ;re w lçtlmal~at 

- ııu rnecnaaa mat-

maza düımüş oluyorsa, ferdi, 
mensup olduğu içtimai zümre da
hilinde, o zümrenin psikolojisini 
tetkik etmek ile de tutulması la -
:l:ım gelen bugünkü ilmi usulün 
ha,Irca icaplarına uyulmuş, ve böy
lece şeniyetin asıl kendisi elde 
edilmi§ olur. 

Bütün mücerretlikten, metaf i -
zikten kurtulmuş olmak, asıl ilmi 
şeniyeti elde etmek için insan ma· 
neviyetini, ruhiyetini böyle fertle
rin mensup oldukları içtimai züm· 
relere göre tetkik etmek lüzumu 
böylece kendini gösterince, bu 
zümreler ne kadar küçülür, ne ka
dar daha hududu dar zümreler da· 
hilinde bu fertler tetkik edilirse 
insan maneviyetini yaratan amille· 
rin tesiri böylece daha yakından, 
daha doğrudan doğruya olacağı 

için, hiç şüphe yok ki ilmi şeniyet 
o kadar daha sağlam, o kadar da
ha eksiksiz olarak elde edilmiş o
lur. Şu halde insaniyetin psikolo ~ 
jisinden daha ziyade milletlerin, 
kavmlerin psikolojisi, ve milletle· 
rin, kavmlerin psikolojisinden da
ha ziyade cemaatlerin, meslek· 
lerin, heyetlerin psikolojisi asıl şe· 
niyeti verecek ilmi taharrilerin 
mevzuları olurlar. 

Türk içtimai hayatını vücuda 
getiren zümrelerin içinde en başı 

ve en başlıcası ise askerliktir. Va· 
kıa her milletin kendi varlığını ya· 
şatmak, hayatını korumak için as· 
kerliğe verdiği ehemmiyet büyük
tür. Fakat Türk milletinin asker -
liğe verdiği müstesna mevki, bir 
taraf tan bütün bunlardan ba§ka, 
bir de Türkün yurt sevgisini her 
şeyin üstünde tutmasının neticesi 
olarak Türk ruhunda askerliğe o -
lan istidadın, kabiliyetin her mil • 
letten daha büyük olmaktan, di -
ğer taraf tan - Türk tarihinde gör 
düğümüz gibi - Türkün yalnız 

kendi varlığını korumayı düşün -
meyip, her vakit düşkünleri kal • 
dırmak, ezilmişleri kurtarmak, 
mağluplara yardım etmek de onun 
başlıca hasletlerinden biri bulun· 
masından ileri gelir. Bundan do -
layı Türk askerliğinin salt kendi
ne mahsus ve ayrı hasletleri, ayrı 
meziyetleri vardır. Böyle diğerle -
rinden farklı, mstesna bir zümre 
psikolojisini tetkik etmekse milli 
varlığın yüksek bir kısmını, hem 
de, bütün millete şamil, bütün fert 
leri içine alır geniş, bir içtimai 
zümre pskiolojisini tetkik etmek 
demektir. Çünkü diğer milli züm • 
reler yalnız kendi sahalarında kal
dığı, yalnız kendine mensup olan 
f ertlcri kendine göre yetiştirdiği 

halde "Askerlik,, bütün fertleri -
velev ki muvakkat bir zaman için 
olsun - kendi sahasına alan, on -
ları kendi maneviyetine göre yetiş 
tiren, kendi icaplarına göre terbi -
ye eden umumi bir tahsil yeri, bir 
terbiye evi olduğundan, "asker o • 
cağı,, zümrevi olmaktan daha zi -
yade, adeta milli bir kışladır. Ve 
onun içinde her fert en yüksek 
milli vazifeyi, icabında hayatını 

bile feda ettneyi öğretecek kadar 
en ulvi feragati edinecek bir ah • 
la 1..: terbiyesi, bir yurt sevgisi ala· 
rak çıkar. Bunun için askerliğin 

psikolojisini yazmak adeta milli 
psikolojiyi yazmak kadar mühim
dir. 

iş.le bir taraftan böyle mühim, 
diğer taraftan mühim olduğu nis • 
pelte !İmdiye kadar hiç el sürül • 
memit orijinal bir mevzu olan 
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Kolsuz Gördöste yeni mektepler 
adam! Ziraat. meyvecilik, bağcılık, yol inşaatı, 

bayramı ve giydirilen öksözler 
talebe 

. -
Her işini ayaklarile yapıyor 

ALUCRA (Hususi) - Kazamı· 

z.a civar köylerden birinde istiklal 
harbinde iki kolunu da omuz ba· 
şından kaybeden bir adamla bu -
luştum. Bu adam kollarının yok· 
luğuna rağmen, bu halinden pek 
te müteessir görünmüyor. Çünkü 
el ve kollarının gördüğü ifleri o· 
muz başları ve ayaklarile şaşıla • 
cak bir muvaffakiyetle yapabil -
mektedir. Mesela; çay, süt, su gi
bi şeyleri omuz başlarında tuatrak 
eli titrek bazı adamlardan daha 
kolaylıkla, mükemmelen içebili· 
yor. Kaşığı ayak parmaklarının a· 
rasında tutarak çorbasını, pilavını 
zahmetsizce yiyebiliyor. Gene ayni 
şekilde, usturayi ayak parmakları 
arasında tutarak, yüzünü kesmek· 
sizin traş olabiliyor. çift sürebili
yor, araba kullanıyor. Hasılı, kol· 
ları sağlam olan bir adamın göre
ceği her işi yapabiliyor. Dediğim 
gibi, halinden o kadar da mütees· 
sir de değildir. Yalnız onu üzen 
bir şey vardır: Evlatlarının doya 
doya kucaklıyamaması .. 

Gördöste C.H.F. tarafından giydirilen öksUzler 

* ~ 

Edirne hapishanesi 
Edirnede hapishane haline ge· 

tirilecck olan Y anıkkışla bir mi· 
mara 238 bin liraya ihale edilmiş 
ve bu ihale vekalet tarafından mu· 
vafık görülerek tasdik olunmuı -
lur .. 

inşaat teşrinisanide nihayet bu -
lacaktır. 

İzmirde 200 mektep 
açılacak 

lzmirde bu sene cumhuriyet 
bayramının yıldönümünde 200 
mektebin açılma şenliği yapılacak 
tır. 

İzmir muallimlerinden müteşek· 
kil bir komisyon programı hazır· 

lamakla meşguldür. 
111111mınnımmısımıunımuıııwmmm1mııu11numuıwuın111uıuuımmıı111mmnmmın 

İki profesör geliyor 
Viyana darülfünunu müderrisle. 

rinden iki zat bir kaç güne kadar 
lstanbula gelecektir. Bunlardan 
Pröf es ör Çermak irsiyet üzerinde· 
ki tetkiklerile tanınmıştır. lrsiye -
tin insanlarda ve hayvanlarda ne 
suretle tecelli ettiğini uzun uzadı
ya tetkik etmişitr. 

Diğer pröf esör ; ziraatte kulla· 
nılan hayvnaların çoğaltılması ve 
cinslerinin ıslahı üzerinde ihtisası 
olan M. Adamsondur. Bu iki pro
fesör burada konferanslar verecek 
lerdir. 

Gördes, (Hususi) - Bundan 
evelki mektubumda Gördesin 
umran, ticaret ve sanayi hayatın • 
dan bahsetmiştim. Bu mektubum· 
da da memleketimizin ekim, bi -
çim işlerini yazacağım. 

Gördeste hemen her türlü zira
at yapılmaktadır. Hububat istih -
salatı sevkiyat yapacak derecede 
olmayıp ancak şehrin ihtiyacına 
kifayet etmektedir. Halk, yiyece
ğini tarlasından yetiştirmekte, ha
riçten hiç bir şey almamaktadır. 

Ba,lıca ziraat tütüncülüktür . 
Gördes tütünle;i az zamanda çok 
töhret bulmuştur. Çıkan tütünler 
Gavurköy tütünleri ayarında, hat
ta koku itibariyle daha nefistir. 
Bu sene bir milyon okka tütün el· 
de edilebileceği tahmin olunuyor. 

Meyvecilik 

Gördeste yeni bağ dikimine e· 
dır. Bilhassa Gördes ayvaları yal· 
nız Türkiyede değil, Mısırda, Yu· 
nanistanda, lngilterede bile nam 
vermiştir. Elma, şeftali, erik, fın • 
dık mahsulü memlekete mühim 
bir servet bırakacak kadar bol ve 
nefistir. 

Ne çare ki; GördesJiler bu 
meyvalarını ihraç edememekte, 
bu enfes mahsuller çürüyüp git • 
mektedir. Buna sebep; vesaiti 
nakliye ücretlerinin fazla olması -
dır. 

Bağcıhk 

Gördste yeni bağ dikimine e • 
hemmiyet verilmektedir. Şu bir 
kaç sene içinde dikilmiş bağlar 
pek çoktur. Az zaman sonra Gör
desi yalnız bahçelerinin değil, 

bağlarının yeşillikleri arasında 

göreceğiz. 

irfan hayata 

Gördeste maarife karşı olan a -
laka çok fazladır. Bugün Gördes 
merkez kaza ve köylerinde oku • 
yan çocuklar. Göğsümüzü ifti • 

"Askerliğin psikolojisi,, ni tetkik harla kabartacak kadar çoktur · 
eden kıymetli muallim Ahmet Fa· Büyük mekteplerde okuyan Gör
ik Bey cidden en mühim ilmi mev· desli talebeler elliyi bulmuştur · 
zulardan birini tetkik etmiş, ilim Bu sene Gördes epeyce çocuğunu 
sahasına yeni ve mühim bir eser yüksek tahsile sevkedecektir. 
çıkararak milli kütüphaneyi mah· Gördes köylerindeki mekteple
rum olduğu ciddi bir tetkikle dol - re bu sene daha dört tane maarif 
durmu~tur. Tahsil hayatını bitireli abidesi ilave olunmuıtur. 
henüz birkaç sene olan değerli mu· Bunun birisi Hanya köyündedir. 
allimin bu değerli eseri bize fe - Haniye mektebi beş dershaneli -
yizli bir istikbal vadettiğinden do- dir, müze, kütüphane ve muallim 
layı kendisini tebrik ederken, gö • odaları vardır. 
zümün önünde o muvaffakıyetli Bu mektebin hemen her şeyi 
istikbali görür gibi olduğumdan bitmİ§ demektir. Bu sene vilayet 
dolayı, şimdiden çok derin bir se- hususi bütçesinden de yardım gö· 
vinçle mütehassis olduğumu da recektir. Etrafındaki on be§ kö • 
kaydetmeden geçmem. yün merkezinde b~lunan bu bü-

Halll rtlmetullah yük mektep civarın okuma ihti -
Darillfüaua mllderrlalerla den yaçlarına cevap verecek haldedir. 

Bu sene tedrisata başlanması için 
çalışılmaktadır. 

İkincisi Borlu nahiyesinCiedir • 
Bu mekteep btiirilmiş, çocukları o

kutmağa başlamıştır. Üçüncü ve 
dördüncüsü Kayacık ve KavalCye· 
ri köylerinde kurulmalCta'dır. Bu 
mekteplerin de inşaatı tamamla • 
nacaktır. ı 

Yol vaziyeti 

Kazanın ihraç ikselelerile irti· 
batını temin eden Salihli şosesi • 
dir, bu yol çok muntazamdır. Sa • 
lihli - Gördes arasında her gün 
otomobiller işlemektedir. 

Bu sene Akhisar - Gördes a • 
rasındaki yola başlanacaktır. Bu 
yolun güzergahını tayin ve tesbit 
için vilayet bütçesine tahsisat 
konmustur. Bundan maada Gör -
des - Demirci arasında da bir şo
se yapılacaktır. Bu sene çalışması 
buradan başlıyacaktır. Kazanın 
hemen her köyüne yollar yapıl • 
maktadır . 

Bir çok köyler şehirle irtibatla • 
rını temin etmişlerdir . 

Öksüzlere yardım 
Gördes her gün yeni bir varlık 

gösteriyor. GördesJiler dinmeden, 
dinlenmeden çalışıyorlar, uğra • 
şıyorlar .. 

El ele veren bu insanların ça -
lışmasından yepyeni bir hayat, 
yeni bir istikbal fışkırıyor. Bu se
ne Cümhuriyet Halk fırkası idare 
heyeti tarafından 40 öksüz talebe· 
ye elbise yaptırılmış, talebe bay • 
ramında bunların yoksullukları 
belli edilmemiştir. 

Bu talebe yeknasak kıy af etle -
riyle talebe bayramında çok gü. 
zel bir manzara göstermişlerdir. 

Gördeste talebe bayramı heye • 
can ve varlık içinde ve parlak bir 
surette tes'it olunmuştur. Fakir 
yavrulara kimsesizliklerini unut -
turan Gördes C. H. fırkası idare 
heyetine ne kadar teşekkür etsek 
azdır. 

Muammer Kemal 

İki cinayet 
Alacanın Külah köyünde Ha • 

lil isminde birisi geceleyin sopa 
ile bası ezilmek ve husyeleri sıkıl
mak suretile yedi sekiz kifi tara· 
fından öldürülmüştür. 

Adliye derhal tahkikata başla· 
mış ve on sekiz kişi zan altına a• 
lınmıştır. 

Sarı Süleyman köyünde Arifin 
zevcesi 17 ya§larmda Emine tarla· 
da çalışırkc:1 Halil ve Arif ismin· 
de iki kişi kendisine taarruz etmif· 
lcr, sonra da Emineyi öldürmüt· 
!erdir. Katiller yakalanmışlardır. 



i M D 1 L 
liillı1~~1ii~~~!:...'.,J:Lill~;iı::lli~±!~~U!illiı1lill!l;!;.:1...iiiu:;~ı;,:';;.;,~:~~:ll::iliı~ililll~ııı;J~~ı~~:::~ıwuı~~~~:W~~~~~ilL:wı~~ı ı 

İ z Kabahat: Suç - Kabiliyet: Ynlan, karşı - Hirfet: 1ş - His: 

Karagümrük e 8 ka 
bir evi taşladılar Gül, 

ka.t za, 
kirdi, 

61 inci liste 

ANKARA 14 A. A. - T D T Ce
mi} etinden 

Karşılıkl:ın aranacak nrapça ve larsça 
kelimelerin 61 numaralı listesi şudur 
ı - T:ırzl)e 9 - Teı\İÇ 

2 - Terakki 10 - Terzıl 
3 - Tereddut J 1 - Tesallut 
4 - Tcrefüi 12 - Te cil 
5 - Tcırnnum IJ - Tescili 
6 - Teıes up '4 - Teselsül 
7 - Terkip 15 - Teshir 
8 - Ter im 16 - Te hm 

Mektep hocalarından 
gelen yabancı sözlerin 

karşılıkları 
1 inci mektep 

Lakap: San- Lakin: Ancak
Lamise: Dokunma - Lanet: Göz
den düşme - Lcfzi: Sözde - La 
ubali: Çekinmiyen - Lazım -
ister, ayrılmaz - Leh (aleyhin 
zıddı): Doğru iyilik - Lehçe: Söz 
biçimi - Letafet: Güzellik -
Levha: Yüz - Leyli: Gecelik -
Liyakat: Değer - Lugat: Deri en 
miş sözler. 

Kabahat: Suç - Kabiliyet: De 
ğer - Kabul: Alma - Kabir, 
kabr: Sin (Sinmek) - kader: de
ğer. Kadit: Kemik kafesi - Ka
file: Sürü - Kafiye: Uygun söz
ler - kaide: Örnek, temel - Ka
inat: Var olanlar - Kamus: Söz 
kütüğü - Kanun: Y a::a. 

Hat: 11 nddini bildirmekten: 
Sınır - H~lecan: Çarpıntı, yürek 
yanmn·ı - Halef: Sonradan ge -
len - H~rc!tet: Kımıldama, ye • 
rinden oy11nma - Harim: İç, gizli 
yer- Hctap: Sayı, sayma- Hid
det: Kızgınlık, sertlik - Hilaf: 
Aykırılık - Hirfct: I§ işleme -
His: Duye:.ı - Hitap: Yüksek ~es
le SÖ/te ~ 0::ı ::öz - Hitabet: Yük • 
sek se;b &:iyle::nek - Hizmet: Jş .. ' . ' gorrn .... -, l'l ! D.!)r.ıaK -

20 nci mektep 

K::ıhir: Bitirici, öldürücü - Ka
il: Uyan - Karar: Bitim - Karz: 
Ödünç almak - Kast: Bilerek 
yapma - Kasvet: Sıkıntı - Kub
be: Kümbet - kudret: Varlık, ya 
pabilmek - Kutsiyet: Kulluk -
Kurban: Adak - Kur·a baht i§i-

Hapt: Su .. turmak - Hacim: 
Büyüklük - Hail: Engel - Haiz: 
Olan - Hami: Koruyan - Ha· 
pis: Alaol.:yma - Harç: Katık -
Hasar: Hasta: Şaşkın, (Bigada 
kullanılır) Hazan: Yaprak dökü • 
mü, güz - Havi: içine alan. 

Hat: Değer - Halecan: Çar • 
pınma - Hareket: Teprcnme, kı
pırdama - Harim: Can evi - Ha 
zakat: Ustalık - Hesap: Sayma 
Hiddet: Kızgınlık - Hilaf: Ya • 
lan - His: Duygu - Hitap: Söz 
- Hizmet: iş. 

27 inci mektep 

Halecan: Titreme - Halef: Art, 
arka, sonr<l.dan gelen - Hareket: 
T eprenme, kımıldanma, yola çık
ma - Harim: Dokunulmıyan, giz
li - Hazakat: Ustalık - Hesap: 
Saymak, sayı - Hilaf: Yalan -
Hirfet: Zenaat - His: Duygu -
Hitap: Karşı durma, söz söyleme 
- Hitabet: Söz söylemeklik -
Hizmet: iş, iş görme. 

Lakap: Anılış - Lakin: Yal -
mz - Lamise: Deyme duygusu
Lanet: llenmek - Lafzi: Sözce 
- Laubali: Çekinmemek - La -
zım: Gerek - Leh (aleyhin zıddı) 
Yön - Lehçe: Dil - Letafet: Si
vik - Leyli Tüneyik - liyakat: 
Değerli - Lugat: Sözlük. 

kavrayış - Kabul: Almak - Ka- Duymak - Hitap: Yüze söylemek 
der: Yazgı - kader, kadr: Saygı - Hitabet: Topluluğa söz söyle • 
_ Kadit: Kuru - Kafile: Katar mek- Hizmet: lş görmek. 

- kafiye: Uugun - kaide: Otu· 36 ıncı mektep 

Evi taş!atan Şevket.Efencı.inin eski 
konuştt1ğu bir kadındır 

iıe, kıc 
rnek i 
iil rnl 
Buı 

~\ll'' 
kad 
k1ı.1 
\eri 

rak, yol - kainat: Ucun - Ka -
1 

Hat: Değer, sınır. - Halecan: Karagümrükte nadir tesadüf 1 ~in üst kat odalarından bİ 
nun : yaaa. , Oynama, titreme, çarpınma - Ha. edilen bir zabıta vakası olmuştur. mıya başladı. 

H d d" Beıı 7 inci mektep lef: Soy, sonradan gelen - Ha • Hndisc, bütün mahalleyi ayaklan- - anım, e ım. 

Hacim: Boşluk - Hail: Engel ı·eket: Kımıldanma, teprenme -
- Hami: Koruyan - Hapis: Ka- Harim: Girilmesi yasak yer- Ha- miştir. 

dır.:nış, her tarafı heyecana ver • ı böyle uluorta herkese ııS• tün 
mem. Nereye gidiyorsun Yor 

l l ·ı·k 1 k H Fatih Kara gümrük Kabakulak Panak - Hasım: Yatlı - Hasta: znkat: Beceri : ı ı , usta .ı - . e-
l H d caddesinde 47 numaralı evde Mus· Sağlıksız - Havi: içine alma. sap: Sayı, sayma, a ışverış - ı · 

Arkadan gelen - Hareket: Kıp - det: Sertlik, keskinlik - Hilaf: tafa Şevket Bey oturmaktadır. 
ramn _Hiddet: Kızma_ Hilaf: Karşı, yalan_ Hirfct: Ustalık - Mustnfa Şevket bey evlidir. Ayni 

H . s· · ·· zamanda Sadiye hanım isminde Tersine - Hirfet: 1s - His: Duy· His: Duygu - ıtap: ırme soz 
" 5 ·· 1 bir hanımla da davclıdır. Şevket gu - Hitabet: iyi söyleme - Hiz- söyleme - Hitabet: öz soy eme 

t Beyin iddiasına göre Sadiye Ha • met: İş, yardım. Hizmet: §· 

mmla bir müddet tanışmış, sonra 
15 inci mektep 16 ıncı mektep alakasını keserek başka bir ha· 

Lahnp: San - Lamise: Deri Hat: Sınır - Halecan: Çnr • mmla evlenmiştir. 
duygusu - Lanet: Hınç, Laubali: pıntı - Halef: Yerini tutan - Ha Şevket Bey diyor ki: 
Senliben!i - Lazım: Gerek - reket: Teprenme, yürüme - Ha· - Mütekait ve malul bir va· 
Leh (aleyhin zıddı): Den yana - rim: Yabancının girmiyeceği yer tandasım, bir aile yuvası kurup 
Lehçe: Dil - Letafet: Güzellik- - Hnztlkat: Ustahk - Hesap: yaşamak hakkımdı. Buna ihtiya • 
Leyli: Yatı, geceli - Liyakat: De- Saym::ı.k - Hiddet: Öfke - Hi • 

1 

cım vardı. Bunu yaptım. Fakat bu 
ğerlilik - Lugat: Söz. laf: Yalan - Hirfet: Zanant - hanım, beni rahat bırakmadı. Bir 

Kabahat: Suç - Kabiliyet: His: Duygu - Hitap: Karşısında· gün, ani bir baskına uğradım. Evi
kavrnma - Kabul: Alma, benim· kine söylemek - Hitabet: Güzel mi taşladılar. Bu hale bir nihayet 
seme - Kabir, kabr - Ölüm çu· lakırdı söylemek - Hizmet: İş. vermek icap ederdi. Polise şika • 
kuru - Kader: Alın yazısı - Ka- 17 inci mektep yette bulundum. Mütecavizler 
dit: Kuru kemik - Kafile: Öbek Hat: Değer_ Halecan: Çar· çağrıldı. ifadeleri alındı. Ve polis 
öbek, !tatar - kafiye: Uugun söz pıntı _ Hnlef: yerini tutma _ merkezinden de bir daha böyle te
- Knide: Temel - kainat: Var· Hareket: Deprenme, kımıldanma caviize maruz kalmıyacağım te • 
lık - Kamus: Sözlük - Kanun Harim: iç yüz, gizli _ Hazakat: min edildi. Bu tecavüz hadisesi 

Yasa. Ustalık_ Hesap: Sayı işi saymak mahkemeye intikal etti. Hadise üç 
33 üncü mektep 

Lakap: At tahmtısı - Lakin: 
Bundan ötürü - Lamise: Dokun
ma duygusu - Lanet: Kargıma
Lfıfzi: Sözlü - Laubali: Saygısız 
- Lehçe: Dil - Letafet: Güzel
lik - Levha: Örnek - Leyli: ge· 
ce!ik - Liyakat: Değer - Lugat: 
Söz ve söz kitabı. 
L~kap: San, saydı - Lakin: Ynl
nız - Lamise: Dol;:unma duygu -
su - Lanet: Kargış - Lfi.fzi: Söz -
de - Laubali: Senlibenli, saygı • 
sız - Lfızım: Gerek - Leh (nlcy· 
hin zıddı): Yana - Lehçe: Dil
Le::ıfet: Güzellik - Leyli: Yatı
Liyaknt: Değer - Lugal: Söz -

Kabahat: Suç- Kabiliyet: Be
cerme - Kabul: Karşılama, nl • 
mn - kabir, kabr: Ölü yeri -
.(nder: Alın yazısı - Kader, ka • 
dır: Kuru, kemik - Kafile: Yol -
cu kümesi - kafiye: Denk - Ka
ide: Yol - Kainat: vraolanlar, bu 
Iunanlar - Kamus: Sözlük - Ka
nun: Yasa -

Hnt: Sınır - Halecan: Yürek 
çarpıntısı - Halef: Yerine ge • 
len, sonradan gelen - Hareket: 

- Hiddet: Sertlik, keskinlik, kız- buçuk ay kadar evvel cereyan et· 
mak - H ililf: Aykırı, karşı ya - mişti. 

1 n - Hirfet: Öğrenilen İt - His: Bu dava neticelenmeden ikin
Duygu, anlnmak - Hitap: Söyle- ci taarruza uğradım. Evvelki sa -
me - Hitabet: Düzgün söz söy - hah, saat 9 da evimin kapısı sar • 
leme - Hizmet: lş, iş görme. sıldı. Cuma olması dolayısile isti • 

40 ıncı mektep rahat etmek niyetinde olduğum i-

Kahil': Ezici - Kail: lnanan-
Karar: Söz kesme, söyleme -
Karz: Ödünç - Kast: Kurma -
kasavet: Sıkıntı, ta a - Kudret: 
Güç - Kussiyct: Ululuk - Kur
ban: Adak, yo!rnmtek - Kura: sı 
ra "22 doğumlu sıra askeri,, 

Hat: De:jer - Halccan: Çar • 
pınh - Hnlcf: Yerini tutan - Hn
reket: Kımıldama - Harim: iç 
yüz - Hazakat: Bilik (bilgi dok • 
tor) - Hesap: Sayı işi - Hiddet: 
Kızmak - Hirfet: Tersine - His 
Duygu, anlamak - Hitap: Söylc-

46 ıncı mektep 

Haber: Sağlık verme - Hadi· 
se: Yeni ortaya çıkan - Hafıza: 

Görülen şeyi kafasında tutmak -
Hakim: Yasacı - Hakimiyet: Ya
sa gördüren - Hal: Oluş - Ha
lis: karışık olmıyan - Harika: a
teş - Hasılat: Bir işten ortaya ge
len şey - Hassas: Çok duyucu -
Hatır: Gönül - Hatıra: Gönüle 
gelen şey. 

53 üncü mektep 

çin bu vakitsiz misafir canımı sık· 
mıştı. Kapı muttasıl sarsılıyordu. 

Mecburen kapıya indim. Aklım • 
dan geçmiyen garip bir vaziyelte 
karşılaştım. Genç bir hanım, ku • 
cağında bir çocukla duruyordu. 

- Ne istiyorsunuz? .. diye sor· 
dum. Aramızda şu muhavere ce • 
reynu etti: 

- Eni~te, çocuğunu getirdim 
sana! .. 

- Ne çocuğu ... Benim socuğum 
yoktur. 

- Nasıl olmaz eni~te. işte se • 
nin çocuğun. Maşallah nurtopu gi· 
bi ... bak cin gözlü ... ne kadar da 
benziyor .. 

Müthiş asabileştim. 
- Hanım, eledim. Aldığın ye· 

re götür çocuğu, benim çocuğum 
yoktur. 

O gayet soğuk kanlılıkla muka 
bele etti: 

- Ne kızıyorsun enişte, insan 
çocuğunu reddeder mi?. 

Ne yapacağımı şaşırmıştım. 
Karşımdaki bir kadındı. Onu ba -

Beni dinlemedi biJe .. 
line geçirdiği bir iskarpiı:ıı 
fırhttı. 

Odama knçtım. ai
1 

Bu c nada sokak k~P eti 
7 - 8 kadın çığlıklarla ıÇ 
dular. ·Bir hanım ağzına 

1 
.. 

··yıJ) 
yacak galiz küfürler •0 b 
T nbii bütün bunlara ben . 
luyordum. Hep bir ağızd~ll· 

S. d" .. terirıS - _ım ı sana gos 
nü .. diyorlardı .. 

K d 1 .. . hu·· cıı1" a ın ar uzerıme ııJ 

ler. Kurtulamıyacağımı il si 
Güç halle refikamla odaııs• 
dimizi attık ve avazı11lız 

1 
kadar pencereden bağırOS11 

ladık. ··~ 
Diğer odalardan gı.ı ~ 

bağrışmalar, kırılan ca111lllr 
gırtıları duyuluyordu. i 

Polis tam bir saat aoıır• ~ 
şebildi. Polis geldiği vakit 

lardan üçü kaçmışlardı .. · I~ 
Şevket bey bu karga~. ; 

1 b·ı ·~· b•' ı/ fikasının 4 a tın ı ezıgı, ,il) 
pin, bir sandık örtüsü, ~e '; 
zı eşyanın çalındığını iddİ' i 
tedir. l 

Sevket bey evlenmedeıt r1"~ 
Sadiye isminde bir hanırıı1' So" 
mış ve beraber yaşamıştır· ~~ . 
bu hanımdan ayrılarak J,t iı, 
zevcesi le evlenmi§tir. f ;_b, 
ğer taraftan Sadiye hanıdl' ııi 44 
kemeye müracaat ederek 1',;t J 
ğan çocuğun Şevket beye 
duğunu iddia etmiştir. eıı I 

Eve taarruz hadisesirıd ~·•' ( 
··r•(,P' '/) 

ra Şevket Bey polise ınu uıt· 
dcrek sikayette bulunınu~ 

- k dır· bıta tahkikat yapma ta 
' 

ıes' Lindberg mese '[! 

VASINGTON, 14 (A.A.) ;~İ 
- .. ıı&J I' 

bıta Lindbergh'in çocugu Je"I J 

dırılması isini tertip e.. ti 
• ,.. t 

başında bulundukları beY flİ~ 
· VJe 'P miş olan esrarengız ııtoıı 

Henderson ile kving !e}ıiÇ bİ' 
mevcudiyetlerini gösterır 

bulamıştır. oertD11 

Mamafih Mcans, Hen ,,,ıf ~ 
A 'k d k" .. .. .. enter ~ 

mcı-ı a a ı uçuncu . etıı' 

nalin reisi olduğu iddıa 
berdevamdır. 

9 
·~t' 1 afl" 

Deprenme, kalkma, kıinıldanma
Harim: Avlu, gizli yer - Haza· 
kat: Anlayış - Hesap: Sayı -
Hiddet: Kızma, köpürme, öfke -
Hilaf: Yanlı§ - Hirfct: Elişi, iş

çilik - His: Duygu - Hitap: Kar 
şısındakine aöyleme - Hitabet: 

Yunanistan ve Bu g saıı~ 
Kabahat :Suç_ Kabiliyet: Be şımdan savmak için çocuğu almak ATINA, 14 (A.A.) -:- ,e 

b k ı t k "bıne "' ceriklilik - Kabul: Alma - Ka· tan aş ·a çare yo; u. telgraf ajansının te zı 
11 

t'ı'' O Söyleme becerikliği - Hizmet: 
iş görme. 

43 üncU mektep 
Hat; Değer, sınır - Halecan: 

Yürek çarpıntısı - Halef: Sonra
dan gelen - Hareket: Kımddan • 
ma - Hazakat: Bilgiçlik - He • 
5ap: Sayı bilgisi - Hiddet: Öfke 
- Hilaf: Karşı - His: Duygu -
Hitap: Söz söyleme - Hitabet: 
Söyleyicilik - Hizmet: iş görme. 

12 inci mektep 

bir, kabr: kurgan - kader: Alın - Çocuğunu al, yoksa başına veren Atina ajansı, 8 ına.Y Y tfr 
· ? d' d . · · tesinın 4'ıJ~ yazgısı - Kadit: Kemik - Kafi- ış açarsın···· ıyor u. de bır kornıtecı çe dtt. 1 fe' 

V d ..ı. ~ w • • •e 0 ra liJ 
1 le: Sürü - Kafiye: Uugun söz - - er, eaım, çocugu.. toprneına gırmış ' te.-" . ~ 

kaide: Oturak, yol - Kainat: Var Bu sefer, fikrini deği;ıtirdi. E- as~~er ·e jandarmalarına lı:ettle~ıı • 

Kanun: Yaaa. 
lık - Kamus: Söz kılavuzu - ============== derck bir takım harp 111a geri dtt'' 

- Hizmet: İ§ görme, buyı·uk ynp- ra!-tmak suretilc tekrar tif1İfe ıo· 

2 inci mektep 1 f A d 1 h beri 58 1"' ma - Ha e : r a ge en. müş oldukları a Jdıığıl 
54 ··n u·· ektep bir menbadan ahnış 0 

•• u c m d ti'" 
mata a~fen teyit e er. . 1'&J. jt' 

l...fıknp: Soy adı, san - Lakin: 
Ancak - Lamise: Dcyme duycu· 
su - Lanet: Kargıç - Lafzi -
Kuru },1f - Laubali: Yılışkan -

h ··ku111ell• et•" 
Eımscn Yunan u h··Jc~ıı' 

sele hakhndn Bulgn.r u 
dikkatini cetbetmiştır. Halecan: Yürek çarpınıtsı -

Hareket: Kımıldanma - Harim: 
Dokunulmıyan, ortak - Hazakat: 

Hat: Sını;, değer, kerte - Ha
lecan: Titreme, oynama, yürel: oy· 
nama.sı - He.re!ı:et: Teprenme, kı
mıldama - Harim: Kutlu yer, kut 
lu nesne, kıskanılan yer ve kucak 
- Hazakat: Beceriklik - Heı;ap: 

Sayım - Hiddet: Öfke, sertlik, 
kızgınlık - Hilaf: Kar§ı, aykırı, 

ters - Hirfet: iş, güç - His: Duy 

Lazım: Gerek, yarar - Leh (a • ------- ,-oRV 
DIŞ ooK • leyhin zıddı): iyilik - Leh;e: zeiı• 

Ustalık - Hesap: Sayı, sayı i~i
me - Hitabet: Düzgün söz söy -
leme - Hizmet: I~ görme -
Hiddet: Öfke, keskinlik - Hilaf: 

Halecan: Çarpıntı - Halef: 
ma, sezme - Hitap: söz yöneltme 

Dil, söyleyiş - Letafet: Sevik - Mustafa ,.t1;· 
Levha: Bal:ımtık - I eyli Ti.ine • Osküd•' 
yiş - Liyakat: Yaraşık - Lugnt: Muayenehane: 
Sözlük taıı No. 53 
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Sinop Vilayetinden : 
-

- • 

Hikaye Güneş ve Gülün " \1 arietta, !\1i· çocugu 
nattu'dan 

MAYIS fa. 
.. 

k Gut, köyün en güzel kızı idi. Fa-
e.t zavall b 

kird· •nın eş parası yoktu, fa. 
İse ~ Oldukça hnsis olan babası 
ın 'k ~zı~ güzelliğinden istifade et· 

e ıstıyo d Ö l . iil . . r u. Y e ya, fakır de-
Brnı ıdi? Para kazanmak isterdi. 

Unun ir' k" .... GUl'" :rın, yarı oturum olan 
kad un babau, sabahtan akşama 

ar ev' k 
kızı ' ın apısını aşındıran ve 
ler· ~ evlendirmek isteyen kimse· 

ı abuı il k' .. l!iind e va ıt geçırıyor ve 
S'ord:.n güne de müşkülpesent olu-

Giil'" 
raya k un güzelliği böylece, ta sa -
da on:~ar aksetmişti. Saraydan 
•ia b b ısteyenler oldu. Fakat ha
&ayea·t' daha çok para kazanmak 
diin '

1 
e redetti, ve nihayet, kızı, 

Yanın e . d. hl · dan b' .. n zengın pa ışa arın · 
ırıaı istedi. 

Bu fl d' o der a ışah çok zengindi ama, 
liyar~ede de çirkindi. Üstelik ih· 
lerj il ı ~a, ancak koltuk değnek· 
kııın e ~Urüyebiliyordu. Bu ihtiyar, 
tün d~2:elliğini duymuş, böyle bil· 
olına~nYada meşhur bir kıza sahip 
ltıtik d·~r~usu ile, onun oturduğu 
hah 0 kuk kulübeye kadar gelip 

aaınd . . . an ıstemıştı. 

d Ciil'iin hah d.. .. .. t ·· 1\11 
ellı k' . ası uşunmuş u. ma· 

İdi h ı, lahplcrden en zengini bu 
o)~ ~r halde en muvaf ıkı da bu 
ihr a gerekti. Onun için kızını 

1Yar 
\'erd' Padişaha vcrmeğe karar 

ı. 

b·· .. 
keıı Ugün olmuştu. Şimdi, Gül, mü· 
iat de~ bir sarayda yaşıyordu. Bir 

e ı~· 'k vali t.l ı i olmuyordu amma, za· 
ta ı kız mahzundu. Bir türlü ko -

''nın . k' l' w. ·ı . 1 w lla çır ın ıgıne ve ı 1tıyar ıgı-

\'e a.~•Şanuyordu. Bu kadar genç 
euzel b' k b 'h . ca.. ır ız, u ı tıyar adam· 
gı:da n 

tı da l e Yapabilir?. Bir çocukla-
ol 

0 
rnuyordu ki, onunla meşgul 

•un G"J 
\re D .. • 

1 
.. u' komşusu olan çalı§kan 

l)on u .. d 
İle I nu e alını§ olan delikanlı 
~ enrned' w• . l dtt. • ıgıne pışman o uyor -

Bir ·· 
di§llh ~~~: kı§ sonuna doğru, Pa-
bir ulu biraz eğlendirmek için, 
"e a'.~Yahat tertip etti. Onu uzak. 
. Uzel bir 1 ' "t" k ''l' mem e.ccte go urr.:ıc 

cuğun isimini Mayıs koydular. Kü
çük çocuk annesile babasının bü -

tün güzelliklerini kendisinde top -
lamıştı. Altın gibi sarı idi. Yüzü, 

bir ilkahar günü gibi mütebessim· 

di. Ve herkese karşı o kadar iyi 
hareket ediyordu ki, 

Güneş oğluna kartı muhabbeti· 
ni göstermek için gittikçe hararet· 

leniyordu.Bu hararetten herşey isti 
f ade ediyor, İhtiyarlar gençleşi

yorlar, ağaçlar yeşilleniyorlardı. 
Mes'ut bir devir başlamıştı. Her 

kes koşup padişahı tebrik ediyor -
du. 

Çocuklar da Mayısın yanma gi· 
diyorlar, Mayıs onları sarayın hah 
çesine alıyor, onlarla oyunuyor· 
du. 

Bir gün gene çocuklar Mayısı zi· 
yarete geldikleri zaman, Mayıs 
bahçede ne kadar çiçek varsa ko· 
pe.rdı, yollv.ra serdi. Çocuklar çok 
sevindiler, ve daha çok çiçek iste· 
diler. 

Bahçede çiçek kalmamıştı. Dışarı 
çıktılar, ve önlerine gelen çiçekle· 
ri kopardılar, yerlere attılar. Bu su 
retle bütün dünyada ne kadar ç.i· 
çek var:ıa hepsini kopardılar, hiç 
bir çiçek bırakmadılar. Nihayet, 
çocuklar artık koparacak çiçek kal 
madığım görünce, Mayıs'a: 

- Daha isteriz, 
Diye yalvardılar. O da babasına 

gitti, söyledi. ihtiyar paditah: 

- Yavrum, dedi, goruyorsun 
ki, arkadaşlarının gönüllerini yap· 
mak için ne kadar çiçek varsa hep· 
sini kopardın. Bundan sonra onla· 
rı her gün kabul etme, arasıra ka· 
bul et .. Ne yapalım. 

Jşte o gündenberi, bahçeler, Ma· 
yıs gelince çiçeklerle dolar, ve o 
eidince, çiçekler dökülür. 

~~~Yord B A "'O.it' u. u memlekette yeuane 
~'-dırn olan Güneş idi, ve o güne 

UCUZLUK 
TEMİZLİK 

SÜR'AT ~it\~r ;raya hiç bir yabancı girme· 
oıdı.ı~ akat Gül'ün kocası padişah 

Fakülteler 
arasında 

Baştarafı /Jirinci Sayıfada 

Hakiki ilmin, ancak Darülfünuna 
hasrı hayatla mümkündür. Esasen 
darülfünun hocalarının hariçte da· 
rülfünun hocalığını bir firma ola· 
rak kullanmaları doğru değildir. 
Dünyanın, darülfünun denmiye 
layik hiç bir müessesesinde hoca· 
lar dışarıda sanatlarını icra etme:ı- 1 

ler Avukatlıkla ve ticaretle iştiğal 
eden bir hocanın ilimle nasıl meş· . 
gul olabileceği sorulmağa değer • 
bir bahistir. Olsa olsa tıp fakül· 
lesinin klinik hocaları gibi ihtisas· 
lan tatbikat sahasında olan mü · 
derrisler hariçte bir dereceye ka· 
dar meşğul olabilirler. Diğer ho- : 
calara gelince, bunlarda ancak il· 1 

mi konsoltasyonları ve devletin 
kendilerine tahmil edeceği vazife
leri kabul edebilirler. Fı·ansada, 
Almanyada ve büyük memleket 
darülfünunlarında cari olan usul 

Sinop - Boyabat yolunun 3 + 830 ila 8 + 790 kilometresi 
arasında tedarik ve nakli icap eden "3078,, metre mik'ap ve 
"10070,, lira bedelli taş kapalı zarf usulile ve 27· 5.933 cumartesi 
günü saat on beşte ihale edilmek i:zere yirmi gün müddetle 
münakasaya ç1karılm1şt\r. Taliplerin ve daha zıyade malümat al .. 
mak istiyenlerin Vılayet daimi encümen reisliğine veya Nafıa 
Başmühendisliğine müracaat evlemeleri i an olunur. (2203) 

HATIRALAR 

HER 

VE 

VESİKALAR 
Gazetemizde ilave olarak oku

yucularıımza verdiğimiz, Cemal 

Paşanın hatırası i.izerine hazırla -

nan tetkikler: kitap halinde çıktı. 

kitapçıda BULUNUR 
FiYATI: 60 KURUŞ 

budu~ Edebiy~,fe~ hukukho· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;·~ 
caları hariçte iş görmekten tama- 1 

mile menedilmitlerdir. Hatta bir y e n ı· T a r ı· h 
çok memleketlerde hukuk hoca • 
larınm barolara yazılmaları bile 
menolunmuştur.) 

Dün kendisile konu~tuğumuz 
. müderrislerden birisi de şöyle söy
lüyordu: 

( - Edebiyat fakülteleri, dün· 
yanın her yerinde hazan en geniş 
b~'."an da tıp fakültesile müsavı 
l'.erecede hoca kadrosuna malik -
tirler. Buna rağmen biz çok mü
tevazi bir kadro istiy.oruz. Hal· 
buki hukuk fakültesinin en geniş 
bir kadro istediğini zannediyo -
rum. Genişleme tabii olmalıdır.) 

Her sınıf tarih kitabının hulasası 
Tarih imtihanını vermek isteyenlere liizumlu bir rebberdir. 
100 kuru~ fiatla Istanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır . 

1
3UncU Kolordu Satanalmal 

Komisyonu ilan13rı 

Ankara Merkez Kuman
danlığı Satınalma 
Komisyonundan: 

Fatih suh 3 üncü hukuk hakimli
ğinden: 

Mahkememizce terekesine vazi· 
yet olunan mütevaff a Musa Bey 
varislerinden olup halen ikamet • 
gahları meçhul olan Zekiye, Sa
miye, Lütfiye, Remziye, Şöhret 
Hanımlarla Hasbinejat ve Halil E· 

d fendilere: On beş bin kilo sa e yağı 
Zevce vekilinin dosyada mev • 

Fakültenin diğer istekleri 
kapalı zarf usulile münakasaya cut vasiyetnamenin açılması tale· 
konulmuştur. ihalesi 25 · Mayıs - bi üzerine dosyada mevcut kapalı 

Edebiyat fai(ültcsi, diğer fakül- 933 perşembe günü saat on ve üzerinde sulh hukuk hakimliği 
teler gibi enstitülerin çoğalmasını dörttedir. Şartnamesini görmek canibi alisine ibaresi yazılı maz· 
istemekte, sonra tedris edilmeye için lstanbul'da Fındıklıda üçün· ruf acılarak okundu. Müteveffa • 

1 k · mn s~n arzuları hulasası: l-50 dö-
diğer ilimleri işaret ederek bütçe cü ko:ordu satına ma omısyo-

. 'h nüm Bakırköyündeki tarlalarının 
imknnı nisbetinde kürsiler ihdasını nuna müracaat etmelerı ve 1 a- manevi evladı Emineye verilmesi. 
teklif etmeyi düşünmektedir. Ede· le "'ünii vaktinde teminat ve tek- 2 Cep defterinde isimleri muhar· 
biyat fakültesi bunlardan başka lif 

0

mektuplarını makbuz muka· rer zevata borçlarının ödenmesi. 
yeni bir fakülte daha kurulmasını bilinde Ankara merkez kuman· 3 - techiz ve tekfinine 100 lira sar· 
istemektedir. Bu fakültenin adı danlığı satrnalma komisyonu rı- folunması. 4 - bütün borçları ve 
(İçtimai ve iktrsadi ilimler) fakül- yaseline vermeleri. ( 1927) masraf çıktıktan sonra mütebaki 

kalacak arazi ve paranın zevcesi-
tesi olacaktır. - - ----------- - ne kalmasından ibaret işbu arzu· 

Acele Satılık ............ f M h f :::::::::::: ·····• .. ··:: larını ifa ve in aza a mut e en 
ii Antika Salon Takımı j~ diyi vasi tayin ettiğini muhtevi 25 

Yukarıda ecnebi darülfünunla - .. :• mart 931 tarih ve altında Musa im 
rlnda en geni· .. hoca kadrolarının g All'ıdoluya a1.imct dola)·ı si l e ~ıy- :~ b . . ,. • ·• :lası bulunan iş u vasıyetnamey 

f k 1 ~: mcu:ır sedef i şlemeli kumaşı Cebeli :: 
edebiyat ve tıp a ü telerinde ol- .. •• hazır verese ve infaza memur e 

Bir istatistik 

1 gu içi . b'l' ,. il ç 1_ n oraya gıre ı ıraı ve yo 
•11;tılar. 

t- SeYah .. t h ı· .. ld ralta. " uzun ve ayı guç o u. 
ttlen ~ 0 

.. r.aya gelince, Giil tama -
iı.ı btt eaışti. Güneş'in hakim cldu
•ıç;1 llı€!nılekcttc gülüp oynuyor, 
d l'<>r " d · ' ı· ' ı· 

VAKiT 
H Lübnan arabesk bir salon takımı sn· :: f k b l d k 

duğu söylendiğini işaret etmiştik g ulıkur. Di \ anyolundn Toprak So•rnl\ SE dilen MI :ıhmult ,..e e.dean buah'e ere 
B b h d · le b. t l " . 1 :: muame eı mez t:ur ıs mu u a se aır en resan ır ce ve g ı :\o. Ju haneye her ~ab:ıh o~ C) e •· k .1 A b 
de h .. "'zırlanmıştır. Bu cetveldekı ·· ,, d · <32001 :: ı ~melei gıyap ararınm 1 anen le :: ıo. a ar muraca:ıı. :: ı·w• k 'ld'W' d h p :: .................................... :::::::::::::::::::::: ıgıne arar verı ıgın en mu a 

oJ~tı e nım:ı ne~ e ı neş e ı 

>'at ; l'orclu. Sanki çirkin ve ih~i • 
d' tdi!t h ·ı l . 'b' \, ya 1 e ev enmemış gı ıy· 

~i:n 
'ıı~ blt-e~ onları padişahlara mah· 
!),: ıtıe, ~<l~n.ctle kargılamış ve sa -
E'.lltUt abul etmi~ti. Gül, Güneşi 
C·· aii li11e

1 
rrnez, ona aşık olmuştu. 

rr bj,., te, Gül'ün güzelliğine kar
~· " tt ... dcğiHi. 
«ık 

ti)'l\t at Gu1, nihayet çirkin ve ih· 
dUçun~,'\dişahın knrısı olduğunu 
bir , .. ltYordu. Bununla beraber, 

un ona dedi ki: 
.......... G" 

~adan ~neş, sevgili Güneş, dur· 
•eni d . atıp çıkan güzel Güne§, 
~ın ı aırna. hatırlamak için, battı-
. amanı d 

Sın •end a~ a yanımda olman i· 
nı iar en bır çocuğumun olması· 

URDU 
KİT AP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY .A 
BAŞLADI 

Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve T ahı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Yakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .. 

rakamlara göre aris darülfünu • .......................... İ~A·~... keme ~ünü olan 15-7-933 saat 11 
nunda 49 hukuk, 74 tıp, 71 fen, de mahke.meye gelmediğiniz ve 
89 edebiyat, Aix darülfünunun - 1933 mayısının 15 nci pazarte - 5 gün icinde itiraz etmediğiniz 
ela 12 hukuk, 45 tıp, 71 fen, 19 c· si gününden itibaren yeni bir iş'a- takdirde gıyabınızda muameleye 
debiyat, Alger darülfünununda 14 ı·a kadar, zı'rde muharrer Banka - nihayet verileceği teblii.'{ makamı 

na kaim olamk üzere ilan olı.ırıır 
hukuk, 38 tıp ve eczacı, l 7 fen, 21 Iar gişelerinin saat 9,5 tan 15,5 a (3297) 
edebiyat, Bordo darülfünununda kadar umuma küşade olduğu ilan ------- ------- -
14 hukuk, 59 tıp ve eczacı, 19 fen, olunur. 
24 edebiyat, Gronobl darülfiinu· American Expresscy, Banca Com· 
nunda 13 hukuk, 18 fen, 28 edehı· merciale ltalrana, Banco di Roma, 

t Ll·ıı darülfünununda 17 hu· 1 B k D t he ya • Chirssove oni an ası, eu sc 
kuk, 49 tıp ve eczacı, 27 fen, 23 Ban und Diskonto Gesellsvhaft, 
edebiyat, Lyon darülfünununda Deutsche Orientbank, Emlak ve 
21 hukuk, 59 tıp ve eczacı, 21 fen, Eytam Bankası, f elemenk Bahri· 
40 edebiyat, Monepellier darül - sefit Bankası, Osmanlı Bankası, 
fünununda 15 hukuk, 42 tıp ve ec- Selanik Bankası, S. S. C. Ticareti 
zacı, 17 fen, 20 edebiyat, Ştraz· Hariciye Bankası, Şarkı karip Ti
burg darülfünununda 26 hukuk, caret Bankası, Türkiye lş Banka -
42 tıp, 34 fen, 43 edebiyat hocası 1 sı, Türkiye Ziraat Bankası. 
vardır. 

Darülfünunda Emin vekili 
Tevfik Recep Bey 

lLAN 
Osmanlı Bankası gişeleri 1933 

mayısının 15 incı pazartesi günün
~en itibaren yeni bir iş'ara kadar 
zirde muharrer saatlerde açık bu • 
lunc.caktır. 

2. GALATA MERKEZi lDA • 
RESi: 
Eyyamı adiyede: Saat 9,5 tan 

15,5 a kadar. 
Pazar günleri: Saat 9,5 tan 12 

ye kadar. 
2.) YENICAM1 ŞUBESl: 
Eyyamı adiyede: Saat 9,5 tan 

15,5 a kadar. 

ıyorunı. B J k• f 
Ve Gül kendini G.. d' asi lŞİa l De aset 
Guı ın uneşe ver ı. } v b• 

Darülfünun emini Muammer 
Raşit Beyin tedavi için Viyanaya 
gittiği yazılmıştı. Muammer Raşit 
Bey duyduğumuza göre fen fakül· 
tesi reisi Mustafa Hakkı Beyin ka
bul etmemesi üzerine emin vekil· 
Iiğinin hukuk hocalarından Mus -
lihittin Adil Bey tarafından yapıl· 

masım Maarif Vekaletine teklif 
etmiştir. Duyduğumuza göre, Ve· 
kfılet bu teklifi kabul etmemiş ve 
Emin vekilliğinin tıp fakültesi re· 
i:;i Doktor Tevfik Recep Bey tara· 
fından ifasını bildirmiştir. Bu ka· 
rarm Muslihittin Adil Beyin ha· 
riçteki rneşğul iyetlcrinin fazla ol
ması dolayisile alındığı anla~ıl· 
maktadır. 

Pazar günleri: Saat 9,5 tan 12 ye 
kadar. 

3.) BEYOliLU ŞUBESi: 

la-ldı "'• e~leketine dönünce gebe Ve UCUZ UgU lf 
antaırnı,~~d~~ğu ~~du. Güneş~Ie '-'erdebulamazsınız 
Yanında l · Bır muddet çocugu J 
basının a ıkonacak, sonra, onu ba 

Yanına .. d gon erecekti. Ço -

Eyyamı adiyede: Saat 9,5 tan 
12 ye kadar. Saat 13,5 tan 15,5 a 
kadar. 

Pazar günleri: Saat 9,5 tan 12 ye 
kadar. 
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Devlet Demlryolları ııanıarı 1 ~:ıiifüir;ffiif::füii Istanbul ve T ralıga =·-
15 Mayıs 933 tarihinden itibaren ve yeni bir iş'ara değin r 

Haydarpaşa ile Adapazarı arasında haftada üç gün aşağıda ya- ini k F b ek 1 
zıh katarlar tecrübe mahiyetinde muntazaman işliyecektir. ~m e er a rı a arı 

74/ 174 No. lu muhtelit katar Haydarpaşa - Adapazarı arHın· ifü 
da Pazar, Pazartesi, Perşembe günleri ifü 

Haydarpafa 

Pendik 

Tuzla 

Gebze 

Diliskelesi 

Tavşancıl 

Hereke 

Yarımca 

Derince 

İzmit 

8. Derbent 

Sabanca 

Kalkıt 

[ Varı§ Kalkış 

[ Varı§ Kalkıt 

[ Varı§ Kal kıt 

[ Varı§ Kalkıt 

[ Varıt Kalkıt 

[ Varıf 
KıLlkıt 

(Varı§ 
Kal kıt 

(Varı§ 
K;ılkış 

[Varıt 
Kal kıt 

[Varı§ 
Kalkıt 

(Varış 
Kal kıt 

Arifiye [ Varıf 
Kalkıt 

Adapazar ( Varıı 

75/175 No. lu muhtelit Adapazarı ile 
Pazarteıi, Sah, Cuma günleri. 

Adapazar ( Kalkıt 

Arifiye [Varı§ 
Kal kıt 

Sabanca [Varıı 
Kal kıt 

B. Derbent [ Varıf 
Kalkış 

lzmit [Varı§ 
Kalkıt 

Derince (Varı§ 
Kal kıt 

Yarımca [Varıı 
Kalkıt 

Hereke [ Varıt 
Kalkıt 

Tavşancıl [Varıt 
Kal kıt 

Diliskelesi ( Varıf 
Kalkıt 

Gebze [Varıf 
Kalkıt 

Tuzla [Varı§ 
Kal kıt 

Pendik [Varıt 
Kal kıt 

Haydarpaıa (Varıf 

12.45 

13.38 
13.48 

14.10 
14.12 

14.46 
14 50 

15.10 
15.13 

15 22 
15.26 

15.36 
15.48 

16.08 
16.17 

16.41 
16.46 

17.00 
17.30 

18.0S 
18.10 

18.37 
18.51 

19.06 
19.15 

19.35 

Haydarpaşa 

815 

8.35 
8.44 

8.59 
9.07 
9.32 
9.35 

10.05 
10.28 

10.42 
10.46 

11.10 
l l.J7 

11.37 
11.48 

11 .58 
12.06 

12.15 
12.30 

13.02 
13.07 

13.24 
13.26 

13.46 
13.54 

14.46 

arasında 

Bu katarlara muhtelit katarlara mahsus tarife üzerinden hi· 
Jet satılacaktır. (2173~ 

Haydarpaşa ve ÜskUdarla civarında mukim Demiryollar 
Mensubininin tedavileri zımnında her gün gidecek doktorlar için 
bir sene müddetle ve pazarhkla bir otomobıl kiralanacaktır. 

Bu ite talip olacakların Haydarpaşa işletme Müfettişliği ka· 
leırunden tedarik edecekleri şartnameyi okuyarak 21 Mayıs 933 
pazar günQ saat on beşte mezkur müfettişlikte icra edilecek pa
zarlığa yirmi beş lira teminat akçesini hamilen iştirakleri ilin 
olunur. (2204) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Hakimiyeti Milliye mektebi talebesi için 230 takım elbise, 

kumaıı mektep idaresi tarafmdan verilmek ve diğer malzemesi 
mDteabbidine ait olmak üzere pazarlıkla diktirilecektir. Talip 
olanlar şartnamesini ıörmek üzere levazım müdürlüğüne pazarlı· 
ia girmek için de 57 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
22·5·933 pazartesi günü saat on beıe kadar Daimi eocüc:ıene 
milracaat etmelidirler. (2214) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Pazarhkla (6000) kilo milstamel Çenber satın alınacaktır. 

Talıplerin 1artname ve nilmuneyi gördükten sonra pazarhğa işti· 
rak etmek liue \ % 7,5) teminatlarını hamilen 17-5 933 Çarıan· 
ı. ,nnn saat 14 te Galatada Alım, Ye aabm komiıyanuna mn-
racaatlan. "T,, (2042) 

.... .... .... .... .... .... 
:::: .... :::: .... 
:::: .... .... 
ı::: .... .... 
:::: .... .... .... 

Türk Anonim Şirketinden : 
Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kristal toz ,ekerl alideki flatl• 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere satıhr. .... 
m~ Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para .... 
mi Taşradan vukubulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabiliod• 
ifü ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet mür 
iiii teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: 
•••••••••••••••••••••••••••••••• H .. 1 b l ş k T l f 24470 79 2649 ...... ---·······-···-· ... ····-··· ••••••••••••••••••••••••••••••• • •• stan u e er - e e on - ( ) ···-······· ·············--········· ............................... . .. ·---··-························ . ................................ .. ·········-········-·············· 

Tt.:JQKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

h kuk h k. • .. -----------· ...................................... .. Fatih ıulh 3 üncü u a ım- ıı :i···············--.. ~··;:··;···;; .. ;;··· .. ~-;;p~ffı;l1 
liğinden: SEYRi SEF AiN ii .. 

Müyesser hammın kocası Hüse· ı--------------11ı ij 
Yin efendi aleyhine açtığı ıulh te· Meıke:tl idaresi Galata köpruııaşı n 2623 =:·.=. 

SnbeA, Si rkeci Mühürdar zade ilan 22640 
tebbüsü davasının muhakemesin - ii 
de Hüseyin Efendinin ikametgahı· lzmlr. Pire. lakenderiye U KARADENiZ posTASI 
nın meçhul olduğu mübaşir meş- Postası :: 

ruhatından anlatıldığından 20 gün E G E i.i. ErzuruJll 
müddetle ilanen tebligat icraaı ka· 
rargir olmuı ve muhakeme 12·6- 16 Mayıs Sah 11 de !i rteSİ 
933 saat 10 a talik edilmiştir.Yevm Trabzon Postası ii vapuru Paza 
ve saati mezkurda Hüseyin Efen· ii 15 Mayıs b,ıe-

CUMHURI•YET ii günü ak•amı Sirkeci'deDI "''" di mahkemede hazır bulunmadığı .. Y • bo u, ,.. 
takdirde gıyabında hüküm verile- i~ ketle (Zonguldak, ıoe G'r_.-. 
ceği tebliğ makamına kaim olmak 17 Mayıs çarşamba 18 de ii yancık, Samsun, Ordu, ~·se)t' .. s ve "' üzere ilan olunur. (3288). Galata rıhtımından kalkarlar. i5 Trabzon, ürmened eklİt· .i 

ii azimet ve avdet e ec s·rk ... 
JS Mayıstan itibaren H. Pa· r F f ·11 ·çio 1 

Sahi.hı"·. Mehmet Asım K d .:i azla ta sı t •k. a""•O,.tr' şa a ıköy battı tarifeıi de· • d ... ,.. 

N r) R f k Ah ai•tirilmiş Ye yeni tarife iıke· !I Yelkenci Hanın a 
1 

2ısı5 eıriyat mü ürü: e i met e. Y •• v .. t Tel • 

ı lelere asılmışhr, (2186) ii gına muracaa3.l97)-· llllll.....-
VAKIT Matbaası - ttanbul liil-----------•ıii::::::::::::.-:-.:::::m ( 


