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Yarın başlıyor ................................................ 
200 yıl önce Parise giden 
Türk elçisinin hatıraları 

idare Telefonu: %1370 Sayısı 5 Kurut 

~Bütçe Miizakereleri Dün Bitirildi 
Yeni vesikalar karşısında .. . !!.~~f.~ ........ !!!~:.'!.~~~~!'!Ç;!. ....... #..~~~!.. .. 

···ı - 1 -iTii li nı .. d 
lrlevki' . u~a ele içindeki hak ve Şimdi bir kerre Kazım Kara -

Dun Zıraat ve Mıllı Mudaf aa vekalet-
da 1 •nın ınkar edildiği iddiasın- bekir Paşanın aldığından bahset • 

o an K· 
nın aıım Karabekir Paşa - tiği direktifi aynile buraya kay • 
tup ıa.ıetelere gönderdiği mek • dedelim: 

ve Vesika) .. · b' · O b · · k l d ku nd lllakal ar uıerıne ır ıerı n eşıncı ·o or u ma a-
llliıi e Yazmıtık. Milli mücadele- m Kazım Karabekir Paşa Hazret-
L n esa.ı 1 qj1 h ına taa luk eden bu ba- lerine. 
'b\l ırı ~kkındaki mütalealarımızı 
tile. ~ aleler içinde hülasa etmit · 
l'rt~da.kat bu makalelerin İnli • 
taltıırı n ~onra ortaya yeniden bir 
tt~ft. vesıka.lar çıkmıştır. Diğer 
ı1 h n bu arada yaptığımız ha· 

Bu-za: 29-5·SS5 

1- itilaf devletlerinin mil-

Ususi tahk·k . . d b "etik 1 ı at netıcesı e u 
'tlı· a. ara inziman ederek hakiki 

1Yetj dah . . . . . 
O a ıyı tenvır etmıştır. 

nun · · )~·,d ıc;ın bu bahis üzerin.de 
en b· '\'•e)k· •r. kaç makale yazarak 

lUı\iırı 1 neırıyatımızı ikmal etmek 
l\i unu hissediyoruz. 

tinci) ııın Karabekir Paıa, (be -
ltrih· tn.ektubunda 29 mayıs 335 
lf,v:n;e kendisi Erzurumda iken 
f, 1\ " an ordu müfettişi Muıta · 
dlQ ~~l Paşa Hazretleri tarafın· 
f~ ~ di~ektif aldığını ıöylemit 
taı çete \1 dırektifin icraıı kıtaatı -
al~.. haline dağıtmak demek 
'-it t:u, bu takdirde muhtemel 
~' "'1ılr e~stan taarruzu kartısın· 
ııl'et h -~ı. •r1i1Pm\ytt.elc bir va· 
te~ d· atıl olacağını ileriye süre • 

ıreıtt·ı 
1-ıtdiiin· .1 -hkammı tatbik et -

1 ıl&"e tın• . Son t h . e tfb. 
'-'~tir k· a kıkatımız ıunu göıter-
'Oılerj : karabekir Paıanın bu 
d,., ki h •~a.men yanlııtır. O ka· 
'te t,h .. ·fakıkatin bu derece inkar 
t •t ed'l et e\ırı 1 inesi kar1111nda hay· 
k_ t~ek ınümkün değildir. 
="'lteıı Muıtaf a Kemal Paşa 
~i~rinin \'erdikleri direktif 
Se ~ 1-tbik edilmiıtir. Bi
~ '-lir. .. b~ noktayi teıbit et • 

ı.~'' lnucadelenin henüz an· 
~•taı • 1! olan bu mühim ıaf • 

letimize itir.afkar bir siyaset tat • 
bik ve istiklali millimizi ve devle· 
timizi idama mahkum etmekte 
oldukları tahakkuk etmiıtir. lz • 
mir, Maniıayi Yunanlılara işgal 
ettinneğe başlayan ıon icraatı za
limaneleri ltalyanların Antalya ve 
Konya taraflarında işgali aıkerile
rini tevsi etmeleri bir kat daha 
vahim bir ıekil alacak. Samsun 
ve Trabzon gibi bahrisiyah mah • 
reçlerimizin de ayni akibete uğra· 
tılması tedarikatına başladıkları 
anlatılıyor. Ermenistan hülyası 
sahayi hakikate iktiran ettirilerek 
hakkı hayatı millimize bir darbei 
idamın indirilmeıi bait değildir. 
Kavi bir surette tahtı İfgalde bulu
nan makamı hilafet ve merkezi 
hükumette itilaf mümessillerinden 
adeta esir 111uameleıi gören hüku· 
mett merkeziyenin ima eylemek 
suretile taşraya ahiren işittirdiği 
ses bizlere bulunduğumuz elim 
vaziyeti siyasiyeyi pek ala ihsas 
eyledi. Milletin esaretten tahlisi, 
hakim ve müstakil olarak toprak· 
larımızda yaşayabilmesi ancak a· 
zimkar ve namuslu ellerin milleti 
kııa ve doğru yoldan müdaf aai 
hukuk ve istiklale sevki ile kabil 
olacaktır. Memurini mülkiyenin 
tayanı itimat zevatı ile el ele ve
rerek iıtikli.limizin müdaf ası em· 
ri~de teıkilatı lazımaya (bittabi 
mahrem), harice kartı gayri mah· 

· Mehmet Asım 
" lı&Jı d ~ e ecektir. . . (DevalDI 1 inci aayıfada) 

·························~1··············································· 

._. ..__ -v--......:-..-... -.... ................ ...... 
ar . olun çocuklar ! 

Güreşçilerimiz dün bizi 
A gene memnun ettiler 

lerinin bütçeleri kabul edildi 
Ziraat ve Milli Müdafaa vekilleri izahat verdiler 

Milli mldal- VekDl Zekll B. 

ANKARA, 21 (Huıuıi) - B. 
M. Mecliıi bugün Kiznn Paşa 
Hazretlerinin reiıliğinde toplana• 
rak 1933 ıeneıi bütçesinin müza· 
keresine devam etmit ve bütçe 
müzakeresini bitirmiıtir. 

Ziraat Veki!i Muhlis Bey bu 
münasebetle ileri sürülen mütale
alara cevap vererek tunları ıöy • 
lem iştir: 

Da~ülf ün unda 
···································· 

M. Malşla 
beraber 

Talim ve Terbiye heyeti 
azalar1 c;ah9mıya batladllar 

Yeni Türk Oni 
versiteainin ku • . 
rulmaaı itlerile 
meıgul olmak ü· 
zere memleketi
mizde bulunan 
prof eaör Maltın 

Ankaradan latan 
bula gelerek Da· 
rülfununda ça • 
lıtmıya başladı • 
... k Malaarrlrfmlse be• 
gını yazmıttı · y-atta bulanan 

Dün öğrendiği • M. Malt 
mize göre bu çahıma esnaıında 
prof eıöre talim ve terbiye azaım· 

Devamı lki1tci Sayıfada 

Hanımlar! 
Bileıiğinizin, yüzüğünüzün 

Ozerindeki gerdanlığınızdaki 
kıymetli taıları bulmak .•• 

Beyler! 
Size de bunlan hediye et· 

mek fırsatını vermek ... 
için ne facialar oluyor, ne 

canlara kıyılıyor, biliyor musu
nuz? 

Bunları iğrenmek iıtiyoraa· 
nız, yarından itibaren V AKIT 
ta fa. nın anlatmıva başhyacaiı 

Koeaell m•b-• Sırn B. 

Ziraat veklllnln izahatı 

Ziraat Vekili Ma•ıı. B. 

bir çok arkadaılarmı mühim mev· 
zulara temu ettiler. Kıymetli mü
talealarda bulundular. Ve benden 
bazı meseleler hakkında izahat iı
ted iler. Arkadqlarımı çok yor • 
mamak için mevzuları topliyarak 
mümkün olduğu kadar toplu ve 
hülaıa olarak arzetmeğe çalııaca· 

u_ Ziraat vekaletinin bütçeıi • ğım. 

nin heyeti umumiyesi hakkında Devanu Dol11zuncu Sayıf mlo 

Bir talebe, arkadaşını 
tabanca ile yaraladı 
iki genç de bir kızı seviyorlarmış; carihi 

henüz yakalanamamışhr 

Adana, (Huıuıi) - Şehrimizde ı kakla yüz adım kadar yü.rümüz • 
müesıif bir vak'a oldu. Muhtelit !erdir. Suphi Efendi arkadatına 
orta mektep ikinci sınıf talebeıin- kartı kendini saklıyarak ceketi ce· 
den Suphi Efendi, diğer ıınıfta binden tabancaıını çıkarmıı ve üç 
bulunan arkadatı Sabri Efendiyi el atmııtrr. Kurıunlardan birisi 
tabanca ile yaraladı. Hadiıenin ne Sabri Efendinin bacağını delerek 
ıuretle vukua geldiğini izah ede - çıkmııtır. Yaralandığını anlıyan 
yim: çocuk bağırmağa ve beni vurdu ya 

Suphi Efendi ile Sabri Efendi kalayın demeğe batlamııtrr. Fakat 
ıon günlerde birbirlerine darılmıı· çok yakınlarında bulunan bakal • 
lardır. Bu darıınlık bi.diıeden bir lar faili tutacakları yerde kaçma· 
kaç gün evvel mahallede bir kav· 11nı teahil etmi,lerdir. Polis vak'a 
gayı da davet etmit ve ayrılmıılar mahalline gelmiı, fakat carihi ya• 
dır. Geçen gün sabahleyin mekte· kalıyamamııbr. 
be gelen Sabri Efendiyi, arkadaıı Zabıta tarafından aranmakta o
Suphi Efendi çağırmıttır. Mekte • lan Suphi Efendi yakalalanama • 
bin ittiıalinde bulunan berber dü- mıttır. Mııır veya Suriyeye kçatıjı 
kanına ıiderek caketini almı§ ve ı •öylenmektedir. O civar halkının 
birlikte karakolun kartıaındaki ao- Devamı IJ.inci Savıf ada 

e,.le11ıb 
b"-ı eye en kuvvetli takımımız çıkacak 

lil, iJt· '-&t altıda M.:------------

(Def ine Adası) batıra-
Jarını okuyunuz. Orada, bir 
gazetecinin elmas arayıcıları 
arasına girerek neler görd0ğ6· 
nü hayretle öğreneceksiniz. 

~'1ca·._i lcarıılaıırı &car güreıçile-ı cesinden daha heyecanlı dakika
llla l&lonu .11_ kayı yaptık ve lar ıeçirdi. 

1
"' &rfdaam -r a 1• • CO..amı 6 mcı -yıfada) ,., __ ...., ___ .___...._ ____ _ 

Buna da tUkUr 

Bir . bahçecağızı olup ta ağaççağızmın gölgesinde ıöyle 
uıanabilenlere ne mutlu 1 



~ 2 - V AKIT 22 Mayıs 1933 

Darülfünunda 
Baştarafı Birinci Sayıfada 

dan Avni, Rüştü ve Kerim Beyler
le Ankara lisesi müdürü Osman B. 
refakat edeceklerdir. Bu heyet 
dünden itibaren Darülfununda e
saslı bir şeiklde meşgul olmıya baş 
lamıştır. 

-~ON;HABERLER~ şını yaraladı 
Baştarafı llirirıci Sall'lı" 

Bir talebe arka 

VA K 1 T' ın Hususi Haberleri . .. ,ı 
fel8.hlardan ibaret olduğu 10 ııJ - - - - - wwwı,,.... _ ..... :www::ı-
yor ve bunların carihin firarı 
hil eyledikleri zannolunmakl' Matbuat kanunu B. M. Meclisinde 

Profesörün arzusu üzerine ken - Tadil teklifini dahiliye en- Bugün mühim bazı 
disine Edebiyat fakültesi reisinin cümeni kısmen kabul etti layihalar görüşülecek 
odası tahsis edilmiş bu odanın ya- ANKARA, 21 (Hususi) - Gi - ANKARA, 21 (Hususi) - Bü · 
nmdaki diğer üc odanın da profe· M b H J k T ı B · ··k M·ı1 M · · .. ~. reson e usu a t ı arı c eym , !'U ı et eclısı yarın toplana -
sorle beraber çalışacak heyet aza- Matbuat kanunundaki bir madde· ' -aktır. Ruznamedc; 933 meclis 
sı ve yazı kalemi için hazırlandı- ! nin tadili hakkındaki kanuni tek· bütçesi kanun layihası, muhtelif 
rılmasına başlanmıştır. lifi bugün Dahiliye encümeninde ı·ekaletlerin barem cetvellerinde 

Diğer taraftan Maarif vekaleti tetkik ve müzakere edilmiştir. yapılacak tadilata dair, lftyiha, 
Darülfunundan ıslahat müşavirli • Encümen; Matbuat kanunu çık· Filyos·Ereğli demiryolile Ereğli li 
ği için menşe ve ilmi hüviyetleri tığı zaman gazete ve me::mua ta · nıanımn yapılması hakkındaki kn
gösteren birer fiş istemiş ve bunla· hibi ve baş muharriri, yazı iş1eri nun layihası, Samsun sahil demir • 
rın hazırlanmasına ba~lanmıştır. müdürü, umumi müdürt.i olanlarda yo!larınnı hükumetçe satın alın • 

Dün bir muharririmiz, sabahtan yüksek tahsil aranmaması teklifi · masma dair k:.\rPn tayiJ .. ~sı vardır. 

Borçlar itilafı 

Ermeni malları 
Bu münasebetle şunu ehe 

S · ti k d l k · eder: atılan Erınenı mallarının ye e ay ey eme ıcap . ııe 
. .. . . 1 Adanada hundan yedı ıe 

taksıt muddetı uzatılıyor dar evvel lise müdürü olan 

Ankara, 21 (f-lususi) - Met· Nurettin Beyi bir talebe ta 
ı ii < Ermeni maliarınd1n bedel· ile yaralamıştı. 
l erİ sekiz yı!da ödenmek üzere Evvelki sene orta mekteP 
taksitle satılanların taksit müd· besinden ibka ve ikmale }(3I 
detleri ihaleden itibaren yırm hocalarının arabalarını ta91 

seneye çıkarılaca'<tır. 
Eu mallnrdan akar o1anların 

herıi"z ödenmiyen ta'(s tıeri daha 
bir rnislı arttırılacaktır. Tal<s t· 
leri vaktinde verm yenlerden 
yi.:z ele r' olwz faj7 ::> "', ":l 1dı r. 

Manisa valisi 

lar, soknlclarmı kesmi~ler, 

vermemişlerdi. d 
İlk mektep talel:e:ıi arasın ' 

le hocalarına karşı bıçak çe 
cür'et edenler vardır. I 

imtihanların yaklaştığı, ta. 

akşama kadar dairesinde meşgul ni kabul etmiş, o zaman muharrir
bulunan profesör Malşı ziyaret e· lik yapanların kurslarda ders gö -
derek çalışmasının şekli üzerinde rerek yukariki hakları kazanabil
konu§muştur. Profesör muharriri· melerini kabul etmemiştir. Teklif 
mizin sorduğu suallere §u cevap· Adliye encümenine verilmiştir. 
ları vermiştir: 

lzmir, 21 (Hu:..u~i) - Manis:ı 

Saracoğlu Şükrü B. bütçe valisi Gördes ve Dem:rcide tef· 

encümeninde izahat verdi t'şler yapmak iiz~re bugün ha· 
reket etti. 

nin ve muallimlerin sinir]eriıı~ 
rildiği şu günlerde müessif " 
lara şahit olmak ihtimali bet 
varittir. 

·ıe 
Mektebe bıçakla, tabanca 1 

len talebenin derhal kovulOJ,,. 

"- Darülfünunda yapılacak ıs· 
lahat için vekalet tarafından mec· 
lise bir kanun lnyihası teklif edil -
miştir. Ankarada vekil beyin riya· 
~etinde toplanan fakülte reisleri 

Hakkı olmadan bir yeri 
işgal edenler 

Ankara, 21 (Hususi) - Dahi
liye encümeni tasarruf hakkını 
himaye hakkında rrıühim bir ka· 
rarı kabul etti. Kabul edilen 

ve komisyona iştirak eden diğer a· layihaya göre b;r hakka müs-
:1.adan mürekkep bir komisyon ta- d b tenit olma an ir gayri menku-
rafmdan ıslahat etrafında bazı u· lü işgal veya tasarruf edenler 
ıuumi hatlar tesbit edilmiştir. Isla- oradan idareten çıkarılacaklar· 
hat işi fazla geçikmiyeceğinden dır. 

şimdilik biz kanunun tatbikatına fzmirde buz fiyatları 
nit bazı etütler yapmıya memur e· 

hmir, 21 (Hususi) - Buı fi
dildik ve çalışmaya başladık. Fa -

yatlarını fazla pahalı bulduğu 
kültelcrden istenilen raporlar ve • için belediye buza nath koymı· 
kal.ete hönderilmiş bulunmaktadır. ya karar vermişti. Buz zaruri ha 
Vekalet bunları bize gönderirse vayiçten addedilmediği için narh 
hittabi bizde tetkik edeceğiz. Şim- kararı~ı vilayet idare heıeti ve· 
dili}{ A'n\(araya tekrar gitmekliğim recek\ır. 
ıfi&vZiffl'l:7ahis değildir. Bununla b~ Muallimlere mesken bedeli 
raber tabii lüzum olursa gic'lece • farkı verilecek 

Müderrisler 7çin aranacak vasıf
lar bahsine gelince, bunu tayin ci· 
heli vekalete ait olmakla beraber 
bu evsafın neler olacağı da malum 
dur. Bittabi en layik olan müder -

l"isler kürsüyü İşgal edeceklerdir. 
Aranacak vasıflar bütün dünya Da 
riilfununlarında kabul edilen vasıf 
lardır.,, 

Ankara, 21 (Hususi) - Ge
çen sene mesken bedeli almıyan 
muallimlerin Barem derecesine 
göre aldıkları paralar şayet bu 
mesken bedellerini doldurmuyor
sa aradaki fark kendiledne ve· 
rilecektir. 

Boyabatta köprü 
Çorum, (Hususi) - Boyabadın 

Yalman Saray köyü önünden ge -
çen Kızıl ırmak üzerine mıntaka 

köylülerin candan yardım ve sa -
vaşlarile unduz şirketi tarafından 
yapılmakta olan köprünün inşaatı 
bitmiştir. 

Ankara, 21 (Hususi) - Parıs· 
ten dönen Saracoğlu Şükrü Bey 
bugün toplanan bütçe encüme
meninde yeni borçlar itilafname
si hakkında izahat verdi. Bütçe 
encümeni bu izahattan sonra 
mukaveleyi kabul etmiştir. 

ihtikar var 

İzmirde kükürt fiyatları 
çok yüksek 

lzmir, 21 (Hususi) - Vilayet; 
bağlarda hastalığa karşl kulla
nılan kükürt fiatlarıoda ihtikar 
}'.aoıldığı kanaatine varmıştır. 
~p#. ı ll~ o""i ı f.iı. , l:i;. • l 
~iddetle takibat yapılacaklar. 

Mani~a bağcıl~rı ,Başvekalete 
ve iktısat vekaletine telgrafla 
müracaat ederek ihtikarın önü· 
ne ge~ilmesini ve muhtekirlerin 
cezalandırılmalarını 1ica etmiş· 

lerdir. 

Hizınetçi bulmak için .• 
Ankara, ;ll (Hususi) - An· 

kara belediyesi "Ev hizmetçileri 
ve işçileri bürosu,, isimli bir bü
ro açmıştır. 

İzmirde ekmek narkı 
IZMIR, 21 (Hususi) - Beledi

ye ekmek narkını indiı-meğe karar 
vermiştir. Ekmekçiler buna itiraz 

etmektedirler. 

Profesör Malş ile heyet azası -
nın şehrimizde yapacağı etütler 
arasında Darülfünun neşriyatını 
t.etkik edeceği ve önümüzdeki ~e

ne tatbik edilecek muvakkat teşki
lat ve kadronun esaslarını çizerek 
bir proje halinde vekaletin tetkik 
ve tasdikine gönderileceği tahmin 
olunmaktadır. 

Silahları hır akına 

İzmir belediyesini dava 
lzmir, 21 ( Hususi ) - Şehit

lerde yaptırılacak ka!dırımlar 

için halktan alınan para dola
yısile lzmir belediyesi dava e
dılmişti. Bu işi devlet şurasına 
izah etmek üıere belediye hu· 
kuk işleri müdürü Sait Bey An· 
karaya gitmiştir. 

Doktorların eğlentisi 
Ankara, 21 (Hususi) - 334 

senesinde Tıp fakültesinden çı· 
kan doktorlardan Ankarada bu· 
lunanlo1r bugün ailelerile birlik
te Karpiç te toplanarak mek· 
ept.e.n. cıkıilaflnltl A>D h~fİftCl 

yıldönümünü tesit,, ~tmişlerdir. 
, • a •• • • 11~.JL~iu ıu ...1. 

İzmirde bir ölüm 
lzmir, 21 (Hususi) - Burnu· 

va Ziraat mektebi bekçisi Şahin 
mektep bahçesinde ölü olarak 
bulunmuştur. Tahkikata başlan· 
mıştır. 

İzmir hapishanesi dolmuş 
lZN!R, 21 (Hususi) İzmir Ha • 

pishanesi çok kalabalıklaştığından 
mahkumlardan altmışı kazalara 
sevkedildi. 

ihtisas mahkemesince mahkum 
edilenlerin kazalara naklini veka
let muvafık gördüğünden bunlar 
nakledileceklerdir. · 

işinde 

Berlinde bir ayda kaç 
kaza oluyor ? 

Şin1diki halde gözler Berlinden ziyade Parise çevrilmiş 
vaziyettedir; orada ne diyecekler ? 

BERLIN, 21 (A. A.) - Berlin· 
de ııiaan ayında münakalat kaza -
lan rS87 ye baliğ olmuştur. Mart· 
ta ka.ları miktarı 1605 ti. 

Bu tezayüdün sebebi, otomo • 
bil miktarının artmasıdır. 

Çinle Japonya arasında 
sulh ypk ! 

NANK1N, 21 (A. A.) - Mer -
kezi hükumet, Çinle Japonya ara· 
sında sulh müzakeratı yapılmakta 
olduğuna dair olan haberleri tek· 
zip etmektedir. 

Nankin icra komitesi, Canton 
hükfımetinden bu şayialara baka
rak merkezi hükumete hücum et · 
mekten vazgeçmesini İ5lemiş ve 
Nankin Japon istilası ile meşgul -
ken Cantonun Çinde komünizmle 
meşgul olmıya davet etmiştir. 

Loadra 21 (A.A) - M. Na
do:ninin Cenevrecle M. Hitlerin 
beyanatını teyit etmesini Ing;ıiz 

efkarı umumiyesi, Almanyanın 
hali hazırda harpten sonra ka· 
zanmış olduğu bütün teveccuh-

leri kaybettiren obstruction si 
yasetini terketmeğe karar ver 
miş <>!duğuna delalet eylemekte 
bulundu~u suretinde tefsir et
mektedir. 

Fakat konferansın maruz bu
lunduğu müşkülleri izale edıl· 
miş telakki etmek r:ıeselesine 
gelince, böyle bir telakki henüz 
uzaktır ve M. Nadolninin lngi· 
liz planının kalulO için ileri sü· 
rülen ve tali mahiyette olup 
olmadığı suale şayan görülmek-
tedir. • 

Şimdiki halde logilizler, Ber· 

tinden ziyade Parıs'n alilca cel· 
betmekte olduğu nmtaleasında

cJırlar. 

Was'ıington, Fraıısanıu kendi 
müdafaa kuvvetleriıe temin et· 
n'ckte olduğu emnü se a ııetini 
tamamen şifahi temirat ile mü
badele edemiyeceğı fikrinde bu
lunma"ta o:up M. Roosevelt'ın 
askeri taarruı 'arın ö.1ün~ geç· 
mele n:ı,ksadile girişmiş olduğu 

icraatın ne suretle in~işaf ecle· 
ceğine- intizar olunmr.ktadır. 

Fransaya göre 

Paris, 21 (A.A) - Havas a· 
jansı bildiriyor: Exelsior gazete· 
si Cenevre müzakerelerinin Al
manyanın yeni hallı hare'ceti 
üzerine aldığı şekli mevzuubah· 
aederek diyor ki ı 

Hitlerin birdenbire geri dön-... 

mui nasıl bir gün içinde tesir 
yapıp ta anlaşma zemininin bir 
ço :e deliılerini göstermiş olan 
bir milleti s la ı bırakmanın ve 
sulhün muarızı olarak telakki 
ettırebilır? Alman yanın bu yeni 
hattı harekeli nasıl olur da 
Fransayı müşkül bir mev'cide 
bıra1<nb lir? eğer bu samimi ise 
ne ala. Fransa mümes!ilinin Ce
nevrede dedi~i yol maniasız bu· 
lunuyor. Valnız çalışrııak kalıyor. 

iş ko'a)•laşmq olacaktır ve bun· 
dan ilk evvel sevınecek o!an 
Fransadır. Fakat bu samimi de
ği se. Cenevre m'iza~<ereleri bu· 
nu da tespit edecektir. Çünkü 
Frans'.lnın istediği ve mümessil
lerinin istemekte devam edeceği 
teminat hüsnü niyet sahibi hiç 
bir kimsenin reddedemiyeceği 

bir şeydir. 
Bahsetmek istediğimiz şey, 

zımdır. Talebe velilerinin ç 
rma karsı hareketlerinde . ~ ~ 

daha ciddi olmalarını isteıoe 
rureti vardır. Arkadaşını yş.t 
talebe meselesine de vaziyet 

miştir. 

iki mekteplinin dargınlıkl 
sebebi henüz kat'i olarak ani 
mamıstır. ikisinin de ilk g 

~ d• 
yaşlarının heyecanı arasın 

kızı sevdikleri, bu yüzden ar,! ,
1 

da kavga çıktığı söylcniyo!;/ı \t 

Yusuf Kemal Bey ~ i 
'ı l>r Adliye vekili Yusuf 1'~ ii 

Beyin lstanbula hareket et~ i 

Adliye vekaletinden istifa >' "" 
• eöylon-c!ıi;;;n; .lünl.ü _,. • .,.. • ., 

Ankaradan aldığımız bir bl 
göre, kaydetmiştik. ~ ~ 

Yusuf Kemal Bey, dün "dil ,. 
lstanbula gelmif, fakat ke" 1 t 

ni arıyan gazetecilere görOll 

miştir. ,/. ~' 
- --~ 11 

bilhassa devamlı ve ot~,,;' d 
bir murakabedir. Wasb'r.'I Q 
konuşmaları esnasında M- " ti 
vell'ın de kabul etmiş old~~;' ) 
murakabe silahlarm iııdıt• jl h 
hususunda değil, fakat •Y~~ f~ k, 
manda yarı askeri teşkilit -4 \' 
lah ve mühimmat iıoali~, JI lı 
bütçe masrafları hususull )' el 

latbik o!unmalıdır. FraP51~1~t' 
yeti murahhasuının iste ıil~ 
devam edeceği şey şartla 
bırakımıdır. ı•' f 
Almanyada ne dl.Yor .; 

BERLIN, 21 (A. A.) .,.,,,, 

ajansından: tJ 
b•fjJ,,, 

Berlindeki siyasi ıo• 
1 

,.,.. l\j 

}ahları ·bırakma konf eraıı'~ )~ 
nin beyanatından sonra 

111
, p11~ ı 

• • 1ur• ,, t 
ratm ameh hır surette . di )Jd J. Ilı 
etmesini bekliyordu. Şıoı )ııl'Jf 'ı" c/ 
haf il, bu intizarın boşa !~tedit',J ·~ 
maımdan dolayı bayt tJeriı''. • 
Henderaon, bütün gayre ,illet'' 
men büyük devlet ıniill1::,. , 
den hiçbiri söz alına111ıf . ,#1 

D
. w d 1 ··nıesıiUe~; ~;r ı 
ıger ev et ınu dıl p•• ıe . s~ 

lemiş oldukları nutuklar .,ıı•'°'I 
lerle M. Ruzveltin beY.•1 ;çil' jt' 

saıı el 
ı·:n konferansın ıne d• f 

··caı 
müemmel bir hava v~ ıerdit• 
miş olduğunu söylemıf .,, i•''" Jı' Dört devlet il' / r · • 

LONDRA, 21 (A· /.~t Ji~· 
" 111aıt J ,~, I 

her alındığına go~e de"lr -d 
masi yollar: ile hır 4 01fJ J. 
kı akli için yapılmakta ~· _. 

1 ı .. h. ıurett' za {ere er mu ım 

tir. 
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················ 
Askerli'ği·~ 

psikolojisi 
Maltepe Ak 

..... 
11

• 11 eri lisesi felse -.. ,ua ırn· 
y b 1 rnuhterem Faik 

) ' a.na (Ask ı· -· adil b er ıgın psikoloji -
ttiğj e astırdığı eserden hah -

ıarnan k d' . 
kınd d·· '.. en ısıne kitabı 

a usund "'kl . lrıt 10 1 : u erımi yazaca· 
Y ernıstirn (V k . Yıı 1933 • . '. a ıt) ın 15 

kada tarıhlı sayısında aziz 
tik b !~ Halil Nimetullah Bey· 

oeyın.. . , 
urı h uzerınde itlediği mev-

.. e ern . . . 
•lerd' rnıyetını salahiyetle 

ı. 

Arkada ı -
~ eı . ! rnın degerli mütalea-

. erın kıy t ' .. 
l" \'eı'k rne ı ıçın yüksek 
. ı ad B 
lve ed' ır. en de fikirlerimi 

( 
1Yorum: 

Aıkerlj-· . 
tr ''Yde Kın Psıkolojisi), bana 

Belediyede : 

Unkapanı köprüsü nasıl 
tamir edilecek ? 

Unkapanı köprüsü dubalarının 
ve diğer kısımlarının tamamen 
belediye mühendisleri tarafından 

Balat atelyesinde tamir edilmeai 
kararlaşmıttır. Malzeme alınması 
için Dahiliye vekaletinden takas 
ve döviz müsaadesi verildiği için 
yakında mübayaata başlanacak ve 
derhal tamirata girişilecektir. Köp 
rünün 11 numarayı bulan eki 8 met 
reye indirilecektir. Buna da sebep 
masrafın daha az olmasıdır. Sekiz 
metre genişliğindeki genişlikten 
halkın ve vesaiti nakliyenin ka -
zasız geçebileceği de tesbit edil-k n evvel h · · · b' 'ti li d mu arrırının ır 

ki se e h" mi~tir. tnileb'} ru ıyat okutmaktan 
'"rtdı ~ 1 ecek gayeyi hakkile Belediye hastanelerinde illç 

Kını 'f 
bey 1 ade etmit oldu. Fa· 
ı· ' nıuall. . b ıa,ı, . 1rnı ulunduğu ask~ 
leb,

1
• r~nde ruhiyat derslerini· 
ırıı k' , 

~lıiı lerb' ıta.bında bulmağa ça· 
1tcek 1Yevı hedefe doğru gö· 

lif . !tkild . 
'•ın·1 t k e verıyorııa da va -

\'af a d' 1 ı-. ftki ır ere değen bir mu -
«'ılh Yetle 
111

. lkika b' Yapıyor demektir. 
1 tuhi ır askeri lisede ( u.mu-

111'•1ek'Yat) okutulurken bu dersin 
tı~ d ı lerbiy .. . d k' 1 . ij , e uzerın e ı ro iı • 

ltt1, d~tıutrnaınak lazım gelir 
111eL 'Yeb'}' · . . 
tl}·q'Plerirı 1 ırım kı: Muallım 
lt 1ltılik de ruhiyat, nasıl mu -
. dtiıj . llıeıleğinin terbiyevi ve 
ı,, ıcapJ 

11 
lak, • arına göre okutuluyor 

ı;~0tt'ıtıl rı mekteplerin ruhiyat 
ı111\i arın d k l' ı: 1\ ~tb. a. a as er ık mesle· 
ı.. \\l\ bİ} • '~evi ihtiyaçlarına uy • 
... ~\r '•\1k 

~fık d" arnct verilmesi çok 
~ llfer. 

t trin · t· ıcind 
ı,' l!unı,~ .t!ki bahislere gelin· 

rd , t ·dd 
, .. it, M L • en ağır mevzu • 
tır) ~ Uı1a.r • 

t~· 1tın1 t tır bu mevzuların 
l~ıc, Çalıırn anırnı, ve üeblerinde 
r,d ltıerk,;i ~!tır. Kitabın a11l sik· 
il, tcilik (~ı teıkil eden felsefi i
d,b (,\•ktrlikolontarizm) mesleği 
atı ~ f,~ı.. rnantıkı) üzerinde 
~i t:1'ki ltıev ısrarla durulabilirdi. 

tli·ıı ıu Yal k l' ~. . l°\~1 ' , b ' nız as er ıgımı · 
blr) l\dltı ~!ka. tnesleklerimizi de 
~ı R~ J:''ik; ak~dar eder. Bu iti • 
~trJ 0~ttilrnekey.ın eseri meslek far· 
I· tr,,.,. •ııin b"t" .. 
ı L.. '"lı .. t u un munev • 

"{\!l" '" e.v · 
d,~ llJ)}\'ne .11Ye olunabilir. Mil 
ltbl'~ ka~'rtdtrıııe değerli bir eser 
dt" 

1 
eder ıran genç muharriri 

'ıtıırıı d·ı' rnuvaf akiyetlerinin 
1 trirn. 

~t~l ttevzat Ayas 

lbniss d . 
'tı lotld uu un velıahb 
L ti~ re. gaı .. 
Q~k·· ~,t, g"' etclerının verdiği 
lf \i'-'d ore H · 
ıa, lr1 M ıcaı: ve Necit 

" ı.ı\ıt h·· elik Abd··1· · ·b 't)· ' U"''k u azız ı · 
1 

1'h .1 \l o "l 
t L t İli i u Emir Suudu 

11lt il etrn · 
~'ıt 'mi ıe 'f ıı, hu tnünasebet· 
t' lt r:- rı te rn 
•ttt b ı:.ıtıir S eraıim yapıl • 
~,~er· ulurıd\l" u~~un kendiai Ne-

ı t . iu lÇın k d' . 

Son günlerde hastahanelerin i
laçları azalmış ve takas müaadeıi 

verilmediği için mübayaat yapıla
mamıftı. Dahiliye vekaleti 16000 
liralık takas müsaadesi verdiğini 

dün bildirmiştir. 

Bebek bahCjesinln etrafı 

Bebek bahçesinin etrafındaki 

dükkan ve barakaların fena bir şe
kilde göze çarptığı görülmüt, hep
si kaldırılmıştır. Bahçenin etrafı 

temizlenmektedir. Harap bir hale 
gelen parmaklıklarda yakında de -
ğiştirilecektir. 

Kan kurutma iti 

Mezbahadaki kanları kurutmak 
işi Sait Bey isminde bir müteah -
hide verilmittir. Sait Bey ile bele
diye arasında beş senelik bir mu -
kavele yapılmıştır. Kanları ıterlize 
ederek kurutacak makineler Al -
manyaya ısmarlanmıthr. Bir bu -
çuk ay zarfında makineler gelecek 
ve Eyüpte hazırlanacak bir binaya 
yerle~tirilecektir. Mezbahadaki 
kanlar günü gününe kurutulacak 
ve sanayide, tebabette kullanılmak 
iizere memleket içinde aatılacağı 

gibi harice de gönderilecektir. Ku 
ru kandan düğme de yapılacak ve 
ı~übre olarak ta kullanılacaktır. 

Seyyah getirmek iCjin 

Belediye seyyahin şubesi tara · 
fından hazırlanan seyyah broturu 
lıasılmış ve dağıtılmaya batlanmıt 
tır lstanbulun ve Yalovanın güzel 
resimlerini taşıyan brotur Fransız· 
<·adır. 30000 adet baaılmıtbr. Bro· 
~ur İstanbula gelen seyyahlara d& 
, •erileceklir. Hazirandan sonra bro 
~.urun İngilizce ve Almanca11 da 
hazırlanacaktır. 

Kimsesizler yurdu 

Kimsesiz çocukların barındırıla 
cağı Galatadaki yurt ta tamirata 
başlanmıştır. Müesseseye alınacak 

çocukların her gün yıkanabilme • 
leri için asri duş salonu yapılacak· 
tır. Müesseseye bu sene 75 çocuk 
."\lınacaktır. 

· l'tıır F' en ısıne bi-
t- • aysal vekalet etmi~· Evkafla Belediye arasındaki 

~ ç_,ltıır F' :r ihtillf 
ı tr'd 'Y•al ile a Evvelki gün Ankaraya giden va 
~ 'tı .. Yan, etraf ve 

t t}''~) llluteıekkil b' h li ve belediye reisi Muhittin Beyin 
"1ıtıd a. tidere ır eyel halline uğraşacağı iıler arasında 

e lel-,1·10 d k keyfiyeti Em'ır 
ııa e ecekr evkafla belediye arasında muka· 

'f ---.... ır, taa vergisinden çıkan ihtilaf ta 
-~. 1 . ----l'f tler· vardır. Evkaf, belediyeden sokak 

~'ttı 'l\lk N·h 
1 

ll1lidUrlUAU ve meydanların mukataa vergisi 
ı 1 hiı... 

1 

a.t Beyin F · 1 k 80000 l' . k d B td· ••l tayin· .. atıh kayma o ara ıra ısteme te ir. e 

Ticaret ve iktısat 
·········································· 

Çiroz 
Amerikaya gönderiliyor 

Son hafta içinde Amerikaya 8 
bin liralık çiroz sevkedilmiştir. 

Bundan evvel bir parti gönde· 
rilen çiroz, Amerikada çok r&ğbet 
kazandığından derhal yeni sipa • 
ritler alınmıt ve çirozlar gönde • 
rilmiıtir. 

Alakadar makamlar çirozun 
mühim ihraç maddesinden biri o· 
labilmesi için tetkikata batlamıt· 
lardır. 

Balıkçılar cemiyeti de bu itle 
meığul olacak ve gelecek sene da· 
ha fazla ihraç hazırlanması ıçın 
tedbir alacaktır, 

Ciiresunda 

15 mayısa kadar Giresondan 
muhtelif memleketlere ancak 14 
bin lira kıymetinde fındık ihraç 
edilmiıtir. 

İhracatın azalmasının sebebi 
fındık mevsiminin geç.mit olmaaı 
ve Gireson piyaıaında stok hiç bir 
malın kalmamaııdır. Gireson ta· 
cirleri bu vaziyetten çok memnun 
görünmktedirler. 

Merainde 

Menin limanından, mevsim ba
ıından may11 başına kadar 12.240 
balya içinde 782.000 liralık pa • 
muk ihraç edilmittir. 

Bu ihracat geçen senekilere na· 
zaran gayet azdır. Pamuk fiatı 
bir sene evvelinin ayni olmakla 
beraber 1931 senesine nazaran 
yüzde 15 dütkündür. 

Menin limanından 
içinde 154 bin liralık 
132 bin liralık ihracat 
tır. 

nısan ayı 

ith,lat ve 
yapılmıt. 

OzUm, incir kurutmak 
hjln makine 

Almanya.da Türk ticaret oda • 
ıından gelen haberlere göre, Al -
man fen mektebi alisi profesörle
lerinden bir zat üzüm ve incirle -
rin kurutulması için bir makine 
hazılamıttır. 

Bu makine üzüm ve incirleri 
muntazam tekilde ve en kısa za· 
man zarfında kurutmakta im it. 

Profesör, bütün dünyada rağ· 
bet kazanan Türk üzüm ve incir· 
lerinin günet altında kurutulma • 
urun bir çok mahzurlarını aaya • 
rak makinesinin Türkiyede tecrü• 
be edilmesini iıtemektf'diı·. 

Hah tUccarlarlle Rıhtım 
,ırketl anlattı 

Transit halı taeirleri ile rıhtım 
tirketi arasında depo ücretlerinin 
indirilmesi yüzünden çıkan ihtilaf 
nihayet dün neticelenmittir. 

Tacirlerin arzuau üzerine rıh • 
tım tirketi yüzde 30 tenzilatı ka· 
bul etmittir. 

Tacirler, rıhtım tirketi ile yeni 
bir mukavele yapmaktadırlar. Her 
iki taraf hu mukavelenin ıartları 
daireainde hareket edeceklerdir. 

Rıhtım tirketi ve tacirler itilaf 
ettiklerini ticaret odasına resmen 
hildirmitlerdir. Oda tacirlerin bu 
müracaatını Vekalete bildirecek • 

\~ 1
>'e Y&.ı 1 İılı \&~erine bot kalan Jediye ise ıokak ve meydanların 

\!\ '-l'hkıe.r b erı müdürlüğüne halkın menfaati için açıldığını söy 
ll"Yirt ~\l. c;j tnildürü S '!} ' liyerek bu vergiyi vermemek isti· tir. 

1~ ~iile .. _ l'•ni tal:llrru"r tö. ~y-1 vor. Bu meseleden batka belediye Kısrak, tUtUn, sansar 
-.ı' .., ··•an 8 rnı '' -L ., '• c .. ı . "' eyin .,er· d ·le evkaf arasında mezarlıklar yü- Son hafta içinde Maca.ristan • 
'-. "''" ~ · ıne e ·· ~'lttedı ey Retirilec v. mu ıı:ünden çıkan ihtilaflar için de ve- dan memleketimize ( 4500) lira • 

r. - egı s~y • I :~aletin hl'lkemliğine müracaat edi- j hk kısrak ithal edilmittir. 
lecektir. Buna mukabil (1800) liralık ta 

Maarifte: ········ ........... . 
İlk mektep sergileri 

llkmekteplerde açılacak sınıf 

sergileri için hazırlıklara batlan • 
mışhr. Sergiler 13 haziranda açıla 
caktır. Temmuz birde de en iyi 
mektep ı.crgilerinin bir araya top
lanmasile Halkevinde büyük bir 
sergi açı İllcaktır. 

Köy mektepleri 

Köy nlektepleri kapanmış ve im 
tihanlara başlanmııtır. İki gün zar 
fında imtihanlar bitecektir. tık 

mektepler 31 mayıata kapanacak -
hr. 

DarUlfUnunda imtihanlar 

Darülfünunda dersler kesilmiş
tir. Haziran batında imtihanlara 
batlanacaktır. 

Ticaret müdürü Anka
radan geldi 

Ankaradaki, ticaret müdürleri 
ve mümeuilleri içtimaında bulu • 
nan İstanbul ticaret müdürü Muh
sin Bey içtima bittiği için dün teh· 
rimize dönmüıtür. 

Öğrendimize göre ticaret mü • 
dürleri ve Avrupadaki ticaret mü
meuilleri umumi toplantıda muh
telif mevzular üzerine tetkikat 
yapmak için muhtelif komisyon -
lara ayrılmıt ve bundan sonra ça· 
lıtmağ& baılamıılardır. Ticaret 
ve aanayiin her tubesini alakadar 
eden, bilhaua ihracat meıeleleri 
üzerine uzun tetkikat yapan ko • 
misyonlar birer rapor hazırhya -

rak lktııat Vekili Celil Beye ver
mitlerdir. 

Ticaret mıntakaları müdürleri· 
nin dahili ticaret üzerine yazmıt 

oldukları raporları Vekil Bey tet· 
kik etmit ve ticaret müdürlerine 
mıntakalarına gitmelerini bildir • 
mittir. 

Bunun üzerine bütün müdür • 
1er mıntakalarına dönmütlerdir. 

Yalnız ticaret mümeuilleri An· 
karada kalmıtlardır. 1kt11at Ve· 
kili Celal Bey ihraç işlerine çok 
ehemmiyet verdiğinden ticaret 
mümeuillerinden bazı izahat al • 
mak için Ankarada kalmalarını 

münasip görmüttür. Celal Bey 
tetkikatını ikmal etikten sonra ti
caret mümeuillerinin vazifelerine 
dönüp dönmiyecekleri de henüz 
malum değildir. Ticaret mınta • 
kalarının ofiı tarzında idaresi de 
Vekil Beyin tetkikatı neticesinde 
vereceği karara bağlıdır. 

Kadınlar toplandılar 

Kadınlar birliğinin kongresi dün 
yapılacaktı. Hazırlıklar bitirileme 
diği için kongre 1ıelecek pazara 
kalmıthr. 

yaprak tütün ihraç edilmittir. 
İngiltereye 1800 liralık cansar 

poıtu gönderilmittir. 

FındıkCjllar topnladllar 

İstanbul ticaret odası dün İstan· 
buldaki fındık tacirlerini davet e
derek büyük bir toplantı yapmıı· 
tır. Bu toplantıda üç senedenberi 
tatbik edilmekte olan fındık ni • 

zamnamesi hakkında tacirlerin fi· 

SOHBETLER 

BAYRAK 
İstiklal marşımızın güfteainde 

şu mısra vardır: 

Korkma sönmez bu ~efaklarda 

yüzen al sancak. 
O benim millitemin yıldızıdır, 

parlryacak ! .. 
Bu mısra okunurken, oturanlar 

ayağa kalkarlar, bu mısralar ayak· 
ta saygı ile dinlenir. 

"' '<· 1(. 

Dünkü gazetelerde ıu haber var· 
dı: 

Cümhuriyet Halk Fırkası vila -
yet idare heyeti ıiyaseti bütün köy 
Jerde cuma ve pazar günleri köyün 
meydanına bayrak çekilmesini ta -
mim etmiştir. 

Bu merasim cuma günü Tarabya 
da büyük tezahüratla yapılmıştır. 

Çocuklara bayrak sevgisini aıı· 
lamak, bayrağa hürmeti öğretmek 
ve yarınki nesli bu ülkü ile büyüt· 
mek bir borçtur .. Bu borç ödeni • 
yor. 

1(."' 1f. 

İyi amma, resmi günlerde, reaml 
dairelerde gördüğümüz yırtık, kir
li, rengi atmıf, yıldızı ile ayı biri· 
birine karışmıt bayraklara ne diye 
lim?. 

Ya, birgazetede gördüğümüz reı 
me ne söyliyelim? .Ebuuuut cad • 
desinde açılan bir lağımın önüne, 
dikkat işareti diye bayrağımız a· 
sılmıf. Bunun resmini koyan gaze· 
te "Rezalet, diyor. Kafi değil.. Ha· 
yır, bu hale söylenecek söz lugatta 
yoktur. 

:(. :(. ~ 

Cümhuriyeti koruma kanununa, 
bay,rağımıza hürmetsizlik edenle -
ri şiddetle cezalandıracak bir mad 
de ilave edilmesinin zaruri olduğu 
anlaıılıyor. Her halde kanuni bir 
bayrak nizamına ihtiyacımız oldu
ğu her gün meydana çıkıyor. 

Abidin Daver Bey arkadaşımı • 
zın hakkı var: 

"Milli bayrağa hürmetsizlik e • 
denlere hatlarını bildirmek ve va• 
tani terbiyesi nokııan olanları ter • 
biye etmek devletin en mühim va· 
zifelerinden biridir.,, 

Sellml izzet 
uıınııımrtt11mıı11n1ııtt1ıntm111111111nmınuımınıı11nmmnaıımnmmm1111nıwnı1tt11nı.,. 

Gümrüklerde lağvedilen 
daireler 

İnhisarlar ve Gümrükler Veki.· 
letinden gelen bir emir üzerine İs
tanbul gümrükleri bat müdürlüğü 
muhasebe ve vezneai 1 haziran ta .. 
rihinden itibaren lağvedilmittir. 

Menin ve lzmirdeki bat müdi· 
riyetlerde bulunan muhasebe ve 
veznelerde ayni tekilde liğvedil • 
miştir. Bat müdiriyet muhasebe
sinin vazifesini ithalat gümrükleri 
muhasebe veznesi yapacaktır. 

İtalyan tahtelbahirleri 
lki İtalyan tahtelbahiri dün öğ

leden evvel limanımıza gelmişler 
ve durmadan Karadenize geçmiı_. 
lerdir. T ah tel bahirler dönütte 
limanımızda bir kaç gün kalacak
lardır. 

1ıumıttı1ın1t1111q1111tmnnıınmın 11111ın111ııımnı11111nıımttıuımıı11111nmnmwm1 

İuıuııım•!~ •• ,!~!ımı~~~ı~ı~ı~ımıı~~ı~ı~m!uınnnn 
22 Mayıs 1918 

- .\\ uı.ttıQ a Maı·arı .. taıı hüklimdarı ile 
muhtı>rf'm rr.fiks,.ı dıın aıt,aın !!!'hrlmh'.dl'Q 
a.uılmı,ıanlır. .\luhterrm mi83tlrlı-rlm'7 ı .. 
tsı~·onda ft:\ kalldt: mna,lnıle te,~ 1 olun. 
mu~lardır. 

kirleri aorulmuttur. Tacirler ni - 1'arnfı ı•adl~ahldt'n hükunıdar Hazn!t. 

~amnamenin tatbik sahasındaki lt"rlne mu~lrlik nı1>11~uru te' dh bu~ urulmrı,. 

vaziyeti üzerinde fikirlerini söyle· tur._ Diın uflıı Uzrrl llarlcl~ e ~R7.ırı Ah-

mitlerdir. met 1"eaimi Bl'~rfrndl tarafından "~rkl 

Ö
v • v. • .. • • DorJan., da A \ uııtur~ a harld~·e nann Kont 
grendıgtmıze gore tacırlerff Bor~'an ~rcrlne nıutaotnıı bir 1.İ)afet ver11-

fikirleri oda tarafından tesbit edi· ı nıt, H' :r;l~·Rff'ltl" ııadra1.anı Tallt Paıa, ma
l k V k-1 t ·· d '} k lİ\f' nazırı Ca,·ıt Ht"yl\larkl Pallınlçl, Hilmi 
ece ve e a e e ıon erı ece Pa~a. Ff'thl Bl'y Kadı Adil ili'~ , Snıon & • 

lir.. fendi \e uır zeut hazır bulunmuılardır. 
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Y alaycı Ali, ustasını 
niçin ve nasıl öldürdü? 

Kızınca, Örs demirini başına indirmiş ! 

MUdJet umumt, suc;lunun akıt vaziyetinin tlbbı adlice 
müşahede yapıl~ral< tesbitine lüzum gördü. 

Üfürükçü
lük davası 

Hacı Tahir Ef .mahkemede 

Azap kapısındaki evinde 
nefes ettiği iddiası var! 

Azapkap:sında oturan Hacı Ta· 
htnnbul Ağır ceza rnahkemc:;İn ! u::t<ını öldürmüş bir halde bıılmu§ 

1 

~'ir Efendi iııminde bir ihtiyar hak· 
de, dün yeni bir cinayet davası gö- , ı;, l !,, demi~. Buna kar~ı Ali, "Nasıl bnda üfürükçülük iddiasilc bir 
rülmeee başlanmıştır. lıöyle bir şey uydurayım? yapan 1 ~,ücldet evvel tahkikat yapJlmıf, 

Suçlu, Kalaycı Alidir. Üsküdaı·· benim!,, diyerek, tahkikatı yapan i\eticede kendisi mahkemeye ve -
da ustası Maçkalı Osmanı kavga Ücküclar müddei umumun Burha· rilmişti. 

Mahkeme, bu isteği muv:ıfık buldu 

sırasında tehevvürle öldürdüğü neain Beye, suçunu itiraf etmiş. lstanbul ağır ceza mahkeme -
kaydile, mahkemeye verilmİ!tİr. Dün, muhakemede ::orguya çeki r. inde1<i bu muhakemeye dün de -
Tahkikata göre, ustasını örs <lemi· !en Ali, müteı·edit bir tavırla, şöyle ı,;am ohmm'lş, bazı ıahitler dinle -
rini başına indirmek suretile öldür- :;öyledi: ınilmi1tir. 
mÜ!lÜr. Örs demiri lıa~ma vurulan - Eet. Elimden böyle bir kaza t kin~i ,ube muavinlerinden Şe • 
uataaı, derhal ölmü,tür. çıktı. Am'l, ustam sebep oldu. Ba- :: if Bey, şunları anlatmı,tır: 

Kavga, para münakaşaıından na gÜilük çıkardı. Kötü davrandı. _ Hacı Tahir Efendinin evi ci-
, çıkmı§hr. Ali, kalaycı Osmanın dü Nüfus kağıdımı vermedi. Tokatla- varına benimle beraber gelen hıı.-
• kanın>\ vak' adan on gün e,. vel. gel dı. Kızdım, koluna vurmak ıçın, r.um, daha evvel içeriye airmiıti. 

mi!. Ayda dört lira ücretle çalı!a• örs demirini kaptım. Demir, başı- .lira:ı sonrada ben kapıyı çaldım, 
cakmı,. Ustası, kendisinden mem- na rast geldi, öldü. Bu ite çok ca • ~.'.apıyı açana okunmak istediğim 
nun kalmam•!· Her rün çıkı§ıyor- mm sıkıldı. Fareler, yahut kediler $Öy!edim, "buyurun!,, dedi. Ayak 
mu§. Bir gün gene paylamış, "kap- 3•emesin diye, bt.§ına tencere ce - bas~ığım odada, bir kö§ede Hacı 
ları iyi yıkamıyorsun, demiş. Son-, çirdim, üstüne ot minder koydum. Tahir Efendi, karşıunda da benim 
ra, çok ekmek yediğinden dolayı Acıdım!. le beraber gelen hanım oturuyor -
da ıı.zarlamıf . Ali, "öyle ise ver it- Suçlunun poliste, müddei umu • du. Ben içeriye ıirdiiim sırada, 
Jemit paramı, nüfus kağıdımı, gi· milikte, mustantiklikte verdiii ifa· Hacı Tahir Efendi, hanıma oku • 
deyim, ,eklinde bir cevap vermiş. deler ayrı ayrı okundu. Bunlar ara yup üflemek üzere fan ile, çorap, 
Ustası, bu teklifi reddelmi9. Kav · cm da, bazı farklar vardı· Mesela, ~eker, ,:\gara gibi ıeylerden biri • 
ga, büyiimÜ§. istintak hakimine, ustasının kendi· sini getirmesini söyliyordu. 

H iddet anında, Ali, dükin<la bu oine fena gözle baktığını, yüz bula Ben İçerde iken, batka birisi de 
lunnn ör~ demirini kapını~, savur- mayınca üzerine yürüdüğünü söy- gelip haıta çocuğunu okutmak iı
muş. Demir başına değen ustası, lemiş, öldürmesinin sebebi olarak tediiini anlattı, "peki,, cevabını al 
hiç aes çıkarmadan ölünce, Ali, bunu göstermitti. T eferrüata ait dı. Nihayet biz hüviyetimizi bildir· 
bir müddet ,aşkın şa!kın hakmı!, bazı biribirine uymıyan noktalar dik, orada bulduğumuz bohçaları 
sonra ölünün kafasına bir tencere da bulunuyordu. aradık, !ekerler, cirara kutulan, 
geçirerek yüzünü kapamıf, üzerin- Müddei umumi Ahmet Muhlis yürek teklinde ba:.ıı ciıimler, tav
de nüfus k; ğıdını aramış, hulama B., şahitlerin çağrılmasını, suç ale· §an kulağı,' çocuk takımı, ve saire 
mıf, nihayet, öldürdüğü adamın ti olan örs demirinin emanet dai - bulduk. 
ayakkap!arını çıkarmış, giymiJ, du resinden ıetirtilmesini, ayni za -
varda asılı ceketi cebinde bulduğu manda, ifadelerindeki uyg\;nsuz -
ııltr lirayı almı~, dükandan çıkmış. luk ve mahkeme huzurundaki hal 
Fakat, o gün akıama .kadar bir ve tavrı itibarile, suçlunun akli 
kaç defa dükana dönmüş. Sebebi vaziyeti tesbit edilmek üzere, Tıb
de, nüfuı kağıdını aramakmış. ~ı Adliye gönderilmesine karar is-

Nüfus kağıdını bulmaktan ümi- tedi. 
dini kesince, tanı,tığı Ziya ismin · 
de birisine gitmit, işi anlatmış. O 
da "git, cinayeti polise haber ver. 
Ama, kendinin yaptrğını söyleme. 
Baıka biri yapmı~ olsur., sen de 

Reis Aziı:, aza Nusret ve Aaım 

!leyler, bu iıteği muvafık görerek. 
öyle karar verdiler. Muhal.eme, on 
dokuz temmuz pazar günü aaat 
on üç huçuia bırakıldı. 

Motör çarpınca, sandal ... 
lstanbı>l ağır ceza mahkernesin- , sirile mi, değil mi? Ben, ne bile -

de, dün bir ölüme sebep olmak da- yim. Zatürreden öldüğüne dair ra
vasma bakılmı§tır. por verilmiş. Bu kazadan dört ay 

Suçlusu Mustafa Feyzullah E • aonra, kurban bayramında .... Ara· 
fendi isminde elli dokuz ya!ında dn.n çok zaman geçerek, her halde 
bir motör kaptanı o!an bu dava, ölümü kazadan dolayı olmıyacak !. 
üçüncü ce:;::a rnahkeme:ıinden vn • Muıtaf a Feyzullah Efendiden, 
zife kararile acır cezaya gön~cril- kendisnin kaptanlık ruhsatnamesi 
miştir. Suçlu, geçen kanunuevvel· olup o!madıiı ~orulmuş, "yoktur, 
de bir giin, Emirgan önlerinden fakat 16 ya§ından beri deniz üz:e· 
kaptanı bulunduğu "Beykoz,, r.ıo . rinde ya~ıyorum. işim, denizcilik
törile geçerken, oralardan geçen tir!,, cevabı alınmı~tır. 

Sivil memur Hilmi Efendi çağrıl 
dı. O da, ayni !ekilde ıöz aöyledi. 
Bulunan çamatır araımda pijama. 
kargacık burgacık yazılı ka'ğıt par
çaları, muskalar da gördüğünü ila
ve etti. 

Şahit Osman Efendi de dinlenil 
dikten sonra, eve ıiden memur ha
nımla çocuğunu okutmak isteyen 
Şükrü Efendinin Jahit olarak çağ -
rılmaları ve müsadere olunan şey· 
)erin mahkemeye getirtilmesi ka -
rarlaştırıldı. Muhakeme, 2 temmuz 
pazar günü öğleden sonraya hıra
luldı. 

Hacı Tahir Efendi, polis memur 
larmın ifadelerini kabul etmemi,, 
bulunan feylerin ailesi efradına a
it olduğunu, hariçten getirilip o -
kunmak üzere bırakılmı! olmadığı 
nı söylemiş, evde kl'lç kişi oturdu
ğu sualine kar91 da, !U cevabı ver· 
miştir: 

- Kızım, kocası. Çocukları, ka 
nm ve saire ... tam en bir kişiyi~ . 

Zorla kuzu almak 

Genç bir tarihçi 

retmiştir. 

Reımini koy • 
duğumu:ı 1ıenç, 

İstanbul erkek Ji . 
sesi ıon sınıf ta
lebesinden Saim 
Beydir. Henüz 
mektep sırala • 
rında olduğu hal 
de lıtanhulun es 
ki eserlerine da
ir bir kitap ne§· 

Bu eıer, genç müverrihin bir 
iki senedenberi yaptığı tetkikler 
neticesinde vücude gelmiş ve kü
tüphanemize konulacak kıymetli 

bir kitap olmuıtur. 

---~ 
TAKVİ~ 

Paıarlesi 51b 
22 Mayıs 23 ~· 1 

27 Muharrem i8 Muh•1: 
t :urı do~uşu 4 ,,7 
C:un 1 <ili,• l!.P.~b 

:-ıbah nam ıı1.1 4,• it 
o~ıe n:ıma1.ı 1 ,io 
~indi namazı lô. ı•J 
.\ks~ nı neına1.• ırı,\lo 

\'ahı namazı 21.1•1 
im ık 2'.!q 

' ılın ı:ercn gilnlerı ı ı ~ 

ı..aıan ~ ~7 

\... ~ 
H.\ YA - YP~ili.öy aııkt>r rllt' ıfP 

zinden ' C'rllf' n ınalfımata görıı ~ 
bulutlu olacak, ara ııra hafif .) aJ...

~~~ ~ 
Dünkü &waldık ım fnıl:ı l ıl._.tj(ı 

' 'll'P"' dc rC'Ol', hava ta7.~ iki ;.;.; m•· ~ 
)Ui'ıın )'ağnıurıın mlktari 18 ınU 

Kitapta lıtanbulun ve Bizan • - , 
sın bir tarihçesi yapıldıktan sonra 
!ehri susliyen tarih ve sanat c'er· -----------
!erinin tetkikine giriıilmektedir. BugUn 

Eserin sonuna bazı bina ve a
bidelerin resimleri de ilave olun-

l S ı· A N Ü lJ L : .,...ıt 

ıs - 18.80 rramofon, ıs.:ııo 
11~ der1 ()llıptedllere 0111h.U•l' 

mU!tUr, 19.f:\ Ulı\turl(a ll:lL ( \'edia Jllıl I 

B f k 
J9 .. U - 20.30 alaturl.a 8a;ı; (5"r't ~ 

u eseri neıretmeğe muvaf a - :l0.30 _ 21,30 alaturka ııa:ı. ısali~ 
olan ıenç tarihçiyi tebrik eder ve \'C ark,daolarıı. 2ı.so - !:l ırıırl 

dtn itibar<'n ajans, borsa' lıab<'rJc ileride de milli kütüphanemize 
J&rl. 

daha pek çok kıymetli eıerler ka- ANKARA o .us m.ı 
8

,, 

:ıandırmasını temenni eyleriz. 12.so -:- ıs,so Gramofon· 
10,~ 

.......,.......,~.......,.......,~.......,~~~~'!!:Z~~~~ Ulyasctı rumhur flllırınoııik µrJ',. 
aldığını, fakat, eski efendisinin cbumann Ou\'erture CenoHW1' 

porrl Clo • Clo fükker 84'renllt 1,, bunların iyi yeti9miş, damızlık ha- ıs,ıo _ J9,10 Gramofon. Jl),10 -
111

• 

le gelmiş olduğunu görünce, alı - tar !folo < adrPttin Bt'y tarnfıncl', 
- :l0,10 Konferanı. %0,10 - .t\.1911 

koymak maksadile hakkında höy· 
rl \.e ha\'a raporu. 

le zorla almak iddiasında bulun - \ ' ı YA s A <.>18,t m.ı 
0 duğunu söylemitti. ıuo PIAk - ıs Komın - ıs.ı., ~ 

1',JO Kon.er - 16,65 Plı\k - !il.
Çoban Resul, bunların zorla a - - :?3,4,'i rlAk. 

lınmadığım, güzellikle verildiğini LE t ı• 'Z ı G ıssu m.ı ıt 

Şimdi Kalıkra~yada askerlik edeen '1.1 15 Ji:nnastık - 'i'.ll~ Kon~' -;ı 
ra muııı.ı - u.ı~ rlllk - ıı.ıo 

arkadaşı Abdürrahmanın bildiği • 2s,10 Muelkl. 

ni de ilave etmittir. BOK R r. ş csou m. ı r;'_ 
Müddei umumi Ahmet Muhlis ıs Pllk - 14'16 Pllk -

111 ""..1 ılkl - 19,1~ Konser - ?0,40 rıA (f' 
Bey, zorla almak iddiaıınm usulü Orkf'l'lrıı - zı . .ı~ Tagnnnl - :ı~-' 
dairesinde ıabit ıörülmediği kay • - %%,SO TaKJlnnı. 1 

R O ~I A (.Ul.2 m .) ~' 
dile, çoban Resulün beraatini iıte- 20.10 H aber - :?1 Sport - zt, 
mittir. - 2S,.'IS Haber. 

Mahkemede, zorla almag~ a dair 8 u ı> A r Eş T ı; <:>;;o.s 01·> ıS.-
7 ,ıı~ Jtmnutik - 11 Pl'lk - / 

deliller elde edilemedijinden, be • - ıuo ,Jimnastik - 18.4ıs Kı111ff~ 
raat kararı verildiğini bildirmi§itr. Çipn muılklıl - 23.SO Çiıı;an ifil' 

YARŞO\'A Cl4l:? m .) ı' ~ 
Pathcanlar arasındaki esrar 1s.10 PJAk - 1e,ıso rıAk ..... ~ 

kımurl - 21 O~rl!t - %1.U )fıl ~ 
Bir küfe içinde ve patlıcanlar a· 

raaında esrar kaçırmaktnn suçlu 
olarak lbrahim oğlu Ahmet Efen
di isminde birisi, dün İstanbul a-
~ır ecza mahkemesinde muhake -
me edilmiştir. 

Oan11. 

A XK An.\ ıs"'. 
ıı.:ıo - 1ı:.so gramofon· trf,ı· 

r
""' Jtlnı"ı-tl<'Umhur fila rmonlk o 

1 
• Kelt!rbela Onrture l\onttd ııt ı 

n.,mbcrr Fanta"le 'l'hc suıd' ı!· 
Str;m~ \'ıılsr. lllor:en r.ı,ıııM· •0,ıO cf 
19.3~ ıılııturkft ııaz. 19.311 - '", ,

rlenberi Yalova ve civarında taze 1 nımılliir.I. 20.ıo ııJanıı hllberıeri ' 

vumurta satın alarak 1ıtanhula ge ııo rıı. 1, 

Ahmet Efendi kendisinin öte -

. . . \ ' 1 \ ' \ 'N .\ (,rnı.1 m . ) 1' 
~ırıp Bllhkpazannda satmakla ge • l2.IO konur _ ıuo plıı1' - ı3" 
,.;indiğini, gene bir akşam iki san· lf!r - ıu;; plak - 20 ı.onııcr -

ı:hk yumurta getirdiğini, köprüde · er - 23.tı> dan,. I' 
(, ıı: 1 I' z 1 (l (389,f! JTI. ) Jtf 1''° " 

~manetçi madam Sultanaya bırak· '7.ııs Jlmıı:ıatlk _ 1.s:ı1 ı.on J\t',strf 
ı.ığmı anlatmı!, ifadesine !Öyle de- ıs mo. iki - ıı M"nfoııil• .":tr• 

·•am etmi!tir: 
Erteai sabah, iki ıandık yumur· 

byı emanetçiden aldım. Satmak 
;,:zere, Bahkpazarına götürecek • 
t im. Bir hamalın ıırtma yüklettim. 
Tam bu sırada bir polis yanıma 
rakla~lı, bizi Eminönü merkezine 
•;. ağırdı. Oradn sandıhları açıp, yu 
murtaları birer birer saydılar. Eı
~ ar meydana çıkmadı!. 

- Size ait bir küf ede ki patlı-

lrnn'lf'r - 23.30 !IC'nfiıı lk orlif· I' 
BU Kil r.: Ş (30.J,2 nı.) tS ıı011 
ili Jllıık - J.t.16 Jllal< -

" ı.c,trll· 21 orl•rıtr:ı - 22.1 ... or 
0 

R O~ A ( ·Ul .2 m.) ..,1,4) 1 _ .. 
:?O hahfor - 21.30 plıı ' ,.,.ı ff 

il l ' DA p P! 'f y, ıMO•: - 1• i 
7.• :; jinın:ııtik - 11 pl• ,1111 ı.-o~-1· 

r."""' orkl'.fıl rıuı - 19.SO "'"0 ııt••'10 .. 5.S 
:: t.30 lrnn•l'r orl.e"trn. - " ) ı~ t' 

\'.\R~O\' A (1412 111· ,s. 
.. ıı.ı -

21 l\onı"r - 21 rrıu5 

2:ı . 1:; pl:\k - 21 dan"· 

B- hms içiıı &c ra ,,., ~ 
Hüınünün sandalına çarpmak, Neticede, muhaekme §ahitlerinin 

çağrılması için 20 temmuz pazar Hüsnünün denize dütmesine, yara 
]anmasına, scnra tedavi edildiğ i 

hasli\hane:le bu hadisenin neticesi 

olaı·ak zatürreye tutulup ölmesine 
:ıebep olmaktan ıuçludur. 

fIÜn ii on buç:.ığa kalmııtır. 

İstanbul Ağır ceza mhakemesin r:.anlar arasında esrar bulunmuş?. 
de, dün Y etilköyde çobanlık cclen - O!abilir. Fakat, bu küfe ve i
Y apyalı Resulün muhakeme:aine •: indeki patlıcanlar gibi patlıcanlar 
haşlanmı~tır. : rasmdaki esrarda. bana ait değil • 

l A Bratııı• ti ~ 
Mel hur beste car doııü"' V' 

ğu~unun yüzüncü yıl 10ıı''° i • 
d .. - ıedeI1 l t' fi na~ebetile ün og dil •·~ti 

rülbedayi tiyatrosun da" 1 ıli"' 

Kendisi, mahkemede ~unları 
söylemiştir: 

- O 3ün rüı;gar sertti, deniz ço!< 
tu. O g~ce çıkan sandalın sandal • 
cısı ihtiyardı. Sandalına kumanda 
edemedi. Ben, kazanın önüne geç 
mck için, istop ettim, tornistan et
tim. Bütün gayretim neticesiz kal
dı. Sandal devrildi, dcn:ze di'!en 
Hüsnüyü, etraf tan yetİ!en sandalcı 
lar çıkardılar. Hüsnü, sonradan 
hsatahanede ölmüı. Bu hadise te -

Esrar bulundurmak 
ve içirmek 

Ho~ap<ı.şada kahvehane sahibi 
Celal Efendi, e~rar bulund\4rmak 
ve miitterileı·e içirmekten clün la · 
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmiştir. 

Suçlu, bunu kat'iyyen ink~r et • 
ıniş, zabıt varakn~mda kahvehane
ye gidilin::e memurları göstererel~ 
kahvecinin hemen esrar kabağını 
kapıp dışarıya fırladığı yazıldığm 
elan, bu zaptı imzalıyan bütün me
murlftrın çağrılması kararile, mu
hakeme, 15 eylüle bırakıhnı,tır. 

Ço~an Reıul, ı:orla kuzu almak- .\ir. Bu. ba.~ka~nnıdır. Sahibi, i~in 
tan suçludur. Sorguya çekilmif, \:ıeydana ç.ıkacağmı anlayınca , hı· 

!Öyle söy :emi§tİr: , akm1ş, kaçmış. Onu ele geçire -
- Ben, zorla kuzu almadım. o;neyince, suçu bana yüklettiler. 

Yamn:la çalı9tığım adam, çalııma· ~{ırk senedir yumurta ticaretile 
ma karşttık olarak, bana bir erkek, 1 :neşgulum. Bir clefa bile patlıcan 
bir di§i iki kuı:u vermeii teklif ct· ı ::careti yapma:lım. Çünkü, serma· 
ti. Ben de ra:zı ol:lum. ·ıem az, topu topu elli, altmış lira-

l lk tahkikattaki ifadesinde de, : an ibaret ... Bu ~crmayeyi, fazla 
borca kar~ılık olarak verilen bu ;lurmıyan, çabuk çürüyen mala. ya.
kuzuların bir sene sonra koyun ve ~ırarak za:-ara girr.ıek istemedim. 
koç oldt,kların, bunların bir gün Muhakeme, tahkikatı yapan po· 
es~d efen:!isi Yusuf Efendinin sü • lis!erin şahit olarak mahkemeye 
rüsüne karrıtığını, gidip ıilriinün çn~nlr.ı:ıları için 19 temmuz pazar 
çobanı Mehmetttn, onun rızaıile öğledeen aonraya bırakıldı. 

t raf ırı "' ~ konservatuvarı a tO ,ıe 
tuvar ,e 

yapılmış, konıerva 'ill e 
lcri tarafın~an Brahrıs 
'(alınmıştır. 

f v ııP'I 
KIRALll< E,11"'' '*" ..t · ı · ı 1111 .- ;~ 

,\nl.:ıu3 C'nıldf'!llnıll' ı • ,·r 11ır lf " 
. hC'l1 ı• <ıofa, bir 01utfa1', bir 

1 11 ,,r• ,, 
mürekkl'p !tir kat rh·f'r ',\rı"''ıt 
kiralıktır. Elr l•trlk. '111• 

nıım:ırnyll mliracaııt. 

ooı<'fO~ 11 
Hafız Ce~ll'"~ 

ı dl" • ~ 
Dahili hastalık arı 1.,ı,ıt· 

Divanyolu N. 118 'f e 
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3 MAYIS" GECESİ .. 
• N • - 6 - \ - Güzeldeğil mi? Bugün ıetir· 
ennıan Hanımın çayında diler. Bu çiçekler Japonyada çıkı -

ıf O IÖıı Neriıman Hanımefendi- yormuf. . . 
Ilı Ç&yı vardı e· k d .. l - Beğendim. Japonlar ııbı bo • lur . ır a m guze o- b 

... , zeno·ın 1 h k t dur kalmıf bir ne at .... .. r --. o ursa, er es a· ı 
r,...lllclan •·-ın- b. k - · k i Dalgın dalgın saksıya bakıyor -
l1aı wuı •ult ır er egın a· 1 oiurıa on . . k ı du. 
Jb ... 1_ ' un evıne gıtme , o· 1 • • ki. d 
--.a IÖriitın k d l . d . - Dört gözle ıızı be ıyor um. ,..t e , avet erın e, zı-
.r...-ttleri-..ıe b l k . Neden geç kaldınız?. 

O a-u u uruna ıster. . F ka bekl d. 
liin N · H f d" - ltlerım vardı. a t e ı· • ' erıman anıme en ı • ı ı· 

lliJa lalonund h d d ğinizi bilseydim daha evve ıe ır • ha L_ a, er zaman an a - . . . . . 
7 uol çiçek d h dım. Bır emrınız mı var .. 

llQaefeıadi b.vadr 
1 

veb ayrıc~, ~- - Emir değil.. Galiba bundan 
ı; B· ' ır e caz ant getırmıt . . d . 
.. life her f k. .b. ..k il f sonra Saım Beyı avet etmıyeceti llıii ' . ae er ı gı ı mu e e • 

'llliite ~dıyen yenilip içiliyor, ği~ Saim Bey gibi, laakal befyüZ 
l'ft .. ..ı.llıadıyen danı ediliyor, müte- d bö" 1 b. 
--.qıye k bin liruı olan bir a ama y e ır 

".. .n onutuluyordu. muamele yapabilir misiniz?.. Ka· 
•t un.ıf Bey biraz geç geldi. Sa-
.. Yed b bahati ne dir? 
İltiter ı . uçuktu. Misafirler birer - Kabahati yok.... Fakat biraz 
~ .ııtıneğe baılamı,1ardı. evvel öyle bir feY söyledi ki .. Bilir· 

çb;:-n Hanım misafirlerini ge siniz, ben kimseye kızmam, amma 
L. ı· "'Müfit Beyi kar,ıladı, avu-
~ e ı • · bu adamın her ıözüne kızıyonım .. 
dı: 111 

Öperken uıulcacık fısılda- Oturdu. Müfit dikkatle ona ba • 

...._ l:v· 1c· .nyordu: 
~~ ı, ıeldiniz, sizinle konu • _ Bugün yorulmutıunuz. 
'-

1
11l var. Herkes gittikten _Yoruldum, yokıa Saim Be· 

ı.. lconuıuruz k d · · l "liif• ' yin sözlerine bu a ar ıınır enm~z fllaı . it Bey peki makamında ha-

lt._ ö~~~e ~idi, salona girdi. Her• di:~tını önüne efmif, bol yüzük-
1.tiif~llllllıyerek onu ıelimladı. lü parmakları araıında, fil diti bir 
li ~J Yalnız baroda değil, Şif sigara ağzını evirip çeviriyordu. l'"' ~~da __ da meı~~rd_u.. _Müfit, Saim nerede?. 
li L! ıozlüklu, yaka ıhkh çıçek- B d d "''l ., 

uır ıat - ura a eıı mı •• 
....._ 0 .. Yanına sokuldu: _Hayır, burada olduiıtnu bjJ .. 

)1,:,... \lllyanın en mes'ut adamı . d ? 
-·-..ıat Be . . . . mıyor mıy ınız •• 
" lletd· )dır! dedı, kendını herke- _ Nereden bileyim?. 
h "ıat lrılıiı. Bütün dudaklarda _ Burada değil. Dün aa1-htan 
"" IQ a ..,_ar sanki: "S~n kim gele-

1 
heri yüzünü ıörmedim. Dinle be· 

1' .. ~lı~ bir ~erımi , bulun· ı ni, Müfit. Bilirsin ki, ıizi çok seve· 
-....:. ıra,' uzere yerın var.,, 11iz,•Eakat siı'irı bi~i se\'İp ıeTmedi-
P'..a...... at ediyorsunuz Saim Bey. .... . . b"I · Ahbapl.-mıız ._.,.. '-uı . gınızı ı mıyoruz. •• 

~deıı Pek ~ .c;yle)'iı~n~~ ~t•m eskidikçe, ıizi anlamamız daha 
Yordu. Of anma ıgı e ı o- güçleıiyor. 

-..... lltif - Yok canım!. 
"-a .. IJerı~t eden ben delilim azi- - Doğru aöyleyin, Saimin dot· 
'°illa bu ıııa gibi, herkeı gittikten tu mııınız, deiil miıiniz?. 
~ 1ci • rada kalmak iıtiyecek pek 
al-.! fl '9ar, Ben kendi hesabıma (Devamı var) -... -) . , , 

'9uı~l'illizde olmak iıterdim. 
'~Bey, Saim Beye soğuk bir 

),aktı· 'I> . S atlflre.ek Neriman Hanımefen-
~ ~lediiini i!ittiniz .. Bravo!.. 
• ~1 llaaanız kuvvetli. 

da, çiİlılcarınız da uzun, diyebilir
ı._.,li 1aij u .. s~~ın ~eyin kulakları 
leJııı tüktu. Saıın Bey, bu müa-
~~beleye aldırıt etmedi. 

l.i, '11 tt~n Hanımefendinin hiç 
lata, dett laiımdan kaçmaz. Yal-

Yeni bir arkadaşımız 
Şehrimizde pazartesi ve per • 

şcmbe günleri çıkmak üzere (Re· 
simli latanbul) iımile yeni bir ıa .. 
zete çıkmaia baılamıştır. 

(Resimli lıtanbul) un resimleri 
güzeldir, içindeki yazılar eilen • 
celidir, alakadar idicidir. Sayııı 
üç kurut tur. Yeni arkadaıımızı 
tebrik eder, uzun ömürlü olmaıı .. 
nı dileriz. '·· ti Jaııınaıını dinlemek iste

~f te._; ~e .~ocaya dütmüt ! ... Tu Yeni bir temsil heyeti ~~rı iiftur, ıüzel kadınların 
)Otlar. llluhakkak çapkın olu - Bir müddettenberi temıillerini 

"- AL tatil etmit olan Sahir opereti sahi· 
t ~qlllet s f 
"'- ll•let- a a Bey hakkında bi Cemal Bey, sanatkar Fahri Bey-
'- 8111ı duydunuz?.. le İ§tirak ve yeni bir ırupla yeni • 
~? .•. '8ıı 11 ı,&na mı ıotuyorau - den faaliyete geçmittir. Bu heyet 
~~1-., bi~ilen~n iç yüzünü, bura- bu yaz.6 yeni operet ve 3 yeni pi -
~. illeri ıiz her gün iyi bi- yeıle latanbulun her tarafında tem -.-\1 li)Je . ~iller verecektir. 

' ~ ciılcten sonra Neri - --~-
ittdi tcli10 - .Y~na ıitti, bir sır Zehirli gazlardan korunma . ...... s r llbı dedi k .• 
latetd' .. 8 lll\ihinı bir ı •.. 1 k Zehirli ıazlardan halkm ne te • 
:b._ •11a B feY soy eme k'ld k b 0 l w • il · hak ~ •""l ''• \Irada ti d" ı e oruna ı ~eıı usu en • 
taL.._·•.atalft ' m 1

' uzun u- 1< d h · k' · d D ""lfü 
.._~ra &.::: kııaca ıöyliyeyim, ın da a~ı~a~n ;; ızınB e aru f 
lı. .. ~ tel&Jck· ı 1&dık bir dost ola· nun a mu azım efet ey tar~ m 
~~ 1 

•diniz Ei b. .. dan umuma bir konf eranı verıle • 
lla ittt-ı lıkdırae., ç~kiru:r d ır g:n ı:ek ve bu konf eranılar bir kaç haf 
llb-t._ ~llc•d.iııiz.. Sizi ek ent d a- ta devaiıı edecektir. 

"

- -,.._ 
1 

• ıı ın ı an ,. Çııa ı-

ı·~ 1•Parıııa M ınaden gelen her 1 
ite L_d •· eıele ne kadar na lal q ar 1 ·· 

tnıı .• n •.• .:: .. uç olurıa olsun ya-a· -vzuın .. 
..._-~~~ aoıır., u ~utınayınız. 
:-SU. tllOllcl Nerıınan Hanıın 
ta .. _ - • a otur•- M··f· B . , 
~ titti. l\fan ._. u ıt eyın 

1 ~.,. ı.~ lllaaalardan bi
.._.ıyordu. Neri -

Istanbulda posta 
merkezleri 

lıtanbul telgraf ve poıta batmü· 
düriyetine merbut 112 telıraf ve 
posta merkezi bulunmaktadır. 

Bu merkezler dahilindeki mua
melitm bir kat daha düzeltilmeli 
içiıı, kat: JMlİlilMJ' ,.~. 
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D ilimiz lıtaallal Cebeaaeml 
88 lncı llate 

ANKARA !ZI < A. A.) - TD.T. Ce
miyetinden 

TARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 
Karşılı klan arınacak ırıpça ve farsça 

kclimtlerin 68 numaralı listesi şudur: 

-18 - Yazan : niyazl Ahmet 

ı - Maarif 8 - .Masuniyet 
2 - !\tahet 

3 - Macun 

9 - Matbuat 
JO - Mazbata 

Üsküdardaki Yahudi evleri ve Şengül 
hamamı nasıl yanmıştı ? 

4 - ~laden 

5 - ~laıiret 

6 - Marur 
7 - Maslahat 

J 1 - Mazbut 
12 - Maıeret 
13 - .\lazmun 
14 - Maznun 
ı 5 - Mazhariyet 

Muhtelif mektep mual
limlerinin bulduklan 

karşılıklar 
ae ıncı ll•t• 

1 inci mektep: 
Tebcll: Ylkıel&.wk, yllkeellmek, kut.lula

mak - Te1'eyyla: Ortaya cdanak. lııeUI el
mak - Telıllt: Vlattu..k. ........... - Telı 
ıır: lluktulallllak - Teeavöa: Atırlllıak, ..ı
dırm&k - Tecerröt: A7nım.k - Teel!ll.._: 

TeeeM8a: Arat-.., sll•hı•ek - 'l'eel'tl • 
ile: ... - • ...__ ~U: lli6s ~ • 
mek, batka ........ ,. ..... k - Tleaıe&: 6111 
Y@rlt, k••••mek. 

44 üncü ınektep: 
Telıellt m.ıa..a..- - T91ı111: ......... . 

erlftlrme - T._.._, a.w.... ....... t&t-
kmbk - Tecıerröt: Aynlma - T___..: A· 
l'llf&uma - T-ee111m: ~ - Tee
rüe: nn..., --. ..- _ '.hYll: ç. • 
vl.rme - Ticaret: Alltnrtt -

3 üncü ınektep: 
Te-bcll: Kurtulmalı; - 'hlıe1)'tHı: Atıl& 

vurmak. MW .._ - Tellllt: lllldlrlt -
Tellflr: il~ - T._ris: Gecıa.k, .ı
dırm&k - Tecıerr1ı: lllyrdmak - Teeeella: 
Karalmak - TeeJ1Ule: 1a1ama - 'l'leant: 
Abperifo 

17 inci mektep: 
Tekll: ~ .......... - Teiııe))la: 

Orta7a çdmıa, anl•P'-. - Telılll: Ye&ltllr--. eri_.,.., ...... - 'l'etıllr: bt 191*-
ı-e.YDa: A.-,. ..... - '1'9eıtırM: Çe -
Jdlme, 90f1UUD& - TeeHı .. : Ol,.._ -
Teowtlı T ..... _, _......,.. - '.he1911e: 

Deaeme ,...... - Te911ı lls .......,_. -
Ticaret: Alım.•'--

)6 ıncı ..--.pı 
TebcU; uı~ - felte~: Aoıta 

cıdcma - 'l'•lllltı ........ - ~: .. -
........ - 'he&Ylmı ...... - Teeeıor9t: 
s.,...._ - Tec111lm: ....... ....._ - Te-
ceula: Ant ...... - Teerlllıe: .,.._,,. -
---Ted: ............... _ ...... ,: 
Alan l&bm. 

12 inci mektep: •· • ' -
T&lıl: tl'Jall - Tüut: Oll ..... - T&-

blı ........... - TMll: ..... .......... 
- Tedip: Y• ... 111 ilk - TıJ o·:- lJ1 • 
ce dtlftuu.k - T ..... : Dillac:eU •vna -
malı -Twllef: 'b"he-.1ı: - Teeeelr: te
lew _ r-11: Tı 11111•, ....._ -
T•lllr: ~ - Tekit: ......... tu-
mak - TeW: U~, ..... k - Te • 
mla: Otlva..._. - Teelr: ta ~. is
lemek. 

41 inci mektep: 
Tebcıll: ~k - T•n1a: A11-

ta cr1ı:ma, llell,_. - TMllt: ........... ,.._ 
tlttanne - Telılh'= ....... ,.... - 'l'e -
cavtla: 8arkmtdlk. ~ - T.....,.: n.
neme, maama - Teeıerrllt: A,.,.._ - Te. 
CllMlle: ........ .......... - 'l'H lllM: 
CulAP ....... -TPI: ~....,.. _ 
Tkare&: Alim, .-. ıc.u.c. 

9 uncu mektep: 
Tebcıll: AID'P- - Telıenaa: Ortaya 

-- - l'elıllt: Srlt ..... - T8elr: ..... . 
..... 1evlacllre9 - TeeaTI&: ......... -
Ttıeerrtlt: lloyoa .. - T-.....: Arattırma 
- Teerllleı ........ - 'l'ub: ......... -
ncı....t: Alam, .... alver. 

4 üncü mektep: 
TebeU: UJuJaadlrlP&k - Teı..nta: lleJ· 

dun çaba - TeMlt! 1nqtq.ma - Telıelr: 
Teea'f'lk: llarlmtd* r- 'l'eeenti: A~ 
Tee111Dm: 0. .... .........,.. - 1'eeaMl9: 
Arattırma - Teertllle: Deaemı - TeYll: 
l:Ylrlp (!nlnle - 'fteuet: Abtver1t-

48 inci mektep: 
TeW: BltRll' il - T9lıenta: Met'· 

danla.mek - Telılll: iletmek - 'rHllr: Jlat 
lulamak - 'J'wcıa ... : ~ - TeeentH: 
Yabudı1c - Tun ._: ........ - TeeM -
alla: Araıtın.k - Teertlte: ..... .... 
mP - TeYll: U7durma - Tleuetı Aher. 

Tedrisat müfettiıi Ziya bey: 
Tebetl: .MJ91demek - Telıe.J7lla: llf'J' • 

danlama - Telıllt: iletmek - T .... r: Kat
lulamak - Tecavls: A..-k - Teerırrlt: 
l'alnıdık - Tl!IHHllm: Attmaak - Tecrl
bet ............ - TeYll: u,. ....... - Tl-

Bizanı tarihinden ve ilmi cihet
lerden sarfı nazar Evliya Çelebi 
Oaküd• iıminin "Eıki,, ve "Dar,, 
kelimelerinin birleımeıinden haııl 
olduiunu kaydediyor. Hicretin 
245 inci senesinde Abbasilerden 
Hanınurreıit, yüz elli bin islim aa
kerile lıtaubula ıelmif, fethe mu
vaffak olamamıf, fakat Bizanslı
larla Oıküdarda bir kule in!a ile 
bin aaker muhafız bırakmak ıar
tile sulh aktetmitlerdi. Harunur· 
reıit bundan sonra Baidada dön
müt. Oıküdarda kalan bin asker, 
bir müddet sonra Galata kıralı ta
rafındaa katledilerek kale istirdat 
edilmif, bundan sonra efsanevi bir 
kahraman halini alan ve asırlar 
ıeçtiii halde batkın hafızasından 
silinmiyen Seyit Battal, on bin aı
ker ile O ıküdara ıelerek yedi se
ne hüküm ıürmüf. 

E.-liya Çelebi, Seyit Battalın 
Kadıköyünde bağlar, bahçeler 
yaptırdıiını, onun için ( Gazikö • 
yü) dendijini kaydediyor. 
Kadıköyünde yeni binalar ve 

ahçeler inta edilince Oaküdara 
artık (Eaki, dar) denmif. Seyit 
Battal, Şam taraflarına ıazaya 

aittikten sonra Bizanı imparatoru 
Seyit Battalın inta ettirdiği bütün 
yerleri zaptetmiı, Kadrköyüne 
müıtahkem bir kale inta ettirmit 
ve Çamlıcadan Üıküdar etarafı
~a hendek kazdı~•!· Ş~yit Bat
tal bunu tekrar haber alarak gel
mif, bu yerleri tekrar iıtirdat ede
rek Bizam imparatorunun yaptır
dıiı kız kuleıini de basarak im • 
paratorun orada sakladığı çok 
kıymetli mücevheratı ve mücevhe
rattan daha kıymetli olan impara
torun kızını kaçırmıt. 

Oeküdra, en çok tarihi hadise· 
lere aalme olan bir semttir. 

1728 aeneıi ağuıtoıunda bu ta
rihi 19hirde ikinci defa büyük bir 
yanım çıktı. Bir öile üzeri çıkan 
bu yan•ın, yabudilerle meıkCin o
lan Kaya ıultan civarını tutuftur
du. Bütün evler ahtaptJ., Sıçrıyan 
kmlcımlar, evleri kibrit gibi tu -
tutturuyor, f&yanı hayret bir ıü -
ratle daiılıyordu. 

Alb aene evvel Mihrimah ıul
tan camii etrafında çıkan bir yan
ımdan sonra burada küçük Davi
din tetel:tbüaile bir tulumba ocajı 
tetelr.kül etmitti. Muhitlerine çok 
merbut olan Oaküdarlılar tulumba 
ocajımn iatelerini temin ediyor -
lardı. Üsküdar evleri niıbeten ıık 
dejildi. Fakat ıiddetli rüzgar biç 
aman Yirmiyor, atef gittikçe te -
.-... ü idiyordu. 
Oılcüdar tulumbacılen küçük bir 

kıTılcmıla koca bir evin tutuıarak 
cehennemi alevlerle yanmasından 
nevmit olm&'aılar, çareler dütün -
düler, bütün yangın mıntakaıının 
etrafmı yıktılar. Harice teve11ü 
etmeıine meydan vermeden ıön -
dürdüler. Fakat yahudli evleri 
kimilen yanmıftı. 

OUt'lt: AJey. ·= ..... ~~~~""'=~--=--~~--..,_--~ 
4 ünc4 mektep: ,....ar: llevladlrmek - Teeavtı&: Geçm.-k, sı-

aır •.-ak - Tecerrüt: Soyunma - TecıeaTalıl: UJall - Talı.t: lal - Teell: Alı. llbll: 06rlbıme - Teceulla: Arattırma -
koymak - T ... : Yola,...,_. - or_. 
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Şengül hamamı yangını 
htanbulda mevcut hamamların 

ekıeriıi, yüzlerce ıene evvel İnf& 
edilmiı, tarihi binalardır. Ve bu 
hamamlar, evlattan evlada intikal 
eden birer miraıtır. Fakat buıün 
hiç füpbe yok ki tek bir hamaıq 
sahibi, kendi malının taribçeıin • 
den bihaberdir. Bir çok hamam• 
lar da Bizans zamanından kalma 
ve sonra hamam tekline ifrat e
dilmit tarihi binalardır. Cibali 
hamamının Bizansm meıhur bir 
kütüphaneıi olduğu ıibi. Hamam 
sahibi iıe: 

- Vallahi ne olduğunu bilmma 
u.ma, bana babamdan kaldı diyor. 

lıtanbul hamamlart tetkike 
dejer ve tetkiki elzem bir ~ 
zudur. Tarihi kiliseler, tarihi ca• 
miler ve tarihi binalar meyanmcla 
tarihi hamamlar da hatlı hqma 
birer mevki almaktadır. Milidm 
altıncı aırında latanbulda 250 mu• 
azzam hamam mevcut olduiunu 
t.rih kaydediyor. l.tanbıdun fet· 
hi iptidalarmda Koltantiniyede 
4000 hamam varmıf. Bizans ta • 
rihleri, Tbermeı d' Achille, Kom
tantinin tesiı ettiği Oıosteon, Za· 
uxippe hamamı, V alintiniyen ta• 
tarafından kerimesi Caroui& •e 
Anaataıya namına inta ettirdiji 
Haroıiler ve Anaataaya hamamla• 
rı ile Arkadyosun miıhtetem ha • 
mamları hakkmda bm-çok 1bal1l • 
mat veriyorlar. Fakat buaün mev• 
cut kalan hamamlar hakkında en 
küçük malumatımız ve bu huauata 
tetkiki bir eserimiz yoktur. 

Cibali hamamı sahibinin halda 
var. Binanın tarihini nereden bi· 
lecek?. Bu Hızırın bile yqine tat• 
tığı bikiyeıini batırlabr. Hızır, bir 
gün muazzam bir tehire ıelmit ft 
sakinlerine sonnuf: " Bu tehir 
ne vakittenberi böyledir?.,, Cevap 
vermitler: "Biz bunu dedeferi • 
mizden böyle gördük,, Hızır, bet
yiiz sene dolqtıktan aonra yolu 
tekrar bu tehrin bulundufu yere 
gelmit. Fakat, bakmq; bur&11 te • 
hir değil bir deniz. Balıkçılar ba• 
lık avlamakla metıul. Sonnut: 
,._ Yahu!. bu deniz ne vakitea· 
bEri böyle?.,, Balıkçılar cevap ver
mitler: "- Biz bunu dedelerimiz• 
~E'n böyle gördük!,, Hızır, befyüa 
ıene sonra ayni yere gelince; bak· 
mıf, denizden eser yok. Koca bir 
sahra. Bir kaç köylü ekin biçmek• 
le meığul. Hızır, olur a, demiı, ıu
lar çekildi. Deniz ıahra oldu. Fa· 
at merakım gene yenemiyerek 
çjftçilere ıormv.1: "- Burası ne 
vaki ten beri böyle sahradır!.,, Çift• 
çiler de ıelefleri gibi: "- Bla bu .. 
ra111nı dedelerimizden böyle ıör • 
dük,, cevabını vermitler. HıZD", 
beıyüz ıene sonra ayni yere aelin· 
ce; muazzam bir tehirle kartılat• 
mış. Saraylar, kitaneler ve saire. 
Gene ıormuı: "- Ey ahali, J,u te• 
hir ne vakittenberi böyle ibi 
dan? .. ,, 
"- Biz dedelerimizden böyle 

gördük!.,, Cevabını alan Hızır: 
"- Ben hızır iken bunun hikmeti• 
ni anlıyamadım.,, demiı. 

Aıırlardanberi hamam ve tarl• 
hi kıymetile yatadıiı halde ha • 
mam sahibi dedesinden ötesini ili• 
lemezıe ne denir. 

~ı .,..._ - TeteJ1b: -.... ...a: Alllftl'll. Ur - ~: ~ weJla iç 

- ,,ltl!lltı ... ,, ık - ı.ıtplııııll •ı• wlı • 
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Seyyar Terbiye Sergisinde : 73 : 
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Stepte T uring klüp, 
mikroskop ve sinema 

Yıldızell ı .............. 
Uzun bacaklı, sivri gagalı ley· 1 "-Bu kadar büyük şey imanın 

lek halk ec1ebiyatmda, nacak Akol boğazından nasıl girer?. 
li bir hacı baba diye tasavvur edi- Doktor cevap veriyor: 
lir. "- Büyük değildir. küçücük 

Leylek deyince !ehir çocukları şeydir. Gözle görülmez. Burada 
burunlarında hacıyağı, mis koku· mikroskopla üç yüz defa büyütül· 
ıu duyarlar. Çöl, kum, hurma dal· mü~tür. 

ları hatırlarlar. Ben diyeceğim ki, Film bitti, perdele•· açıldı ... 
leylek lbni Batuta gibi dilenci bir Köylüler soruyor: 
arap seyyahı değildir. Belki biraz "- Şu her şeyi üç yüz defa bü-
Evliya Çelebiye benzer. Fakat Ev· yüten !eyi bir gösteriverin .. 
liya Çelebiyle leylek arasında bü- Bir taraftan mikroskop yerin · 
yük bir fark var. Evliya Çelebi ki- den çıkıyor. Bir tarafta ya~lıca 
bar, hoş, ince, e.ma boyuna başka- bir köylii kadın soruyor: 
larının hesabına, başkalarının is • "- Oğul, bu makine her şeyi 

t~~. l~~in_e uyan tatlı ~illi, güler 

1

300 defa büyütüyo.rmu~ •.. bir ~irayı 
yuzlu hır lstanbul çocugudur. · allına koysak 300 lıra gosterır de-

~ ' l . ? 
Leyleğe muhakkak gezen, tozan gı mı · · 

insanlardan bir benzer aramak la- "- Hele bir bak!. 
zımsa, bunu bizim diyardan değil, Bir sineğin kellesi mikroskopun 
uzak iklimlerden aramalıyız. Ley- altındadır. 
lek kışın Mısırda, yazın lsviçrede, Kadın baktı, baktı. 

ılık deniz kenarlarında, yükse!t "- Amanın, aycl, burada kara 
dağ yamaçlarında yaşıyan milyo · koza var. Amanın ne de güzel, tel, 
ner bir seyyahtan hiç de farklı de· tel İpek gibi. Bir gelincik parç.ası 
ğil ! mikroskobun altındadır. En mo-

Rotasını kendi çiziyor. Keyfini dern barın duvarındaki çiçek de· 
sürüyor. Bugün burası, yarın ora· korlarından biri kıpkırmızı meyda
ıı. Dikkat ettim, leylek hiç kötü 1 na çıkıyor. Kadın hayrette. Ona bir 
bir yerde tünemiyor. Bana stepin yaprak parçası gösterdik mikros -
yüksek yamaçlarında itittiğim ley- koptan gözünü kaldırmadan söylc
lek sesleri yarınki Turing klübün -:li: 
marşı gibi geliyor. "- Amanın bu ciğer gibi .. 

irice bir köy çocuğu atılıyor: 
"- Yapraklar da ağacın ciğe

ridir. Onunla nefes alır .. 

Turing klübün idare heyetini 
leylekler teşkil etse, ne kadar ye· 
rinde bir iş yapılmış olacak. Ben 
leylekleri seyredioyrum, tren Çam. 
lıbele yakla§ıyor. Yani İstanbul 

sularının Ü:!tünden tam 1400 met-
ı-e yüksekteyiz .. -

Tren durdu: 
Yıldızeli! .. 
Bir ince dere kıvrıla, kıvrıla u· 

7anıp gidiyor. Kavaklar gürbüz, 
dere boyunda yepyeşil bir şeril. 

Beyaz badanalı evlerin önünde su· 
luboya bir resmin zemini gibi çer
çeveleniyor. 

Damların arkasından bakan bu 
a~ıklı koyulu, mor, bodur tepele -
ri\l sırtındeki yJğın, yığın kar, uf-

ku serinleştiriyor. Step güne!}inin 
kavuı·amadığı, karartamadığı bu 

aklığı birkaç adım ilerde Orta A
nadolu yaylasmm ufkunda erimiş 
bakırdan bir silindir gibi dolaşan 
güneş yumu~atıyor. 

Etrafnnızı köylüler aldılar. 
Köylülere sinema göstereceğiz. 

Sinema sözü, bir köyü alt üst 

etmek için kafi. Akın, akın vago
nun kapısından giriy01"lar. İsmail 
Hakkı elektrik te:-tibatını hazırlı -
yor. 

Bir köy delikanlısı soruyor: 

"- insan perdede yürürmi.:ş ! 
NC\.cap şey ola ... 

Bir başkası cevap veriyor: 
"- Telgraf direklerine adam -

lar nasıl çıkıyorlarsa, huna da öy
le çıkarhr ... 

Bunları dinliyen bir arka.daş 

seslendi: 
"- Bakınız!. 

Kadın yanındakilere söyledi: 

"- Bunu Gaziden baıkası ya -
r amaz. Zodu iş! İnsan gözünün 
görmediğini görüyor. 

Burada kuşlarla hayvanların 

dostluğu pek yerinde, yemyeşil 

çayırda taze bir merkep başıboş 

otluyor. Merkebin kırkılma zama· 
nı geçmiş olacak ki tüyleri ötesin
den berisinden bir zülüf gibi fır · 
:amış, çayırdaki bu küçük hanımın 
ba~ı üstünde bir de kuş var. Ku, 
&izin bileceğiniz bir kargadır. E
şeğin uzıyan tüylerini gagasile ok· 
~ayarak koparıyor. Yeşilliğin kü • 
çük hanımı tatlı ve ılık bir aydın • 
l ık altmda kuşun okşamalarından 
ho~landıkça hoşlanıyor. 

Ara:nra karga kalkıyor, bir dala 
tconuyor. (Damdonör) bir keno.r • 
·' 1. - d 1 ..:ai<ı agacın aıına yuvasını yumu-
: ak tüyle kuruyor. Küçük hanı-:n 
clamdonörün manzarasını uzaktan 
r!elen bir kaz yığım tamamladı. 
Önde iki kaz, iri, yarı salına, salı· 
na, birbirlerile konuşa, konuşa ge· 
liyorlar. Biri önde, biri arkada, 
daha arkad.,_ da san, ipek tüylü 
palazlar, dereye doğru tekerlek kol 
ela ilerliyorlar. Biraz ötede gene 
böyle bir kaz kafilesi mırıldanarak 
ilerliyorlar. Bilirsiniz kazlar böyle 
k:lfile olunca öne ana geçer. Erkek 
kaz pek terbiyelid ir. K .. nsmın ar -
clından gider. Horoz gibi deUil -
dir. Horoz çok hovarda ve kendini 
bcğen""4l•~tİı". 

Yanımda kC:j}Ü kadını aklıma 

~eleni sordum. 
"- Buralarda kocalarınız üstü 

nüze evleniyor mu gene? .. 
Perdeler kapandı. Bizim küçük Kadın cevap verdi: 

perdede verem mikropları dolaJ • "- Evleniyorlar ... Onlar ka -
mıya baıladı. Doktor Celal lirik nun, filan dinlemezler, hem ne o -

bir şiir okur gibi mikroptan bahıe· ı \acak, biz ne yapabiliriz. Boğazı 
diyor: tokluğuna tarlasında çah,ırız. Er -

Biri soruyor: keğe çocuk lazımdır. Rençper kıs • 

Var Olun Çocuklar! 
s•· Necip, Abbas, Yusuf Aslan, lJaştarafı Birinci Sagıfado 

Macarların takımı deiişmemiş • 
ti. Buna mukabil bizim takımın, 

ağır sikletinden haıkası tamamile 
değişmişti. Şunu da İ§aret etmek 
lazım ki, bu takımımız ilk ıeceki 
takımımız kadar kuvvetli tahmin 

tuşla bu mücadeleyi kazandı Fa· 
kat halkın bir kısmı bu kararı a -
yaklarinı yere vurarak, ıslık çala
rak tenkide koyuldular. Filhakika 
tuşluk vaziyet bir ,imşek gibi ge· 
!ip geçm: ş ve liyiki veçhile görüle· 
memiş sayılabilirdi. Güreş federas 

ım, Nuri, Salih, Mehmet. 

Serbest güreş 

Evvelki güre§lerden sonra ~~· 
car güreşçilerinden Galambo~ 
Hegedüs on dakikalık bir serbt• 

e7lilmiyordu. Meseli yarım ağıra yonu reisi ortaya çıkarak izah et· 
Salih pehliV"an çşkarılıyordu ki, vak ti: 

b•' 
güreş yaptılar. Bacak kapma, 

k b··kıııt• 
lrklama atlama, kol baca u r 

"b" . t hlikt tos vurma gı ı garıp ve e 
tile bakır tencereleri yırtarak ilk - Hakem kararını kimse de -

hareketlere bol bol müsaade "ere 
ve hakikat tuşlarla galibiyet i~ 
kanı vcrmiyen bu güreş tarzı h~. 
tarafından hayretle karışık bil~• 
bir alaka ile seyrediHi. Bun°11 

beraber beğenildimi, bunu doğr" 
su pek te tahmin etmiyoruz. 

~ö:nci.ini yapa~ bu genç adam şim· 
cliye kadar ecnebi bir güreşçile 
rin üzerinde tutuşmuf değildi. 
Bu~ünse birdenbire bir ecn.ebi hem 
de bir Macar !ampiyonu karşısın· 
da yer alıyordu. 

Bunlarla beraber başta Salih ol
duğu halde hemen bütün güreşçi -
lerimiz çok muvaffakıyetli ve Üs· 

lat Macarlara a~ağı yukarı denk 
gelen bir güre' yapmıya muvaffak 
oldular ki Macarların ustalığını, 
beynelmilel kıymetlerini göz ömi· 
ne tuk.r::a!t bu muvaffakıyetli kar 
~ı koymamızın güreş aleminde yü
reklerimizi bir kere daha ferahla
tacak bir hadise olduğunu daha iyi 
anlamış oluruz. 

Güre~ hocamız Peteri tebrik e · 
deı·~k güreşlerin tafsilatını ·vere -
lim: 

56 kilodaBanyaz ile Servet kıt.r· 
~ılaşlılar. Mac:\rın teknik faikiy"L; 
aşikardı. Servet cesaretle çalıştı ve 
mühim tehlikeleri köprülerle atlat. 
tı. Nihayet Macar 9,51 dakikada 
tuşla galip beldi. 

62 kiloda F ah yan ile Ömer kar· 
~ılaştılar. llk gece Abbaaa sayı he
sabile galip gelen Macar Ömerin 
atılgan ve kafa hareketlerine da
yanan güreşi karşısında çok müş -
kül vaziyetlere girdi. Ömerin bir 
husu5iyet teşkil eden hareketleri 
halkın ho~un~ gidiyor ve mücadele 
arasıra çok çetinle,iyordu. Netice
de Ömer sayı heıabile galip geldi. 
ve alkışlandı. 

66 kiloda Galamboş ile Bedri 
kar,ılaştılar. En talisiz güreş bu ol 
du. Bedri iyi bir güreş yapacak gö
rünüyordu. Fakat ikinci dakikada 
minder kenarındaki tahta üzerine 
ve sırt üstü dü,tü. Düşüş şiddetli 

olduğu için bir bayılma hali geçir
di. Doktorlar muayene ettiler. Fa -
kat Bedrinin devam edemiyecek 
derecede zedelendiği ıonradan i -
yice anlaşıldığı için Macar sayı 

hesabile galip ilan edildi. 

ğiştiremez, bahusus ki, bu karar 
bir Türk ve bir Macar hakemi tara-
fından ve ekseriyetle verilmiş bulu 
nuyor. Oldu mu, olmadı mı? .. Ar· 
tık bu mesele tekrar münakşaa c · 
dilemez. 

Ahmet Bey tabii bu sözlerinde 
çok haklıydı. Hakem kararı veril· 
mi,ti ve Macar güreşçi hu müsava 
ta bem:iycn mücadelede bu sefer, 
rakibinden daha talili çıkmıştı! 

79 kiloda Bobis ile Ahmet karşı-

A. Sırrı 

Jimnastik bayram'"da t 
Kadıköy stadında tahrib• 

yapılmamıştlr 

Geçen cuma günü kadıköy ıt~~ 
dında yapılan mektepler jiınnastı " ' bayramında ahaliden sahaya çı 

mış bazı kimselerin bazı tahribat~ 
sebebiyet verdikleri işae edilınİ~~: 
Bunu haber alan jimnastik şenlı 
leri tertip heyeti Kadıköy kayııı•' 
kamlığına müracaatle bu tahrib• • 
tın hakikat olup olmadığının te•' 

!aştılar: tık akşam Nuriye yenilen 
uzun boylu Macar genci bu defr, la 
Ahmede yenildi. Ahmet mutedil 
ve akıllı çalışıyordu. Bu itibarla gü 
reş evvelki fırtınaya göre tatlı ve 
aakin geçti. Birinci devre müsavat 
la bitti. ikinci vaziyet ayni ,ekilde 
devam ediyordu. Macar gencinin 
iki defa burnu kanadı, mücadele 
fasılalar geçirdi ve neticede Ah . bitini rica etmiştir. I 

K k . .. . J<ıı• 
met sayı hesabile kazandı. ayma amın emrı uzerıne 

toprak n<"..hiye müdürü Hayretl'.
11
•
1
' 

87 kiloCla Palotaş ile Salih kar • d f 
!ılaştılar. llk akşam rakibi Mch- Kadıköy belediye baş mühen 'ı 
medi iki dakikada tuşla yenerek Şevket, Kızıltoprak polis komiser 

8 

zahmetsiz bir garibiyet kazanan rinden Hasan, stadyom müdürü G• 
Macar bu ıefer belki hayatında ve lip, Kadıltöy kız orta mektep ınti' 
hiç tatmadığı zahmetleri tattı. Şid dürü Feri dun, Kadıköy erkek lifi' 
detli, aert, yaman bir mücadele... si müdür muavini Kenan Beyler' 
lki taraf ta birbirine aman verme· den mürekkep olmak üzere bir ıel 
meye çalışıyor ve bir ecnebi pehli· kik komisyonu teşkil edilmiş ~e 
vanla ilk defa kartılatan Salih se· bunlar mahallinde tetkikatta b1' 
yircilerin çoğuna hayret veren ko- lunmuşlardır. Bu komisyon bahÇ~ 
parıcı ve atılgan güreıiyordu ve de hiç bir hasar ve tahribat yal'' 
herkes görüyordu ki, kar,ılaıan şe madığını tesbit etmiıtir. Trib\il'' 

yi Macarın tecrübesi ve tekniği ile lerin hiv bir tarafının bozulın•0'~ 
rakibinin yırtıcı cesareti ve kuvve· ğını görmüşler yalnız f edera•Y0

, 

lidir. Neticede teknik hafif bir fai- tarafından inşa edildiği zaman\ 
kiyet gösterdi ve her tarafından ıulüne muvafık malzeme kulla0 ' 

~apır şapır terleri akan Macar şam madığından ve demir çubukları"; 
piyonu sayı hesabile galip ilan e - sa kopduğundan dolayı her ~ç•~ 
dildi. baş tarafları dökülen ve devrılef1 

Biraz daha gayret edip kuvve • kl k 1 ınd•" . . . . .mento parma ı sutun ar \j~ 
tıne bıraz daha teknık, bıraz daha eski bozuklara ilaveten dahıı 
zeka katabilse Salih, sikletinde mu d"" t l . . b 1 ebebilt . . or anesının ozu ması s • 
hakkak bir fırtına olabılır. k d . t t bozı.ıl 

Maçtan sonra etrafındakilere on a ar çımen ° su unu 
muş olduğu anlaıılmıştır. 

dert yanarak: ~ 
~~ ........... ~ ........... ~~~=-~-

- Ben bu adamla hususi bir kar -
Arabacı kavgası 

şılaşma yapacağım. Bu it tuşsuz 
olmaz! diyordu. · 

Ağırda Kout ile gene Çoban Meh 
met karşılaştılar. Teknik işlerde 

çok terakki ettiğini bir daha gös· 
teren Mehmet işi bu sefer sayı he
sabına bindirmeden8dakikada biti 
riverdi. Üçüncü dakikada rakibini 

altına aldı ve hiç aman vermeden 
evire çevire yendi ve bir hayli de 
alkışlandı. 

l!te dünkü karşılaşmanın da taf 
ıilatı bu. 

.. Al' b nd•ıı U sküdarda oturan ı u ,, 
d jt.r•r 

altı ay evvel Atpazarın a I . 
Mustafadan bir beygir satın ~"' 

. res•ı 
mıştır. Fakat bu alış verıı ve • 

Al" be1 
olmuştur. Aylar geçmiş; .., 1 hald' 
gırı arabasında kullandıgı . 
b . t'" ı ·· emi•tır· ır ur u parasını verm 'J 

Mı.ı" 
İşte bu yüzden dün Arap b,.,ı· 

tafa, Alinin önüne çıkmıf ar~ı.ııı .. 
nı önliyerek durdurmuştur. 

1
. ,,. 

. f 1 ).l 
aan sonra Arap Musta ay a ıııif 

72 kiloda Hegedüş ile Yusuf kar 
tılaştılar. Macarların en tehlikeli 
güreşçisi olan Hegedüş ilk akşam 
Saime yenilmiş ve Macarlar bun· 
dan çok müteessir olmuşlardı. Biz 
zat bu güretçinin de ne kadar mü· 
leeessir olduiu ilk dakikada anla
şıldı. Çünkü daha ilk dakikada ya· 
man ve ezici hamlelere baflamış
tı. Bu itibarla karşılaşma çok sert, 
çok !edit oldu. Yusufta bu sayılı 
f ırtmaya pek ali. karşı koyuyor ve 
or!ada iki fırtınanın çarpışmaaı gi 
bi bir manzara hasıl oluyordu. t -
kinci devrenin ortasında Macar Vakıa ilk karşılafmadaki gibi 

dünkü görüşleri de üç galibiyet ve 
mmın faresi bile çocuk doğurmalı- dört mağ'lubiyetle bitiriyoruz am
dır. İşe bir avrat yeti,mez.. ma maçın yukarıdaki tafsilatı ve 

rasında kısa bir münak~ıa g~r•P 
ve bu münakaşa neticesınde. bd'' 

Mustafa, Alinin arabası~d~:;ye~t' 
giri sökerek almıştır. Alı f 1hkİ~t• 
bulunduğundan zabıta ta 
başlamıştır. 

"- İyi ama, dedim, sen bir ka- şekli bu neticelerin mükemmel ol
nnın bir kocası olmasını iıtemez d'..lğunu pek ala gösteriyor. 
t:ıisin?. Macarlarla önümüzdeki perşen· 

"- Benim istediğim olsa, dedi. be gecesi saat dokuzda üç.üncü ve 
ı\ma olmuyor. Kızı, babası, anası ı •on karşılaşmamızı yapacağız, 
everir. Ana baba damattan ne Dünkü güreşlerin verdiği netice
alırsa onların karmadır. Kız evlen 'erden çok memnun olduğunu söy 
ılikten sonra koca ocağını terkede- liyen federasyon reisi Ahmet F et
mez. Ana baba onu evine almaz, geri Bey bu üçüncü karşılaşmada 

r.en olsan nideuin?. Boğazı toklu- çıkarılacak takımımızın muvaffa -
ğuna el oğlunun her kahrını çe - kıyet gösteren en kuvvetli uzuvlar 
kersin... dan çıkarılacağını ıöylüyordu. Duy 

Dan, dan... duğumuza göre bu kuvvetli takım 
Sadri Etem ıöyle kurulacaktır: 

- ....... ~- . .,,." 
Bedava otomobile .,,., 

istemişler 
ııt1 

d
. l yokUŞ , 

T ophanade Ka ır er ,ııo 
d""n oto t 

da oturan şoför Rıza u . ).tııııt 

bille Taksime Zeynel, Al~, f•""' 
isminde üç kişi getirmiştır· ,ot1' 

· dikteO J'f• 
bunlar otomobilden ın . ıer"1 

. eınıf ~ ~ 
ra para vermek ıstem 1'• 
Bu yüzde•• kavga çıkmıştır·r··r 'f.r 

o o •••• 
gada Zeynel, Ali, Ahmet ',,1'•" 
zayı dövmüştür. Suçlular ) 



•• 

•• 
\e 

•' ,. 
tı 

\i 
eıı 

t 

ıl 

..... 
7 - V AKIT 22 Mayıs 1933 -

::!•unıınıııııuuınıı .. l """"""'""""""'""""''""~"""""""""""'""''"""•"'""''"""""""""""""'"'"""'"'""""'m""""""'""""""""""" "'""'""''"""""'""""""""''"""'"'""'"""''"""'""""'""""'""""""'"""'""'""'"""'""""'""'""""""'""'"'""""'" '""""""'"'"""'""'"""'""""""""'"\ 

ı Memleket Haber eri ; 
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Akşehir mekteplileri Erzincanda Çorum 
Yalvaca gidip geldiler 

Yolda 

yaya yolculuk - Y alvaçt~ ziyafetler - Müsamere 
ve ~onf et"ans - Kır gezintisi - Dönüş 

Askeri hastane balosu -
Ağaç bayramı - Dayak 

iddiası 

ERZiNCAN, (Hususi) - Bu 
sene ağaç bayramı havaların mü
saadesizliğinden gecikti, beledi -
yenin istimlak ettiği f ırat adasın

da y~'>ıldı Vali, Fırka Kumanda· 
nr, erkan, ümera, memurin ve za· 
bitanla halk ve ıbütün mektepler 
iştirak etti, bir çok eğlencelerle 
vakit geçirildi. Fırat adasının ya· 
pı)an tesisatla su ihtiyacı temin e
dildiği gibi burada bir de kahve· 
hane inşa edilmiştir. Layiki vebç· 

' hile mesire ittihazı için de yakın
da icara verilmek üzeredir. 

Aktehlr ve Yalvaç muallimleri bir arada 

tel>~kŞEHtR, (Hususi) - Mek -ı tından da beden terbiyesi mualli -

011 er bayramı vesilesile Ak§ehir mi Besim beyin evinde muallimle
di .. ' lılektebi son sınıf talebesi ve te yemek verildi. 
ltı~er .~ınıflar talebesinden bir kıs- Mektepte kadın ve erkek mual
~ ~Udür ve rıyaziye muallimi !imlerle kız talebe için ayrı ayrı 
~' ır, ınua.vin ve beden terbiyesi odalar, erkek talebe için de kütüp
'll ~tllirni Sadık, tarih ve coğrafya hane salonu tefri~ ve tahsis edil -

tıa.ltirn· H'k b 1 1 b' l 0 k · · ~ild' ı ı met ey er e ır ı te mıştı. 
ttk ~köyü üzerindeki belden ata· Ertesi gün mektepte itinayla ha-

A. alvaca gittiler. :r.ırlanmış olan kahvaltı yendikten 
le. ktehirle Yalvaç arasında en rnnra Y alvaç'm - Sir Vilyam 
)'~ Yol, 35 kilometrelik bu dağ Ramzey taraf mdan hafriyatla mey 
'tı lıdur. Sultan dağlarının jeolojik elana çıkarılan - meşhur mabet 
ltı ılla.rını tetkike müsait, tabii harabesi ve dönüşte de uzun za -
~i•tıta.raları zengin olan bu bel, mandanberi muattal duran ve Bey 
~-~ tlraftan Akşehir gölünü, bir ta- koz fabrikasından daha zengin ve-

t,n da Eğirdir gölünü görür. uite malik bulunan deri fabrikası 
Selr kA · l - · • ..ı· d' 1,,1, 1 

%\l ı ımparator ugunun en1 :r.ıyam .. ~ı . "', ,.ı .. • ,., 

tıı!j ıur veziriazamr Sahip Ata na· ,q~ı~ yem.e~i.1 belediye . tarafın·. 
tUıı~ llıa.ruf Fahreddin Alinin son dan verildi. Ziyafette misafir tale· 

ti~~İni geçirip öldüğü Nadir be ve muallimlerden başka orta 
teçt'kgdir köyünü ve Sarayyakayı mektep müdürü, muavini ve kaza 
ltrı· l ten sonra kafile biraz din - kaymakamı da vardı. 

ip " 

T ercana çok yakında bulunan 
Boyacı komu köyünde bir kadının 
kocası tarafından öldürülmek su· 
retile vefat ettiği ihbar edilmesi 
üzerine müstantik Adem, J. K. 
İrfan, hükumet tabibi Necaettin B. 
ler yerine gittiler. Kabir açıldı, la· 
zım gelen tahkikat yapıldı. Daya· 
sın ölüme sebep olduğu S<lbit ol -
mndı. 

Bu hafta verilen askeri hasta -
hane balosu çok güzel olmuştur. 
~aloya vali ve f ıı-ka kumandanı 
beylerle bir çok zevat gelmi~lerdi. 
Balo her kese n~şe verdi. 

Erzincan müddeiumumisi T ev
fik Bey, vazife esnasında hasta • 
lanmısh. Son zamanlarda hasta
lı~ ağırlaşan Tıevfik Bey, gözleri
ni hayata kapadı. Ölümil büyük 
bir teessür uyandırdı, cenazesi 
pek kalabalık oldu. Tevfik Bey, 
burada kendisini sevdirmiş, hür -
met kazanmış bir zatti. 

Yakında tren yoluna 
bağlanmış olacak 

Çorum, (Hususi) - Çorum-Sun 
gurlu - Çerikli yolunda inşaat şa

yam memnuniyet bir halde ilerle • 
mektedir. 

Bir taraftan kırılmış taşların fer 
şiyatına devam edilmekte diğer ta 
raftan da beş makina silindir işi -
ni yapmaktadır. Arada yapılacak 
köprüler için lazım olan taşlar ha
zırlaaıyor. Yakında köprü inşaatı
na da oaşlanacaktır. inşaatın ve a
meliyatın sür'atle yürümesi için 
Çorumdan itibaren 40 ıncı kilomet 
rede bir atölye tesis edildi. Burada 
her hangi bir arıza gösteren silin
dir makinaları ile diğer alat ve e· 
devalı hafriye tamir edilecektir. 

tlkbahar ve sonbahar çalışma 
müddetleri içinde şoıasını Sungur
ludan 15 kilometre ileriye götürü
leceğine şüphe yoktur. 

Silindir makinaları şimdi odun· 
la i!letiliyor. Odun tedarikinde 
müşkülat görüldüğünden ve maki
nalar için odunun matlup cer kuv
ve! ini temin edemediği anlaşıldı
ğından Havzadan maden kömürü 
getirtilecektir. 

Çerikli, vilayetimizi trene bağlı
yan yegane istasyon olduğundan 

bu yol vilayetimiz iktrsadiyahnın 
car.. damarı mesabesindedir. 

Edirne - Istanbul yolu 
Edirne ile İstanbul arasında işle 

mekte olan otobüsler son günlerde 
yağan sürekli yağmurlar d(>layısi
le ve yolun Burgazdan öte bazı kı
sımlarının bozuk olması yüzünden 
gayri muntazam işlemekte ve bir 
iki gündenberi de Vize yolunu ta

Suikasta uğrıyan şirket 
mühendisi 

Zonguldak, (Hususi) - Ereğli 
şirketi mühendislerinden Sadi B., 
yolda büyük ve beklenilmiyen bir 
sui kast tehlikesi geçirdi. Bu habe
ri duyan herke sve bilhassa şirket 

mahafili büyü bir teessür hayret 
içinde kaldı. Sadi Bey öğle paydo
sunda, yazihaneye takriben be§ da 
kikahk mesafede olan evine gider 
ken güpegündüz önüne çıkan iki 
şahıstan biri elindeki bıçakla mu· 

maileyhe hücum etmiştir. O aralık 
oralarda dolaşmakta olan tirketin 
mahalle bekçisi Sadi .Beyi kurtar
mıştır. Haydut o esnada iki el de si 
lah atmış ise de bir kimseye isabet 
ettirememiştir. Sadi Bey bıçakla 

başından hafif surette yaralanmış· 
tır. Doktorlar yarasının on, onbe§ 
gün zarfında iyi olacağını söyli • 
yorlar. Sadi Beye hücum eden a • 
damın rusumatta sandalcı olduğu 
anlaşıldı. Şirketle ve Sadi Beyin 
şahsile hiç bir münasebet ve ala
kası olmıyan bu adamın bu taar· 
ruzu §ayam dikkat görülmektedir. 

Sadi Beye yapılan taarruzda te
sadüfen bekçi bulunmamı§ olsay· 
dı, zavallı hiç yoktan urban gide· 
cekti. 

Aydında bir cinayet 

ta~ .1eınek eydiler ve yollarına, Orta mektep bahçesinde kalaba 
Tol'ct,f• . . 

l~l'. ili;. t:t~ı~lerı?e devam etti • lık bir seyirci kütlesinin karşısın • 
=--==:":'= .............. =-~='""'=--=-=~:-----ı kip etmektedir. 

Aydın, (Hususi) - Aydında 
hastahane civarındaki tarlada ça • 
lışmakta olan iki arkada~ arasın -
da kıskançlık ve aileye tecavüz me 
lielesinedn dolayı çıkan muhazi'al 
da Ali, arkada§ını bıçakla ağır 6Ü 
rette yaralamış, Karapınar nahi • 
yesine doğru kaçmakta iken yaka
lanmış, adliyeye teslim edilmittir. 
Mecruh pek az :sonra vefat etmiş
tir. 

lı~ı . ıbırım takıp eden ve güzel· da her iki mektep takımları çok 
1, Ctı}e • h . 
l)e ınsanm ru unu teshır ey • samimi bir voleybol ekzersizi yap· 
li~t~ bellerin üçüncüsünü de geç • tılar. Bunu müteakip iki orta mek 
~lu· •onra Yalvaca inerken belin tep talebesi ve muallimleri kasaba 
ı. Tılllde . 'kb ~ ~ ıstı ale çıkan Yalvaç or- içinde ve civarında bir akşam ge -
1 ekteb· · ·ı · d d" b' ·k · · · k l ttJ· ı ızcı erın en ort ısı - zıntısıne çı tı ar. 
'r-.ı'"ta.Iebe kendilerini karşıladılar. Gece, gene belediye binasında 
~e d '-ca. bir buçuk saatlik mesafe· ticaret odaıı tarafından misafir 
~ ..... e. Yalvaç orta metebi müdür talebeye, fransızca muallimi Sü -
ı· .. .,)ın· 
~~i ile 1."e beden terbiyeıi mual - leyman bey tarafından da misafir 
ltl'le d.~1111 beyin idaresindeki izci muallimler şerefine birer ziyafet 
1tr k '8er bir kısım taleeb efendi- verildi. Ziyafette müddeiumumi 
rı' •fil · " • 1llbaı e ~yı yaşa ... ,, ıeılerile is - ae bulundu. 
"tbiı- ttıler, mektep namına Ak- Cumartesi günü mektepte kah
\t"hiro~ta. mektebi müdür muavini valtı edildikten sonra her iki orta 
let, eye bir çiçek buketi verdi- mektep Salır çayırlığına gidildi. 

'\' alv Yemek Salırda yenildi. Eğlenceler 
111~!\ li. acın sayfiyesi hükmünde tertip olundu. Fotoğraflar çekildi. 
~tk h ıaarardında biraz dinlene - Futbol maçına başlandı. Usulü ile 
~~Çuk~"eket eden ve saat on altı yapılan bu nezih ve samimi maç 
1~ta.ft a !ehre giren yolcuları bir 2-2 beraberlikle neticelendi. 
i\)J· an ort k . 

nma iştirak eden talebe koro he -
yeti, üç parça terennüm etti. T ale· 
beden Fuat efendi bir monolog 
,öyledi. Türkçe muallimi Rıfkı Me 
Jul, asarıatika ve muhafazası hak
kında bir konferans verdi. Akte • 
hir orta metebi talebe ve muallim-
lerinin gördükleri emsalsiz misa -
firperverlikten dolayı gerek Yal • 
vaç orta mektebi idare, talim ve ta
lebe heyetlerine gerek ibelediye ve 
ticaret odasına ve gerek halkına 
mektebi namına teşekkür ve veda 
etti. Talebe canavar piyesini çok 
muvaffakıyetli bir surette temsil 
ettiler. 

Pazar günü misafirler iki kol -
dan yola çıktılar. 

lçlerin~e beden terbiyesi ve ta
rih muallimleri bulunan yaya kafi
le, Yalvaç muallimleri le talebesi 
tarafından teşyi olundular. 

'tttl . a ıne tep talebesıle mu Maçtan sonra Yalvaç Dikiş -
ltıurıe:tı, diğer taraftan da ~ehrin Biçki muallimi Nadide hanım, mi - İki saat sonra belin eteğinde 
b~k i"~erlerile tahsilin kıymetini safir muallimler !erefine çaylı bir ba!lıyan yağmur gittikçe şiddetini 
~'- "

1 ta.kd• b ı 1~ h,lk ır eden Y alvacm uya· kır kahvaltısı verdi. Ziyafette ilk arttırdı. Kesif bir u ut içinde yÜ· 

1
• llir k 1 kar§rladılar. mektep muallimleri, jandarma ku. rüyen talebe, biraz sonra fırtınalı 
1ltılerj ~•ırn talebe de, diğer mual- mandam ve sair zevat da vardı. ve dolu ile, karla karışık bir yağmu 

ıııı-... 11111 S ·h ld B b k b 1 ·•da.ı-ı ' eını a ve Aladet ha - O gün, denebilir ki, bütün Yal· ra tutu u. eş uçu saat ce ri yü 
\l'ıtıd ... a.'-' Rıfkı Melul beyin yan - vaç halkı Sahr' daydı. rüyüşle yağmur altında yuruyen 
ııto ... .:.n ·1· 11\ab·ıı gı 1 Yolundan araba ve Gece misafir talebeye mektep, kafile, yolda Akşehir belinin Nadir 
~ ~i,:f. erle ayni saate geldiler. misafir muallimlere de müdür mu- köyü tarafından o gece Akşehir 
li~ttıı1 0

;r er orta mektepte hazır- avini bey birer ziyafet çektiler. ihapishanesinden nöbetiç jandar • 
• ~k~rn lan ayranlar ikram edildi. Akşehir orta mektebi taleebıi, I m_ayı yarala .. yıp k.aç_an yedi mah -
ti,J e ' he 1 d · · k- d G k Al l k l l t' eri 'Ik e ıye, tıcaret odası gece Yalvaç talebe ve muallimle· ! ~m an '! . ı ı e arşı aştı ar. 

ı 1 )e .;_.1 mekteplerin muallimle- rile de müdür muavini Besim bey f Nıhayet Ak§ehıre vardılar. 
~~ ır zev t h 

· a oş geldine geldi- birer ziyafet çektiler. I timin kıymetini gösterdikleri 
~ ~ktehi l" Aktehir orta mektebi talebesi, 1 derin alakayla çok iyi takdir ettik-
ı'\ ı,tını r 1 talebe, Yalvaçlı arka- gece Yalvaç talebe ve muallimle· (eri sabit olan uyanık ruhlu Yal -

d,t ıc_:abrefakatlerile ak§ama rile halkına bir müsamere verdi: vaçlılarm misafirperverliği Ak§e -
ı,~(l~e ayı dolaştılar. l istiklal marşı ile başlanan mü - hirde büyük bir memnuniyet uyan. 

~}'~ Orta mektep tarafından samerede tabii ilimler ve fizik kim ıclırmııtu. 
"'ve ın"d" H · ı u ur ur§ıt bey tara· ya muallimi Seniha hanımın kema- Rm. 

c.. .. ""''"' 1 

!~on~uldakta büyük .bir cenaze merasimi 

Plllhendis Nermi Beyin tabutu arkasından gidenler 
Zongulda, (Hususi) - Zongul - tehi talebeleri, polis, jandarma ve 

dak, sevimli ve kıymetli bir sima· zabıtai belediye müfrezeleri ve 
sını kaybettiği için müteessirdir. halktan bir çok kimseler hazır bu
Zonguldak mühendisler cemiyeti lundu, hitabeler söylenildi, mezara 
reisi Nermi Bey, menenjit hastalı- muhtelif teşekküller namına çe • 
ğından öldü. Ölümü bütün şehirde lenler konuldu. 
büyük bir teessür uyandırdı, cena- Nermi Bey memleketimizin kıy· 
zesine herkes geldi. metli, ilim ve fen adamlarından bi-

Denebilir ki, Zonguldakta bu • ri idi. Tahsilini Almanyada ikmal 
güne kadar 'buna benzer bir cena - etmişti. Altı yedi seneden beri hav 
ze merasimine tesadüf edilmemiş- za maden müdüriyetinde ve ma • 
tir. Merasimde valimiz Halit Bey, den mühendis ve meslek melde • 
vilayet erkanı havza madenlerinde binde devam eden kıymetli hizmet 
bulunan ecnebi ve yabancı bütün leri unutulamıyacak kadar büyük• 
mühendisler, şirketler, bankalar tür. 
müdür ve memurları, ticaret oda - Geride bıraktığı üç ve beş yaşla 
sı ve amele birliği erkanı ve me - rmdaki iki yavrusile ailesinin akan 
murları, tüccar ve esnaftan bir çok anlı göz üatiarını takdirkar hüku· 
ları, Zonguldakdaki cemiyetler metimizin büyük himayesi dindi· 
mensupları, belediye reisi1 beledi- recektir. 
ye mensupları, maden meslek mek llyaa Rami 
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Yeni 
Başmakaleden Devam 

süs bir surette tevessül kılınması· 
nı zaruri addediyorum. Bu hu • 
sus, ihtisas hasebile biz askerlerin 
uhdei vatanperveranesine terettüp 
etmektedir. 

2 - Vilayatı şarkiyede ecnebi 
İfgalini iki tekilde tasavvur et -
mekteyim. Ya Karadeniz sahilin. 
deki Rum ahalisi isyan ederek cüm 
huriyet ilan ve bir taraftan da 
kuvvetli dahili ve bilhassa harici 
çeteleri vilayatımızı taraç edecek· 
tir. Buna karşı bilmukabele jan· 
darma ve asker müfrezeleri ile ve 
kemali tiddetle takibat yapacağız 
ve islam köyleri de ellerindeki 
sili.hlarile köylerini bizzat müda -
faa edecektir. Yahut böyle bir is· 
yan ile gerek müteradif olsun ve 
gerek olmasın sahile ufak veya 
büyük ecnebi kuvvetleri çıkarak 
ıahilde yerleşecek ve belki dahile 
de sarkacaktır. Çıkan yalnız Yu
nan kuvveti olursa ahali ve kuvayi 
askeriyemiz ile tardı çaresine le· 
veuül olunabilir. Diğer itilaf dev· 
Jetlerinin kıtaatı olursa sahilde yer 
]eşmelerini ... ve dahilde mukabe -
lenin de zirdeki suretlerle ve mi· 
tingler ve tezahüratı gunagun ile 
milli protestolar yapılahilir. Fn -
kat bu kuvvetle.rin dahile sarkma
ıına, yani memleketi bilfiil jstila 
eylemelerine bittabi halk ve asker 
yekvücut olarak filen sildhla mü
dafai istiklale uğraşacaklardır. 

Bu ihtilaller ile beraber şark -
tan Ermeniıtan ve Gürcistan ci -
betlerinden vuku bulabilecek te -
cavüzatin nazarı dikkate alınarak 
batlıca istikametlerin gerilla ( çe
te harbi) tarzında müdafaası hu • 
ıusunun ıimdiden ihzarı, sahile 
yakın olup ecnebi kontrollerinden 
hariç kalmıf mahallerdeki esliha 
ve cephane ve techizat ve malze • 
mei sıhhiye ve askeriyenin. sureti 
münasebede setredilmeden dahile 
nakillerinin temini, halli. kontro • 
le tabi olanların da vaziyeti kat'i
ye halinde kaçırılmasının şimdi -
den ihzarı. Köylerin vaziyetine 
göre halkın kendi kendini müda -
faa ve yahut civar kıtaatı askeri· 
yeyi takviye etmelerine göre ih -
zaratı li.zimeye teveaaül ve bunun 
için esliha ve cephane ve tarzı in
tanın vaktile kararlattırılmaıı ve 
kıtaat mevcutlarımn tezyidi ve kı
taat yedinde mevcut eslihanın 
mümkün mertebe tevhidi, uzun 
müddet iate esbabının temini ve 
cephanenin tarzı ikmali, mühim 
güzergahlardaki inşaatı cesimenin 
icabında tahrip edilmek üzere ih
zari gibi huıusatın şimdiden teem
mülü ileıon derece mahhem bir ta· 
rzda ikmali lazımdır. Yirminci ko· 
lordunun garpten şarka, on ikinci 
kolordunun Adana havalisinde 
farktan gelen istikametleri temin 
eylemesine ihtiyaç olacağı mü· 
talaaındayim. Hususatı maru -
zaya dair mütaleai i.liyelerinin 
itar buyurulmasmı rica ederim. 

3 - Yalnız mahrem olarak Ü· 

çüncü, on beşinci, yirminci kol -
ordu kumandanlarına yazılmıştır. 

Üçiincü Ordu müfettişi 
Mustafa Kemal 

(U~UncU ordu merke:ı.l Sıvaata, on oo.. 
ılncl Erzunımda, yirminci ankarada idi.) 

Kazım Karabekir Paşa mektu
bunda bu direktiften bahseder· 
ken şöyle diyor: 

"Teferruat esasen yapılmıf lı. 
Debarkmanlara gelince: Ben iti -
lif devletlerinin aleyhimize hare· 
kete geçeceklerini bugün dahi 
tahmin edemiyordum. Asıl ve e-

Vesikalar 
sası tahakkuk etmiyen bu gibi ta· 
yialar üzerine kıtaatımı çete halin
de dağıtmak, inhilalini ve bir Er
meni taarruzuna mukabele ede -
miyccek hale gelmesini mucip o· 
lurdu. Ben geldiğimdenberi bir 
şark taarruzu hazırlığında bulun• 
duğum için bu emri mevkii tatbi
ka koymadım.,, 

Bu mütaleanın hiç birile tu • 
tar yeri yoktur. Çünkü Kazım 
Karabekir Paşa bu mütaleada bu· 
lunmakla hem yukarıda suretini 
aynen yazmış olduğumuz direkti
fin mahiyetini anlamadığnı gös • 
termiş, hem de milli mücadele es· 
nasında şarkta cereyan eden ha • 
diselerin hakiki şeklini inkar et· 
miştir. 

Karabekir Paşa niçin yukariki 
direktifi anlamamıştır, diy,oruz. 
Çünkü mütaleasmda (direktif) in 
tatbiki şarktaki kıtaatının çete 
halinde dağılmasını mucip olaca· 
ğıru söylüyor. Halbuki (direktif) 
dikkatle okunursa içinde böyle bir 
hüküm büliınmadığı pek iyi görü· 
lür. Mustafa Kemal Paşa Hazret
leri tarafından verilmit ve milli 
mücadele teşkilatının esasını ku -
ran, teferryat itibarile bin bir türlü 
tedbirleri ihtiva eden o mühim di
rektif içinde askeri kıtnatın çete 
halinde dağıtılması değil, bilakis 
yeni kuvvetler toplanarak takviye 
olunması, "Kıtaat mevcutlarının 

tezyidi,, bildiriliyor. , 
Binaenaleyh Karabekir Paşa· 

nın "direktif,, içindeki (gerilla) 
tabirinin manasını anlamamazlı -
ğa geldiğine hükmetmek icap e -
diyor. 

Kazım Karabekir Patanın yu· 
karıdaki sözlerinden çıkan açık 

netice tudur: Şarkta gerilla ( gu· 
erre civile) olmamıştır. 

İtte Paıanın bu iddiası hakika· 
te taban tabana zıttır. Zira garp· 
te, cenupta olduğu kadar farkta 
da gerilla olmuştur. Hem de Ka • 
rabekir Paşanın kuvvetleri yerle • 
rinde bir sene kadar sadece bu 
gerilla sayesinde dumıuttur. 

Umumi harp içinde Kafkaaya 
cephesinde Y akup Şevki Patanın 
bulunduğu malumdur. Yakup 
Şevki Patanın emri altında olan 
kıtaat içinde (Halil) Bey isminde 
bir binbaşı vardı. Halil Bey mü· 
tarekenin ilk zamanlarında İstan· 
bula gelmif, sonra tekrar memu -
riyet ile farka gönderilmişti. Bin· 
başı Halil Bey Kazım Karabekir 
Patanın Erzurum havalisine gön • 
derildiği sıralarda (Nahçivan) ta· 
raflarında bulunuyordu. Bu zat 
o zamanlarda Karabekir Pataya 
müracaat ederek gerilla teşkilatı 

yapmak için müsaade ve yardım 
istemittir. Fakat Karabekir Pa -
şa muvafakat etmem ittir. Halil 
Bey ısrar etmiş, yanına celbedil • 
mesini rica etınittir. 

Karabekir Patanın emrile ya -
nma gitmif, bir aralık Karabekir 
Paşadan muvafakat cevabı bile al· 
mıştır, fakat Paşa, sonra gene kara 
rmdan dönmüştür. Nihayet Er -
zurum kongresi münaıebetile 

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
buraya vardığı zaman şarkta ge • 
rilla teşkili.tının yapılmadığı • 
m, hatta bir takım silahların 
lngilizlere teslim edilmek üzere 
hayvanlara yükletilmit bulundu • 
ğunu görmüş, buna mani olmak -
la beraber binbaşı Halil Bey ile 
diğer bir iki arkadaşını bu işe me
mur etmi! ve (Bayezit) e gönder• 
mittir. lıte bundan sonradır ki 

şark cephesinde gerilla faaliyeti 
başlamış ve bir sene kadar Erzu
rumdaki Karabekir Paşanın kuv • 
vetlerine istinatgah ol mut tur. 
Ermenistan meselesini il halledil -
mesi de bu suretle tahakkuk et -
miştir. 

Binbaşı (Halil) Bey bir müd • 
det evvel ölmüştür. Bugün hayat· 
ta değildir. Fakat Binbaşı Halil 
Bey tark cephesinde yaptığı işleri 
vaktile bir hatıra defterine kay • 
delmiş, milli mücadele tarihini 
tenvir için biz.met eder diye sala· 
hiyettar makamlara vermi!tir. 

Bununla beraber şarkta gerilla 
yapıldığını ishal için bu hatıratı 
uzun boylu okumağa hacet yok • 
tur.. Binbaşı Halil Beyin altı se· 
ne evvel lzmir sui kast teşebbüsü 

münasebetile teşekkül eden ve 
Kazım Karabekir Paşa ile bazı 
arkadaşlarını tevkif ve isticvap e · 
den istiklal mahkemesi sırasında 

bir dostuna yazdığı mektup bu -
gün kıymetli bir vesika olabilir. 

Bu mektup ·şudur: 

İstanbul: 11 temmuz 926 

Muhtert?m Beyefendi: 

Şimdiye kadar ben menakibim 
hakkında kimseye bir şey söyle • 
m~diın. ve söylemek için münase
bt!t te düşmedi. Fakat Maarif 
Vckfıletinden mücahedei milliye -
nin tarihini yazmak üzere bir ko
misyon teşkil edildiğini haber al
dım. Gerek ben ve gerekse Kazım 
Karabekir Pş.nın esnayi muhake
mede ( Kuvvayi ıh illi yenin teşek -
külü anında memlekette yegane 
kuvvet ben idim) demesi ve heni 
alelacele hatıra deLerlerimden o 
v::ı.kitki ınenakibc ait bir hUlasa 
yazmağa mecbur etti. 

Efkarı umunıiycnin bazıları bel 
ki daha elan Kazım l\arabekir 
Paşayı Ermenistan fatihi olarak 
tanır, fakat fatihliğin tcf errüa
tma daha doğrusu sırrına vakıf 
değildirler. Gazi Paşa Hazretleri 
mücahcdei milliyetle çalışanların 
hepsine derecesini! göre mükafa -
tını, hakkını verdi. Lakin Kazım 
Karabekir Pa.~a her şeyi gizledi, 
her şeyi ben yaptım dedi işin i
çinden çıktı. Çünkü her şeyi ken
disine az gören Karabekir Paşa 
fatihliğin sırrını bittabi kimseye 
bildirmez ve bildiı1nedi. Benim 
ufacık defterim bü hususta bir az 
efkarı tenvir eder. Şark cephesi
nin kuvvetini tanzim ve takviye i
çin ona vakit kazandıran, karşı -
smdaki düşmanın kollarını ve a
yaklarım demir zincirlerle bağla
yıp ona zafer yollaıım açan avamil 
ne idi defterim anlatır. Kuvvayi 
milliyenin teşekkülü anında bile 
Karabeltir Paşanın (Bu işi başa · 
rırsak ne ala, akdi takdirde Hali
lin yanma kaçarız) dediğini mrc
lisinde bulunanların hepsi bilir. 
Lütfen boş zamanlarınızda defteri
mi okumanızı rica ederim. Ger -
çi efkarı umumiyenin d~ bunu bil
mesini faydalıdır zannediyorsaın 
da benim buna bizzat teş.:!bbfü•üın 
hem askerliğim manidir ve hem 
de tefahiir gibi bir şey çıkar ki 
bundan çok korkarım. Ne yap -
nıak lazım geliyorsa ifasına ta -
vassutunuzu muvafık bulduğum 
için cüretimin ve tasdiiınin af 
buyurulmasr istirhamile Iayezal 
hürmetlerimi arz ve takdim ede -
rim efendim. 

Binbaşı Halil 

Adres: 
İstanbul: Askeri matbaa mü -

dir muavini sabıkı Binbaşı Halil 

Karşısında 
Bu vesikanın bilhasaa ehem -

miyeti bugün hayatta olmılan ve 
bittabi bugünkü münakatalar ile 
uzaktan ve yakından alakadar bu· 
lunmıyan bir muhterem ölüye a -
it olmasındadır. Binbaşı Halil Bey 
Kazım Karabekir Patanın altı se· 
ne evvel istiklal mahkemesinde 
söylediği bir kaç cümleden milli 
mücadelenin bütün şerefini benim 
semek gayretini hissetmiş, bunun 
üzerine müteessir olarak bu mek
tubu yazmıştır. Ve bir hatıra ola· 
rak tarihe mal olmuştur. 

Milli mücadelemize kıymetli 
hizmetlerde, ayni zamanda Ki· 
zım Karabekir Patanın vazifele • 
rine de muvaffakiyetli yardımlar· 
da buluı:ımuş olan bir muhterem 
ölünün bugün mezarından başını 
çıkararak: 

- Karabekir Pata ne yapıyor
sun?. 

Demesi ve kendisine ıhtaratta 
bulunması hakikaten manalı ve 
müessir bir levha değil midir?. 

Evet, itte Karabekir Paşanın 

iddia ettiği gibi şarkta gerilla ol· 
ma.mıt değildir. Bilakis olmuştur. 
Vakıa bunu kendisi yapmak iste· 
memiştir. Fakat yaptırılmıştır ve 
çok büyük faydaları da görülmüş· 
tür. 

Sonra her kes bilir ki milli mü· 
cadelenin ilk safhası düşman ile 
teması olan her cephede gerilla 
hareketleri doğur.muştur. Bu iti -
bar ile Mustafa Kemal Pata Haz· 
retlerinin direktifleri her taraf -
ta tatbik mahalli bulmuştur. Garp 
cephelerinde olduğu gibi cenup 
cephelerinde de böyle olmuştur. 

' Bilnassa Ce.zi Antep tııraflarınCla 
Fransız kuvvetlerinin mağlubi}feti 
gerilla hareketleri ile temin olun
muştur. Sonra Anadolunun orta
sında muntazam ordu teşkilatı 
başlamış, bu teşkilat gittikçe hu -
dudunu geni!letmiş, genitlendik -
çe muhtelif cephelerdeki çete 
kuvvetlerini muntaza.m kuvetlere 
çevirmiş, nihayet muntazam ordu 
teşkilatı her tarafta memlekete· 
hakim olmut, bu suretle Sakarya 
ve Dumlu pınar abideleri kurul • 
muftur. 

Şunu da ilave etmek lazımdır 
ki milli mücadele esnasında ge · 
rilla harekatı bazı ahvalde mun -
lazam kıtaatın yapamadığı hiz -
metleri yapmıştır."Bu itibarla hu
susi bir muvaff akiyet amili olmuş· 
tur. Onun için Karabekir Paşa -
nın: 

- Muntazam krtaatımı çete 
halinde dağıtamazdım.,, 

Dediğinden bahseden çok yük· 
sek askeri bir otorite bana şu söz· 
leri söyledi: 

- Karabekir Paşa muntazam 
kıtaat çete halinde da&ıtılamaz, 

diyor.. Bu söziyle büyük bir 
hata yapıyor. Çünkü bazı ahval 
olur ki muntazam bir ordu bile 
çete haline getirilebilir. Hatta 
çok iyi hatırımdadır: Eğer Sa • 
karyada Türk ordusu Yunan ta -
arruzunu tevkif edemeyipte rical 
ebeydi, eğer düşman Ankarayi 
ifgal eylemiş bulunsa idi o vakit 
Gazinin yapacağı iş bütün ordu -
larımızı her tarafta çeteler haline 
getirmek, hudutsuz bir gerillaya 
girişmek olacaktı. Ve Anadoluya 
gimıif, hatta Ankarayi bile ifgal 
etmiş olan Yunan orduları gene 
bu suretle ve behemehal mağlup 

edilecekti .• " 

Mehmet Asım 

Ermenistan 
taarruzu 

G . . ·ı 1 uştıır azının emrı e o m 
~t· 

Kuzun Karabckir Paşanın eli 
ınenistana taarruz kararını }\e;11• 

başına v~rdiği ve bu kararını uıt· 
karanın mUınanaatine rağınen 1~. 
hik ettiği yolundaki iddiaları il 
lfund~ ~ 

Paşanın bu iddiasının asıısı ı;ıl· 
ğı aşağıdaki v~sikalardan anla; 
ı1rnkta dır: 

Suret • 
Erkam harbiyei umumiye 11

• 

yasetine 
Erzurum: 15· 9-336 I, 

Son derece uğraşılmasına rJ , 
men ermenilere karşı kınnı~1 ~ 
du ile müşterek bir hareketı a 
riye icrası şimdilik temin olu~, 
madı. Bizim yalnız olarak 5,"" 
kamış istikametinde bir hare,; 
yapmaklığımızdaki faide "le ,o 
zurlar ise berveçhiıitidir: f 

Faydaları: Kıtaalın ve bu ~1~ 
taka ahalisinin kuvvei manc"1,,e~ 
rini yükseltmek ve bu sureti~ . ,., 
rarın önünü almak. Zengın ,J 
gızman mıntakasını elde e~ı 
Erzurum ve havalisinin mah ~ 
ihtiyacını temin etmek, cePfle., 
küçültmek, tabiye vaziyetini deri' 

yi bir şekle sokmak. Bize "' 1 
kuvvei maneviyeleri pek dü~iİ~ t" 
lan ermenileri dahilen sarsarıa1'ıı' 
bol~eviklerle anlaşmağa rııe' . 
ederek Kars demiryolunu açtı~ 
ğa vesile hazırlamak ve s-:j; 
mıntakaıile demiryolu arası.,o;. 
irtibatı kısaltmak ve kolayl•t 
ma~ 1 

Bu faydalarla beraber har. 1 
mahzuru hasebile yalnız oı~ 
Bardiz mıntakasında kıtali ıi1' 
ve şuralar dahilindeki ah'" 
munhasır olan muharebatın ~ 
henin her tarafına sirayetini ti 11 .,,,, 
atile bu muharebatta daha ııel 
cephane sarfiyatı ve bunun t lı' 
disi ve gürcülerin müştcrekeıı ti 
reketlerini mucip olacak "le ,1 

l'ı 

' 

l· il 

de gadir yapan ermeni yayg•;. 1 
nı da ziyadeleştirmek ihtirıı• 1 

I 
varidi hatırdır. Bu ihtiınalİ~t 
nasında en mühim olan f11~tft'I 
ermeni ve gürcüleri eleyh• ~ 
birleştir.mektir ki buna rııe~J. 
vermemek için mümkün ol tt'J 
takdirde bitaraflığı temin er'" ltı 
pek mühimdir. işbu nıLit•./ ~ 
nazaran vaki olacak emir ,;e 

1 ~t 
intizar olunduğu maruzdur· dııJll bı 

Şark cephesi kuın~~, ~ 
Kazım Kara be • 

" i,l 
Kazım Karabekir Paşa>''~ hi 

vap olarak verilen taarruı 
de tudur: 

Suret cıı~-t1 
Zata mahsus ve bizzat açıl09. tı'#6 9, .:ı 

Ankara: ;,.; ği19 

Şark cephesi kumandarıll ;;.ıtıl
d nlıı,- t 

Şm·k cephesi kuman tı ,.11ptJ 
15-9-336 tarihli şifresine ce 1 f.I h• ' 1 - Şark ordumuz der tı~·, 
istikameti umumiyesinde ((tir· fi 
katı taarruziyc icra edece O'''~ 
rinci devrede harekatın 1') 1", 
man - Novoslim • Mer~en fff'~ 
tına kadar tevsii kafidır. 1111i~. 
za bu kayit kati olmayıp ·r,1P , 
askeriye müsait olduğu ,;eb:d'~ 
tirdiği takdirde taarruz Jof' 
ten itibaren daha şark• 
temdit edilmelidir. ~ 

M k d IA Jllenİ • şl a sa ı aa ı er 1ıtıl'• 

müsellahasını i.mha etrııep) 
(Souu 11 lacl .. yıl• 
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Yeni Bütçenin Müzakeresi Dün Bitirildi 
Büyük Millet Meclisi Dün Ziraat ve Milli Müdafaa Vekalet

lerinin Yeni Sene Bütçelerini Müzakere Ve Kabul Etti 
ilk Baıtarafı Birinci Sayı/ada 

def .. l l'ııııcl&n a. •oz a an arkadaıla -
"nlığ ~ın Bey tetkilatın nok • 
İtler· ın an bahsettiler. Beklenen 

ın azanı t• k 
1'1ıı Çok e •ne artı teıkilatı • 
..... 110k•·ndı M··d·· ·· ... 1 _,ka - r. u uru umu· 
~u h daılarım bir teıkilat ka -
ler. B &ıırladdar ve bana verdi· 
'- unun .. . d 1ti ic. uzerm e itliyerek bel· 
ıc-~r ederıe mütehassis bazı ar· 
tderek -..ı~ fikirlerinden iıtif ade 
kııı bir lnumkün olduğa kadar ya
ıe lrıe:&ıııanda yükıek tasvibini
let~ilit ~iiz. Fakat arkadaılar 
'elt halle ?~unu yapmakla me • 
ta.ıiıı Ar ddınıı olmaz. Bu bizzat 
li.._ eıı· ... ~lan Beyin itaret ve tes -
e1,•ıı veçhile zaman, para ve 

""'1u ~eaeleıidir. T eıkilat ka'u ~1 ncıya ve teıkilit kanu -
ı.. ~ 1•tedj ... · · . . . . . 
~~ l•mız gıbı ııletıncıye 
"-ddi lbevc:ut teıkilitımızdan da 
~tleri::Z&ıııide iıtif ade etmek ted
~"'ıt 1 

almaktayiz. Merkezde 
)''l>ıJııı n arkadaılarım arasında 
Çeıı ~· olan bir i; bölüma ae • 
... 'l~t' eki tecrübemizde ümitli i
! ~::ler verdi. Bunu teıkilit 
t\ı .. ı.; uzda da eıas olarak ala· 
ı.ı:, ._;: tiipheıizdir ki ihtiyaç • 
~" ran daha ziyade tevaie 
~~.il ~ız. Tat rndaki teıkilatı · 
tt te 1cı - ki timdi vaziyeti ida
~ te r\aıi bir mahiyettedir - il
~o\'-'cl llıeıleki bir hüviyet vermek 

S: d~e .. teıebbüıüntleyiz. B~ 
c:~, .

1 
Ufundüklerimi ıu bir kaç 

ı e h··ı .. 
~ u asa edebilirim: .... 

n11ntakalar1 ve 
ı· "'lltehassıslar 

ti • lfti 
."•ıı l !'rt ve icapları yekdige-
~Lir r!:.ı' Veya benzeri vilayetle· 
"' "'1~ taka halinde toplamak, 
I·· .. 'r ay.• onun huıusiyetleri
ij:-~ 11r··~ ıcap ettiği kadar ve 

h •Or\iJd••v • ~ l.ı:,~b· ugü miktarda Türk 
... 1 1 ..... h 

• • t ute aaaıılar, :>ratisi • 
e lekn· . 

' IQ • • ıııyenler koymak ve 
t,.'ff-ıc· ılıırı ve fen ıahaıında 
ı,~ıa 'd 

1~~tle çalııabilmelerini 
ita r,lıa e ıltnek için icap eden 
lt l'o~'tlar.~, enstitüleri, is -
lt~~ll; t mueıaeıeleri, tecrübe 
lb.. l'lııı ~&ıııamlamak, her mm
.. ~d, b· •ene muayyen bir za· 
""h.... ır ·1 .. 
ta;:'1ur ,. vı ayette mıntakanın 
ı '"4l, e Qı·· h 
' tCÇe ute aasiıları toplana-
llıı .. Lı acsr:l •ene yapılan itlerin 
~~k ve ecek, bilançoları ya
~ illi~ •lınan neticeler kartı • 
~~ ltbor •r. Ve gene hep bera· 
\·ı_"-t ed •tuvarlar müeaaeıesine 1tt h erek ı 
~İ~Q 1>-.nlar Be ecek senenin tat· 

~lctir 1 
teabit edilecek, planı li . 

' I.:~ -·ııı.ıc. ~,ll'İbiti11• da bütün memur-
'» le •ıırettııı ~e1&iıini itmam e-

~ bir ia;i~ kül halinde mu
~ • t • Bir ette çalıımıt o • 
~ 'tler Uz .ku~eti muhtelif bir 
~ erıııde 
~ ' P-,r I ve mevzular et· 

~le L ~a. -..ıaı....-
~ .. ti ... Qlll,. o tek ve 
le v e erı bir arada bir • 

e onu 
~ e, Ilı llluayyen bir is-
l:~~_, ii ~&YJen ve mahdut 
d~ Zerınd 
~ ~.,lh .. __ e toplamak el • 

\er 'L ~il Veri ' 't tıq edilir ını noktasın-
~~ -. .. ,d&Jc· • 
~: )~ 1 &rlcadaıı. . 
~İti bizzat k . r . tımdiki 

... • Ilı' - endılerı müıte-
~ -.. Ve 'h • 
, ~lt&bilınek ı. t~aaalan dahi· 
' il ve •eı.· IÇın kendileri. 
~lbıad· 1 ıt Verilmediğin • 

ll' er. Bir L-- .. 
--ır cunı-

le ile arzına çalııtığım bir çalıt • 
ma tarzı bu arkadatlarımın emin 
olduğum ve yakından vakıf bu -
lunduğum istidatlarının tezahürü· 
ne ve kendilerinden azami istifa
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Fakat huzuru alinizde vadedip 
de bir ıey yapmamak hicapla çık
mamak için arzedeyim ki teıkila· 
tı memleketin her tarafında bir· 
den yapmağa ne bütçemiz ne de 
elemanımız kafi değildir. Tedri· 
cen yapacağız. Evvela bir mınta· 
kada tecrübeye baılıyacağız. Ge
lecek sene makine bütün f aalyietile 
memleketin her tarafında işleme· 
ğe ve çalışmağa baılıyacaktır. 

Ziraat vekaletinin programı 

Emin Aralan Bey program me· 
selesinden bahsettiler. Evet, Zi
raat Vekaletinin bütün teferruatı 
ile teıbit edilmit muntazam mek
tup ve ati senelere taksim edilmit 
bir plan ve programı yoktur. Bu· 
nu itiraf ederim. Fakat bu o de· 
mek değildir ki programsız çalı • 
!ıyoruz. Hayır, bugün üzerinde 
çalııtığımız iılerde muayyen prog
ramla yürümekteyiz. Bazı mühim 
mevzularda planlı, tatbikatlı ve 
teferruatlı ıeneler üzerine takıim 
edilmit programımız vardır. Me· 
~ela: Hububatın ıalahı, ilim mü
esseselerinin ıılahı, hayvanatın 
ıslahı, pamuk ve ıaire gibi mü • 
hi.m mevzu ve meseleler üzerinde 
programlar yapılmı§tır. Ona gö

re çalıtılmaktadır. Arzu ederler· 
se Emin Arslan Bey arkadafım bu 
bapla daha fazla tafsilat ve iza -
hat vermekten zevk duyarım. 

Sonra gene Emin Arslan Bey 
arkadaıımız ziraat odaları kanu -
nunun hali gelmediğinden bahse
derken bunun getirilmesi ricası· 

nı bir daha tekrar etmesinler diye 
ihtarda bulundular. Konya me -
busu Hamdi Bey meclisi aliye bu 
bapta bir kanun teklif etmi~lerdi. 
O za.man hatıramda yanılmıyor -
ıam bendeniz de Kütahya mebu • 
su olarak değil, Bursa mebusu o
larak o layihada imzam bulunu -
yordu. Fakat hükumeiçe geti a -
lımnıth. Bir az vakit geçmi!tir ve 
bir az daha geçeceği..,i zannede -
rim. Hatta hatırlarsınız ki fırka
daki izahatımda yakında getire • 
ceğini de vadetmittim. Bu ge
cikmenin iki sebebi vardır ki ar
zcdeceğim: Birisi ziraat odaları
nı istedikleri ve istediğimiz bir fe· 
kilde kurabilmek için evvela kuv· 
vetli ve eıaslı bir varidat membaı 
bulmak ve onu temin etmek la • 
zımdır. Bu temin etmek zamanı· 
nı henüz müsnil telakki etmiyo • 
rum. 

Ziraat odalar. kanunu 

ikincisi: Zira:.\l odaları kanu • 
nunun ehemmiyetinde kendilerile 
müttefikim. Tesis edi!mekte olan 
enstitülere getiı·iler.ek o!an profe
sör ve mütehanıılarla bu kanunu 
bir defa tetkik ettirmekte fayda 
vardır. 

Emin Arslan Bey arkadatıınız 
ıu meselesini de tebarüz ettirdi -
ler ve ıuyun ziraat nok~asından e· 
hemmiyetini tebarüz ettirdiler. Bu 
huıuıta kendilerile ittifakım var • 
dır. Vekalet bu noktaya çok e • 
bemmiyet yermektedir. Teıkilit 

kanunumuzda su iıleri için husu· 
si bir büro teıkil edeceğiz. Su iı
lerinde Nafia Vekili Bey arkada· 
~ımızla daima beraber çalıfmak • 
tay iz. 

Süleyman Fikri Beye cevap 

Mersin mebuıu Süleyman Fik· 
ri Beyefendinin mütalealarına ve 
bendenize ıormuş oldukları aüal
lere geçiyorum. 

Evvela muhterem arkadaıımı • 
zın vekaletim ve §ah11m hakkın • 
daki iltifatlarına teıekkür edece -
ğim. Kendileri fidanlık mesele • 
sine temaı et~iler. Halkın bağ ve 
bahçesi huıuıundaki alakasının 
günden güne artmakta olduğuna 
da iıaret ettiler. Fidanlıklarda 
yetif tirilen fidan ve çubukların va· 
ki müracaat ve talepleri karııla • 
madığını tebarüz ettirdiler. Ben 
de kemiilerine hak verecegım. 
Halkta memnuniyetle gördüğüm 
talep ve müracaatleri hakikaten 
fidanlıklarımız karıılamamakta • 
dır. Mevcut 11 fidanlığımız var· 
dır. Bu fidanlıklarda epeyce fi
dan ve çubuk yetiıtirmeğe çalııı
yoruz. Fakat buna rağmen gene 
talepler bizim vereceğimiz mikta· 
rın fevkindedir. 1931 ıeneıi büt· 
çeıinde fidanlıklar için 128 b:n 
lira tahsisat vardır. Geçen sene 
7 milyon liralık bütçe 3 milyon 
lirası tnzil edilip 4 milyon liralık 

bir bütçeye sahip olan Zirrat Ve
kaletiniz bu fidanlıklar için ancak 
50 bin liralık bir tahıiıat ayırmıt· 
tır. Bütçe müzakeresi eınaıında 
demiıtim ki bu 50 bin lira tahıi· 

satla mevcudu muhafaza eder, ko· 
ruyabiliraem bir ıey yaptım haz • 
zını duyacağım. Fidanlıkta çalı • 

~an arkadaılarımızın kıymetli me· 
saisile - Ki kendilerine mütetek· 
kirim - fidanlık mevcudu muha

faza edildiği gibi ayrıca az çok 
muvaff akiyetli neticelere varılmıt· 
tır. Dağıtılan bağ çubuğu 800 bi· 

ni mütecavizdir. Ve gelecek ıene 
için de iki milyon 800 bin fidan 
dağıtılması için tedbirler alınmıt· 

tır. Bu dahi kafi değildir. Bunu 
tebarüz ettirmek iıterim. Mecliıi 
aliye bir kanunla gelmek iıtiyo • 
ruz. Fidanlıklar için mütedavil 
bir sermaye temin etmek istiyo -
ruz. Ve bu suretle az çok ıatıı 
yaparak bütçemizle teminine im· 
kan bulunmıyan vaıaiti temin e • 
deceğiz. Kanun geldiği vakit bu 
bapta daha çok izahat veririm. 

lslah istasyonlar. 

Fikri Beyefendi ıslah iıtasyon
larından bahsettiler. Bunlar ne 
merkezdedir, faaliyeti nedir? 
Vekalet teıkilatında ıslah iıtaı • 
yonlarmdan anladığımız hububat 
pamuk ve ıaire yani tohum istas
yonlarıdır. Alelitlak ziraatin ıı • 
lahına hadim olan bir çok istaı • 
yonlar vardır. Fakat Fikri Bey· 
efendinin fikirleri de bunlara ma· 
tuftur zannediyorum. Bizim to • 
hum ıılah istaıyonlarımız Eıkite

hirde, Adanada, Adapazarında, 
lstanbulda Y eıilköyde ve Ankara· 
dadır. Bunlar bulundukları mu • 
bitin ıeraitine en ziyade uygun ge
lebilecek ve en ziyade verimli o· 
labilecek tohum nevilerini ara • 
mak, bulmak ve hatta yaratmak 

ve bu tohumları daha verimli bir 
surette ekme usullerini araıtır • 
maktır. Bu yolda muhtelif istika
metlerde yürünmektedir. İstasyon. 
ların mesaisi yeni başlamış olma
sına rağmen alman neticeler mü
himdir. Bilha11a Adana ve Eski
~ehirdeki tohum istasyonları ve 
Ankara ve Y eıilköydeki istasyon· 
1arımızdan iyi neticeler alınmış -
tır. Bizzat Eıkitehir mebusu E -
min Beyefendinin burada ifade 
ettikleri Eıkitehir ıslah istasyonu
nun yetittirmekte olduğu tohum -
lar halk taraf mdan adeta kapıfıl· 
maktadır. Çiftçiler çiftliğini tek· 
sir çiftliği haline koyduk. Bu mü
nasebetle Emin Beyefendinin ar
kadaılarım hakkındaki takdirleri· 
ne teıekkür ederim. Bu sene 3500 
kilo buğday, 15000 arpa, 15000, 
mııır ve 4000 kilo pamuk ve sai· 
redir. Bunlar tamamile iyice in· 
tihap edilmittir. lılah istasyonla
rının üç istikameti var. Birincisi 
tohum ·bulmak, lkinci merhale 
bulunmuf olan tohumu muhtelif 
mmtakalarda tecrübe etmek. Ü
çüncü merhale de tecrübe edilmit 
tohumu teksir iıtaıyonlarında ü • 
retmek ve vasi bir miktarda çift -
çiye tevzi etmek. Eıkitehirde bu 
huıuıta bazılarında henüz meba • 
dideyiz. Bazıalrında da ortaıın • 
dayiz. Onlar da üçüncü merhale· 
ye geçmittir. lıtasyonlarımız ü -
zerinde bilha11a pamuk üzerinde 
tevakkuf ettik. Ve memleketimiz· 
de yapılacak olan pamuk ıanayii 
ile hemahenk olarak pamukları • 
mızın ıslahı için lizım gelen ted • 
birleri almıt bulunuyoruz. Ame· 
rikadan getirmit olduğumuz kelv· 
lent S nu. denilen cinı bir pamuk· 
tan 10 .. 000 libre getirdik. Adanada 
teksir çiftliğinde üretmeie batla· 
dık. Az bir zamanda bizim mem· 
leketimize iyi ıeleceği anlaıılmıt 
olan pamuk nevini tesbit edeceğiz. 
Nazillide ve Aydında pamuk tec· 
rübelerine baılamıt bulunuyoruz. 
Eğer mecliıi ali tahıiıat koyacak 
olursa Nazillide bir ıılah iıtuyo • 
nu açacaiız. 

Gelecek sene de Geyvede açaca· 
ğız. lalah meıeleainde pirinci dahi 
unutmamakla beraber pirinç nevi
leri üzerinde de kıymetli tecrübe • 
ler yaptırmaktayız. 
Ormancıhlımız naall bir 

vaziyettedir ? 
Fikri Beyefendi diğer bir mese· 

leye temaı ettiler. Ormancılık: Bu 
arada dediler ki orman idaresi ye
rinde ıaymaktadır. Arkadaflar, or. 
man idareıinin yolunda pürüzsüz 
ve kuıurauz yürümediğini iddia e • 
demem. Fakat müsaade ederseniz 
ormancılık bizde nasıl bir vaziyet
tedir. Onun küçük bir krokisini ve 
levhasını nazarınızda canlandıra • 
yım. Yurdumuzda ıekiz milyon 
hektar tahmin edilen bir orman var 
dır. Fakat öyle bir orman ıahaaı ki 
ne hududu belli, ne haritası alın • 
mıı,ne amenoje edilmit ve ne de 
bir çok ormanlarda daha tasarruf 
meıeleıi halledilmiıtir. lkincisi: E· 
limizde bir kanunumuz vardır. Fa· 
kat bu naııl bir kanundur? llk ya
zılıt tarihi 1286 dır. Sonra zaman, 
zaman ihtiyaçların tazyikile zeyil
ler, talimatnameler yapılmıf, bun· 
lar birbirine girmiı, birbirine karı! 
mıf ve birbirine karııtırılmıftır. Or 

manların idaresi için bütçede ko • 
nulan 100 bin lirayı bulmıyan kü • 
c;ük bir tahsisat vardır. Bu kadar 
vaıi bir orman sahası için ancak 
120 fen memurumuz vardır. Hal• 
buki müteha111slraın bana anlat • 
tıklarına göre bu genitlikte bir or 
man mm takasını muhafaza etmek 
için 2450 bekçiye ve idaresi için 
de 1750 fen memuruna ihtiyaç var 
dır. Mevcut bekçilerimizin miktarı 
bini biraz geçmektedir. Fen me
murlarımızın miktarı ise ancak yüz 
yirmidir. Bu ıerait altında açıkça 

itiraf edelim ki Ziraat vekilinizin 

ypamıı olduğu tarzı mümkün ol· 
duğu kadar muhafazayı temin et • 
mek, biraz teıçir etmek, biraz yük 
ıek orman mektebinde talebe ye • 
tittirmek hususunda çalıımak, fa • 

kat daha ziyade ihale ve müzaye
de kanunu yapmak ihalelerde bu • 
lunmak resim tahsil etmek dava ta 
kip etmek gibi daha ziyade mali 
hususlardır. Yapılacak çok ıey var. 
A.z teY yok. Ormanların tahdidi 

meselesi, tasarruf meselelerinin 
halli meıeleıi, ormanların harita • 
unın alınması meselesi, amaneje 
etmek meselesi, hastalıklarla mü • 
cadele meselesi ve saire. Fakat 
bütün bunlar epeyce mühim mik • 
tarda elemana arzı ihtiyaç eder. Bu 
ıerait altında her ziraat vekili da· 
ima huzurunuzda orman vadisinde 
bilhassa meılek noktasından çok 
bir şey yapmamak hicabiyle çık • 
maya ve daimi ıurette tenkitlerini 
ze utramaia mahkumdur. Bu iti· 
rafı yaptıktan ve bunu ıayet açık 

ve samimi olmak üzere söyledik • 
ten sonra tunu da ilive edeyim ki 
bütünbu ıöylenilen yolsuzlukları 
umumileıtirmek, bütün tetkilita 
tetmil etmek bu meslekte büyük 
feraıatle büyük mahrumiyetle ç.a• 

htan kıymetli ormancı mealektq • 
larım namına arzedeyim ki, doiru 
olmasa ıerektir( Bravo ıeıleri). 
Vaııf Bey arkadqımız son be

yanatında köylünün mesaıaının 

haddi azamiıinden istifade için 
randımanı arttırmak ·lüzumundan 
bahiı buyurdular. Bütün ıayemiz, 
bütün iıtaıyonlarımızın meaaiıi, 
bütün çalıımamız.:n hedefi zaten 
dedikleri noktadır. Buyurduklan 
bizim için her huıuıta düatürdür. 

Baytar SUreyya Beyin 
meealal 

Arkadtlarıma bu ıuretle cevap 
verdikten ıonra bütçenin heyeti u• 
mumiyeainin müzakeresi eınaaın • 
da Emin Beyefendinin temaı bu· 
yurdukları bir noktaya arzı cevap 
edeyim. 

Emin Beyefendi baytar Süreyya 
Beyin meıaiıinden memnuniyetle 
bahsetiler. Baytar Süreyya Bey 
arkadaşımızın kuru veba afıst ve 
diğer a§ılar üzerindeki mesaiıi vee 
kaletimizce de takdir edilmektedir 
Bu önümüzdeki bütçe kabul edil· 
diği takdirde terfihini dütünmek • 
teyiz. Bu vesile ile bir noktayı da 
huzurunuzda tebarüz ettirmekten 
bir haz duyacağım. ilim ve ihtisaı• 
ları sahasında, dairesinde çabta • 
bilmek imkanı ve vasıtası temin e• 
dildikçe gerek baytar ve gerek zi• 
raatçı ve gerek ormancı arkadat • 
lar derhal kendilerini göstermekte 
\'e ba,ka türlii çalı:imaktadırlar. 

(LOtfen aayıfayı ~evlrlnlz) 
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· Burada mevzuu bahoslan ıslah is - mek doğru olmadığını, Cümhuri -
tasyonlarmda ilim müesseselerin- yetin onuncu senesinde mektebin 
de laburatuvarlar ve enistitülerde- dört şubesi ve 400 mevcutlu olaca
ki mesailerini memnuniyetle görü- ğını söylemiş ve şöyle demiştir: 
yoruz. Onun için ilmi ve ameli sa- Ziraat ve Baytar mektepleri 
hada teşkilatımızı i§letmek, prog- "- Burada gösterilen masraf
ramımızı genişlettikçe arkadaşla - lar yalnız mektep için değildir. 
rım huzurunuzda hazla söylemeğe Mektep hiç yapı1mamı§ olsaydı o
değer muvaff akıyetlerin tevali e- nun profesörlerini, gene mütehas
deceğinden şüphem yoktur.,, (Bra- sıslarını getirtmeye mecbur idik. 
vo sesleri, alkışlar). Bu enstitüler memlekette ziraat il-

Sırrı Beyin sualleri mini kuracaktır. itiraf etmek la -

Sultanhisar 
Almanyada neşredilen · eser 

tercüme ve tabedilecek 
SULTANHiSAR, (Hususi) -

Almanyada Sultanhisar şehri -
nin tarihi hakkında mühim bir e
ser yazılmış ve neşrolunmuştur. 

Bu eserin müellifi meşhur Alman 
müverrihlerinden Profesör Marks 
dır. Eser, büyük bir kıymeti haiz
dir ve umumi bir alaka uyandır -
mıştır. 

Malum olduğu üzere Aydın hat-

Polis Haberleri ........ , .............................. . 
Haçik'i kiın 
öldürdü? . ~ 

Üsküdar sahillerinde flsÇilıııt 
minde birisinin ce~edi bulu~~ 
tur. Kumkapıdn oturan Haçı l 
lümü hakkında tahkikat yaPJ1' 
t::ı.dır. Cesedin üzerinde ba:ı:ı. 
laı· bulunması tahkikatın ~er~ 
tirmesini icap ettirmektedır· 
morga kaldırılmıştır. 

l 
Ziya Bey kaybolmafl'llf 

Muhlis Beyin :izahatından sonra 
mustakil mebuslardan Sırrı Bey 
(Kocaeli) söz almıştır. Ziraat veki 
li beyin izahatından çok istifade 
ettiğini söylemiş ve bütçenin 673 
inci faslındaki 280 biı:ı liralık tah

zımdır ki, biz memleketimizi tama 
mile tanımıyoruz. Üstünü, toprağı· 
nı, hayvanım hastalıklarını bütün 
manasile bilmiş değiliz. Benim na
zarımda memleketimiz karı.ş karış 
fethedilmeye muhtaçtır. Filvaki ba 
zı yerlerde tetkikat yapılmıştır. Fa 
kat bunlar şahsi bir takım tetkik -
!erdir ki, parça parçadır. Şükranla 
anarım, bunlar şahsi gayretler mah 
sulüdür. Fakat hepsi dağınıktır. 

üzerinde tetkikat yapmışlardır. On 
larm yakalarının açık olduğu gö
rülmüştür. Diğer ordu ::r:abitanmın 
yakaları dik olduğu için boyun ha 
reketlerine mani olmkata idi. Ha
rekatın daha kolaylıkla yapılabil -
mesei jçin bu yakalar inidrilmiş ve 
yakadaki epoletler omuzlara alın
mıştır. Eğer paşa hazretlerinin en
dişeleri yeniden elbise yapılacak, 

bir çok masraf ve külfeti müeddi 
olacak mülahazası ise, bu o kadar 
masrafı istilzam edecek şekilde 

değildir. Çünkü caket, pantalon bi 
bi diğer elbise aksamı olduğu vazi
yetle mahfuz kalmıştır. 

Askerliğe çağrılmamışların 
tı üzerinde mühim ticaret merkezi B" k t . k 11lis 
1 S l h

. k .1 .h. ır a şam gaze esı o 1" 

vaziyeti 
o an u tan ısar, va tı e tarı ın z· B · • d b" t 11 1<•1 
b

.. "h . l ıya ey ısmm c ır za ı 

!lisata işaretle: Sordukları ikinci sual her sene 
esnana dahil olanların müterakim
leri meselesidir. Bunlar kaç sene -
dir beklemektedir, ne zaman talim 
ettirilecek ve ne zaman bu mesele 
normal vaziyete girecektir. dedi -
ler. 

utün ı tışam arını tanımış ve ı d - d y t g" ıııı•' .. . . ugunu yazıyor u. ap ı ~ 
dunyanın her tarafına ılım nurları l .k t .. z· B k ybOI..,. 

. b"" .. b" . f k . u a a gore ıya ey a .. tı' 
"-Sözlerim temenni mahiye

tindedir. Getirilecek ecnebi müte
hassıslar için 280 bin lira ayrıl -
mıttır. Mütehassıslar muvakkat bir 
zaman için celbedilmektedir. Ken 
dilerinden mahdut işler üzerinde 
rapor almakla iktifa ediliyor. Bek
lenilen fayda hasıl olmuyor. Müte
hassıs celbetmek, onlardan istifa -
<ıe etmek için onları filen calıştır -

fıerpmış uyu ır ır an mer ezı b. . . . B gitdlır 
"d" T "h "N' . .1 h mış, ır ış ıçm ursaya 
ı ı. arı te ısa,, ısmı e meş ur y 1 z· B .d k 11 e . . a nrz ıya ey gı er e 
olan bu şehırde hır çok kırallar h h d' w. d ·ı si .,e .. .. . . a er verme ıgın en aı e . 
saltanat surmuşlerdı. Yunan şaı- ki t I A d .. .. l pohtl 

4-5 sene evvel temelleri atılmış 
olan enstitüler cümhuriyetin cid -
den iftihar edeceği müesseselerdir. 
Bir müddet sonra bu müesseseler 
işlediği vakit yalnız kendi mem -
leketimiz için değil mücavir birçok 
memleketler için dahi bir ilm kay
nağıdır. Bu müesseseler kurulduk
tan sonra zraat vekaleti hedefine 

. . cu arı e aşa uşmuş er, j 
rı (Omıros) un vatanı da burası k b ld d" h b i•ler'" "d' · ay o u ıye a er verJ1J :s 
ı ı. 

Bütçenin heyeti umumiyesi mü-
Alman profesörö, eserinde bu Gece hırsızları 

zakere edilirken kısa hizmetliler şehirin geçirdiği müşaşa devirleri Fener, Cibali, Balat seJ1Jtl 
hakkında maruzatta bulunmuş _ bütün teferruatile anlatmaktadır. gece hırsızlıkları yapan tb 

mak lazımdır.,, 
tum. Şimdiki maruzatım ise umum Sultanhisar şehri, tarihi kıyme- ve Hakkı isminde iki .sabık•b 

tini anlatan bu mühim eserin türk ta memurları tuarfından Y I 
mıştır. Dört dükan ile bir k•Ç. 
yan hırsızlar adliyeye verilrO 
dir. 

Demiştir. Ankara civarındaki a· 
ğaç dikme işnin yavaş gittiğini ile
ri sürmüştür, sonra şunları söyle
miştir: 

"-Gayet mühim bir meseleye 
temas ediyorum: Bu memleket 
ziraat memleketi olması itibarile 
iktısadi mukadderatını elindetutan 

seri adımlarla varacaktır. Bizim 
çapalamamız karanlıkta kalmış bir 
adamın çapalamasına benzer, Bi· 
naenaleyh bunu kurmaya mecbu -
ruz. Hesap meselesinde yalnız tale 
beye sarfedileni hesap etmeye gel 

hakkmda olacaktır. Malumualiniz 
çeye çevrilmesi için teşebbüste bu

mükellefiyeti askeriye mucibince 
lunmuştur. Cümhuriyet Halk Fır

esnana dahil efradı bir mayıs ayın 
kasının faal reisi Rifat ve eski be

da, bir de teşrinievvel ayında as -
lediye reisi Ali Zühtü Beyler bu 

kerliğe çağmrız. Bu sene mayısın- işle ciddi bir şekilde meşğul ol -
da 326 ve 327 tevellütlüler silah maktadırlar. 

ziraat vekaleti bu husustaki nok - ı mez.,, 
tai nazarını serdetmelidir. Biz me- Bu izahatı müteakip fasılların 
vaddı ipitdaiye yetiştirerek ihracat müzakeresine geçilmiş ve ziraat ve 
çı mı olmalıyız? yoksa gümrük ~aleti bütçesi dört ~ily?n. 487,611 
manialarmr düşünerek iktısadiyatı lıra olarak kabul edılmıştır. 

altına alınmıştır. Bu sene mayısın- Sultanhisar şehri ihmal edile -
da sinini sabıkadan kalanlarla cek tehirlerden değildir. Harice 
326, 327, 328 liler de dahili esnan her sene yedi milyon portakal, yüz 
olmuşlardrr. 325 lilerden 1280, 26 binlerce liralık pamuk, kendir ve 
hlardan 9.000, 27 }ilerden 86.000 un gönderen bu mühim ticaret 

nefer henüz daha hizmeti askeri - merkezi, ayni zamanda vatanımı
yeye davet edilmemişlerdir. 328 li- zın güzel ve en sevimli köşelerin
lerse tabii daha hiç alınmamışlar· den birisidir. Burada tabiatin san
dır. Cem'an 283,000 nefer talim ki bir bedialar meşheri vardır. Her 

mı halletmeliyiz?. . Milli Müdafaa Vekilinin 

Ziraat Vekilinin cevabı 
Ziraat vekili Muhlis Bey, tekrar 

cevap vererek vekaletin bazı hu -
suslarda yüksek ilimlerinden isti
fa .'e r.ankr.adile muvakkat bir za -
man i~in clavet etmiş olduğu profe. 
sörhr hariç olmak üzere diğer ec
nebi r.ıütebassıslarm uzun bir müd 
det it:"in getirtilmit olduklarını işa
ret etmiş, vekaleti tarafından An
karada tesis edilen faküUelerin i
daresi baıma Layipzig darülfünu
nu rehtörlüğünde bulunmuş olan 
profesör Malginin getirtildiğini ve 
kendisine vazifesini kolaylaştır • 
mak için beni~ bit salahiyet veril
di~ini söyliy~rek demşitir ki: 

"- Bu suretle getirtilmiş olan 
profesörler arasında bugün yalnız 

Almanyada değil bütün dünyada 
eserlerile isimleri tanınmış olan 
yüksek kabiliyette profesörler bu • 

lunryaktadır~ Bu profesörlerin ya
nma bizim mektepleti bitirdikten 
sonra Almanyada ikmal tahsil et
mif gayet kıymetli genç arkadaşla
rı asistan olarak verdik. 

izahat. 

Bundan sonra Milli Müdafaa ve ve terbiyeye dahil esnandan ol - laraf yem yeşil ve !airanedir. 
ki.Jetinin bütçesi müzakere edilme dukları halde henüz daha aili.h al- Şehir temiz ve zariftir. Elek -
ye başlamıştır. · tına alınmamı~lardır. Bu sene içle lrik techizatı, birinci sınıf büyük 

Bu münasebetle sorulan bir su· rinde alınacak kimseler gelecek se fabrikaları, zarif. binaları vardır. 
ale Milli müdafaa vekili Zekai Bey neye ilave edilerek 929 tevellütlü- Halkı münevver ve çalışkandır. 
fU cevabı vermiştir: leri ve bu sene tekrar dahili esnan İşte bu güzel memleket hakkın-
"- Efendini, muhterem arkada olanların ilavesile hasıl olacak ye- da onu tammıyanlara malumat 

şım Diyarbekir mebusu Kazım Pa- kunlar teselsül ederek giderse 938 verecek bir kitabın neşri bu itibar
la ço mühimdir. Tarihi harabele

şa Hazretlerinin ordu camiası ve senesinde normal vaziyet, tabii o
ri mühim olan Sultanhisar bu su

ordu zabıtanı ve bilumum mensu- !arak avdet edecektir. Tabii bu 
ı·etle bir seyyah şehri olabilecek

bini hakkında lütfen izhar buyur- bütçenin istitaatına göre tertip e-

d ki t kd. l A t lt"fl · k dilmiştir. Fakat bundan evvel he- tir. 
u arı a ır car a ı erme arşı Sultanhisar halkı maarif dostu-

müdafai milliye rnensuplan hesa - pimizin de arzu ettiğimiz gibi bu dur. Sultanhisarın güzel bir mek-
bma arzı şükran ederim. Filvaki normal vaziyete geçmek yani biraz tehi var. Refik Bey isminde ça -
gerek ha.va, gerek kara, gerek de - fazla asker alarak bu tasfiyeyi 935 lı~kan bir baş muallimin nezare _ 
niz ordularmızın asri terakkiyat ile de yapabilmek meselesidir ki bu . d tın e bu mektep büyük bir mevcu-
hemahenk olarak talim ve terbiye da, o nisbette bütçenin muayyenat diyet göstermektedir. :f.:t-:t-

sinde, gerek techizatında, getek kısmına tahsisat ilavesi ile kabil - ı====~~-========-= 
idare ve iaşesinde ordunup en yük- clir. Her sene yani 938 de hitam bu Fakat bu da bütçe meselesidir.,, 
sek kumanda makamatmdan iti • lacak bu bakayanın bir sene geri Vekil Bey beyanatına devamla 
haren en ltüçük zabitine kadar bü alınabilmesi bütçeye yani muayye- Ankaradaki muhafız alayı ve di
tün erkantznbitanınm ve ordu men nat faslına laakal 500 bin lira ila- ğer alayların kışlalarını ve bu me-
suplnrmın yüksek cansiparane ve vesine vabestedir. yanda daha bazı pek müstacel in-
fedakarane hissiyatla ralııı:makta • • ıaat ihtiyacı, muhtelif kolordular 

:: :r Top~u zabitlerın1n zati 
ve muvaffak olmakta olduklarım üzerinde taksim edilerek bunların hayvanları 
bendeniz de vazifem itibarile ya - hiç bir suretle kabili tehir olamı -
landan takip ederek kemali emni· T opcuzabitanının geri hizmet • yanlarını ifa için 2 - 3 milyon li-

Ecnelti ziraat mutahassısları 1 d t" h l h""k" yet ve cesaretle sizlerin yüksek tak er . e za 1 ayvan arının u umet- ralık bir ihtiyaca dair bir kanun 
Orada çalışacklar ve tamamile clirinize arzetmeyi bir vazife bili - çe ıa~esi .mümkün olmıyacak mı? layihasınm meclise verilmesi ta -

tekemmül etmict bir hale geldikten · (B diy 1 B d l k d"l k ld ır nrn. ravo scslesi, alkışlar). Mü - ' e soruyor ar. un an evve çı · savvur e ı me te o uğunu söyle-
sonra bu ~rofesörleri istih~af ey~i- saade buyurursanız Kazım Paşa mış olan bir kanunla erkanı harp miştir. 
yeceklerd1r. Yakında getıreceğı - Hazretlerinin sordukları . suallere zr~bitleri de süval'İ zabiti addedil - Bu izahatı müteakip bütçenin 
rniz k~?unda. g~rül~ekAtir k!, . bu 1 intikal edeyim. diği için onlara bu hak verilmişti. fasıllarına geçilerek milli müdafaa 
profesorlere ılmı ve ıdarı salahıyet ~z b"tl . lb" 

1 
. d Bu meyanda topcu zabitleri de Vekaleti kara kısmı bütçesi 32 

ler verilmişitr. Yanlarında calısan a 1 erı~ e d 1~~ ~rı_n e ya- mevzuu bahis olmuştu. Yakında milyon 383 bin 640, hava kısmı 
arkadaşların da ne zaman ~baş~ a- pı an egışıkhk lopçu zabitaıuna ait kanunu da bütçesi 943 bin, deniz kısmı büt· 
sistan, ne zaman profesör olacak - Zabıtan elbisesi meselesi, zabi - takdim edeceğiz. Bu suretle onlar çesi üç milyon 765 bin 560 lira o-
ları bu kanunda tesbit edilmiştir.,, tan elbisesini son ali nskeri şuraca da bu haktan istifade edecekler _ }arak kabul edilmiştir. 

Vekil bey, diğer mütehassısların yaka ve epolctlerin tebdili neden dir. Askeri fabrikalar umum mü • 
da vekalet emrinde, pamuk üze - vaki olmuştur. dediler. dürlücü bütçes~ iki milyon 955 bin 

B b b h · ı d Ankarada askeri inşaat rinde çalışmakta olan Amerikalı u ta ii ir i tısas mese esi ir. 800, harita umum müdürlüğü 
mütehassısın bir kaç sene için da- Ser.deniz ali askeri ş\ıra müzakere Ankarada askeri inşaat ve kışla bütçesi 603 bin 505 lira olarak ka-
ha mukavelesinin yenileceğini kay sinde bulunduğum için anladığım meselesine temas ettiler. Bütçede· bul edilmiştir. 
dederek yüksek ziraat, ve baytar kadar arzedeceğim. Hava zabıta- ' ki inşaat için ayrılan tahsisat, har- Masraf bütçeleri üzerindeki 
mekteplerindeki talebe miktarı ve nının yakası açılmıştır. biye inşaatının taksiti ile bazı müs- müzakerelerin bitmesi üzerine va· 
bunlar için yapılmakta olan sene- Bahriye zabitanının elbisesinde tacel tamirata aittir. Tabii gerek ridat bütçesi müzakere edilerek 
lik sarfiyatın yüksekliği hakkın - olduğu gibi, bu bir ihtiyacı sıhhi- Ankaracla ve gerek memleketin kabul olunmuştur. 
da ilerl sürülen mütaleaya cevap dir. Bu heyeti sıhhiyenin tavsiye - muhtelif sahalarında e.makini as· Yarın tekrar toplanılarak mü • 
vermit bugünkü mevcudu nazarı sile yapılmı!hr. Şurayı askeri di - keriyeye olan ihtiyaç her kesin gö· vazenei umumiye kanunununun 
itibare alarak muhakeme yürüt - ğer devletlerdeki zabitan elbisesi züne batacak kadar aşikardır. müzakeresine devam edilecektir. 

Otomobil Cjarptı 

B/yoğlunda Meşrutiyet ,,.d 
sinden geçen Karahisarlı l\{e 
de 2745 ;numaralş otomobil 
mış, bacaklarnıdan yaralaııı•f 

Alacak yüzündell 

Yağkapanı iskelesinde ııı~ / 
cı lbrahim ile Ahmet ufak bır 
cak yüzünden kavga etmi~Jet:• 
birlerini kürekle dövmüşlerdit 

Ü~ lira ~almu; ! 
Kasıppa§ada T urıucu so J 

da kasap Ali Efendinin çır 
lirasını dükandan çaldığınd,.
kalanmıştır. 

Bir gömlek İfiİ" 

Beşiktaşta Cumartesi paı 
Zehra Hanımın sergisi.Je' 
gömlek çalarak kaçan sabı~ 
hap ve arkadaıı Ali yakal• 
tır . 

Lehistanın Amerika Cll 
reisine cevabı 

VARŞOVA, 21 (A. A.) ~~ 
ajansından: M. Moscicki, d 
velt beyannamesine cevap r.J 
tir. Bu cevapta reisicünıh~I ' 
hükumetinin bütün leh Jll~ 
Amerika reisicümhuru be 
mesinin mülhem olduğu bt 
lel adalet zihniyetini fet ~ 
takdir etmekte olduğunu btl 
leh hükumetinin beynetıniletle 
ki mesai lehinde müzahertJi'' 
lunacağını temin eyleJ1Je1't 
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Hikaye Kim horluyordu ? rfakleden 
fa. 

Ermenistan 
taarruzu 

1 
Yat;~rnıle altı senelik evlilik ha -
b· n a kocasından §İkayetedecek 
ır sebe b I 

içinde ~ u amamıştı. Altı sene 
birib· 'ı b~r karı koca, muhakkak 

ır erıne k b l kuau l usur u urlar. Bu 
r arın ... · d · 

ıö,,I çogu a, doğrusunu 
~ ernek l - ı· Yata azım ge ırse, beraber 

zat· rndış olmaktan doğan ve haddi 
ın e 

dır. rnevcut olmıyan kusurlar-

8ununl b 
tasrnd a. eraber, Cemilenin ko 
di "' an hıç te şikayeti yok değil-

• ~oca . 
C 

81 gecelerı horluyordu. 
em·1 ı1 ,_ .k1 e, kaç defalar, gece yarı-

, 1tcı1 b' 
koca ır hırıltı ile uyanmış, 
bin b•.ın~ tartaklamış, zavallı adam 
"' ır ıhtim ... k il Çal ama, agzını apatma-
•iirU •!rnasına, ensesinin altına bir 

Yastık ... ... h l'\ıld yıgmasına ragmen o-
arnakta d . . C evam etmı§tı. 
emile ert . .. I h k 'k ancak ' esı gun er, a ı atte 

olrn on dakika uykusuz kalmış 
&.sına tag"' men. -s . 

dırn. ahahlara kadar uykusuz kal 

Diye 'k-
)etı d Şı ayetler ederdi. Ekseri

e e 
l'\ırd 8Ytı yatmaktan dem Yu -u. 

a· 
•sa.re H d' B . b l'ere t am ı ey ıse, onu oş 

ese}l1" ~ ... 1 d Clmege ~n ışır ı: 

Cem·ı 
~ . . 

~lta ı e, koca.sile beraber, An-
tari/da, baYtam münasebetile ucuz 
l e en . 'f lıtıa k ıstı ade ederek orada bu. 
tete 

11
• ocasının akrabalarını ziya-

gıd' 
llbal ·•~ 1Yordu. Tren o kadar ka
ı 11{b k' ouıa ı, yataklı vagonda yer 
ti rn ltı.arnışlardı. Bunun için birin
l'tını evkide bir göıeye büzülüp u· 

aatan ba,ka çare yoktu. 

\ıtı.J Ubıeyahat, Cemilenin haya~ \111. •• 
~'%.ı uyük bir karara sebep ol -
da k · Bulundukları kompartıman 
ik{ 8~sından ba§ka ~ık giyinmİ§ 
le bak ç Vardı. Cemileye yan göz
lltine 

1>'<>rlardı. Cemile, bir biçi-
b·· ittir · -'-] ıı bir k tnıı, ayAK arını gayet ta-
\ekild "-dınlık hissile, en müsait 
.J e .. 
'lllkta torünecek vaziyete :koy -
lıaıtıa, n •onra, başını trenin sallan· 

~•ttı. ~durarak gözlerini kapa
•ı, l'lk arşısındaki köşede, koca

~ll Qo '1
11nı hafifçe çözmü§, çok· 

" 
2 

erini kapamı .. tı 
~ "'ern·1 :ı- • 
"' bir 

1 
e, tam dalacağı sıra -

~l h,§laea duydu. Kocası horlama-
r, ~en a~ı~tı. Derhal gözlerini aç

tı t,bea~·~rın gizlemeğe çalıştıkla
a.ıat. Urnlerin" .. d "" b "" .. k b ' oı>'et) ı gor u, uyu ır 

lialtıd~ kocasını tartakladı. 
.._ N 1 Bey sıçrıyarak uyandı: 
n e ol C İyere uyoruz !. Ne var?. 

~ erniıeni k ~~krar uykuya daldı. 
.tt eirrni n gozlerine bir türlü uy

•ı fena h Yordu. Kadın izzeti nef

~\ kar:ı. ... allde rencide olmustu. Ala-
ıtUt -... ık . . ~ 

Çe hat· ıçındc, karşısında bir 
~~... •tıd d 

., Uzu h e uran kocasına u -
11.Jnı.... n aktı v d . "k "Ra k ' e on an ıntı am 

arar verdi. 

•.. Dört .. d ~ l(o "' 

"ıf "'Y ır C 
,,. 'Yordu R. .' emile Rif at ile se-
); tleıe)i ·ib. tf at, genç, yakıtıkh, 
t'll ~iç b'ı ır Çocuktu. Hamdi Be-
~t 1_ r §eyd 
lf ı· ({adınla en haberi yotu. Fa-

ı ıa· 'l r luhaft C il ı ı e bö l ır. emile, sev-
b c tatmin Yl e arada bir bulu§mak 
er h· o nıuyo 

Y-.1' ıç olnı r, onunla bera -
ı:ıan azsa yi r . d .. ttt k cı bir d rnı ort saat, 
i\ • <=kor · · ıatiyord ıçınde bulun -n u. 
\Jç g '• 
li un tonra b 

t\" amdi B u fırsat ta çıktı , 
tıtan ey. on ·· · · ltir t\ Cidect>kf gun ıçın Yuna-

y lllta haber .. ı. Cemile derha! 
0 \'a gonderdi ·· 1 · e'ç· Ya gidi , soz eştıler, 
•rtneğe ka. p orada bir iki gün 

rar \'erd"l 
~ ı er. 

lt·r~lkıile .. ~ -ı. 
l at ' loıleri • 

bit ?niitebes . nı açar açrnaz 
eda ile sordsını ve hürmetkar 

....... Lr U: 
nanırn f e end· 1 rahat uyudular 

mı?. 

Cemile güldü. Azametli bir ta • 
vırla: 

- Evet, dedi, uyku cihetinden 
rahat uyudum. Fakat yanımda ya
ramaz birisi vardı ... 

Hep• beraber gülüştüler. Bu se·
fer Cemile sordu: 

- Beyefendi rahat uyudular 
mı?. 

- Eh, ~öyle böyle.. Yaramazı 

uyuttuktan sonra bir az uyuyayım 
dedim amma, hafif bir horultu .... 

- Ne diyorsun?. 
Cemile, bir zemberek gibi ge

rilmi§ soruyordu. Rifat, uysal bir 
eda ile: 

- Ne çıkar efendim, dedi, bel
ki batın yastıktan aymıştır da. 

- Demek ben .... 
- ..• Hafif bir şekilde horladın 

amma ... 
~ :(. v. 

Rifat, niçin Cemilenin derhal 
kaklıp gittiğini ve derhal vapura 
ko!tuğunu anlıyamamıştı. 

Şimdi, Cemile, kocasının bir an 
evvel gelmesini bekliyor, hırçın, 

asabi, bir türlü Rifatın yüzünü gör
mek istemiyordu. 

Gazinin emrile olmuştur 
(8 inci snyıfadan devam) 

nun için harekatı taarruziyenin 
ani olarak başlaması lazımdır. Ve 
ermenileri daha evel her hangi bir 
suretle haberdar etmekten katiyen 
ihtiraz olunmalıdır. Gayri müsel
Iah ermeni ahali aleyhine her tür
lü tecavüzattan sureti katiyede te
vakki olunacaktır. 

2 - Gürcülerin bitaraflığını te
min etmek için kendilerine müsa
it ve hatta arazi taleplerini tatmine 
ümitbahş bir hattı hareket ittiha
zı lazımdır. Şark cephesi kuman
dam bu maksatla giircülerle mü -
nasebata girişmeğe salahiyettar
dır. Ve elviyei selasedeki Gürcü 
mıntakai işgaline de hiç bir mü -
naaebetle tecavüz etmiyecektir. 
Ancak huna rağmen gürcülerin 
mukabil harekatı ihtimali nazara 
alınmalıdır. 

Ermeniler aleyhine harekatı ta
arruziyemiz gürcü münasehatının 
inkişafına talik olunmıyacaktır. 

3 - Esası Büyük Millet Mecli
sinde müzakere edilmiş olan işbu 
kararname vekiller heyetinde ka · 
bul olunmut ve erkanı harbiyei u

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi : Adapaza rı 

lstanbul şubesi : Yenipostane karşısı Tel. 22042 
Sermayesi : i,200,000 
ihtiyat akçesi: 130,000 

ŞUBELERİ 
Bandırma • Bartın • Biga - Bilecik - Bolu • BozüyUk 

Bursa • Düzce • Eskişehir • Gemlik - Gerede • 
Geyve • Hendek • lzmit - Karamursal • 
Kütahya • Mudurnu • M. Kemalpaşa -

Safranbolu • Tel<irdağ - Yenişehir 
~\Jü ait ~eraiclc mc\ duat hamle kabul eder ıah~ilc senet alır \'e ikraz muamelAn 

~apar merduat faizleri müdüri) etle giırüşülcrek te bit edilır 

Komisyon ve t :caret kısmı her nevi emtiai ticariye 
satışma delalet eder Sigorta yapar 
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···ı-•···················································································································· .... . ... 
füi Gazetemizin ilan şubesi : fü! :::: :::: .... . ... 
föi Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında ~m .... . ... 
:::: :::: 

~m ııa,.ncılık m~ .... . .. . .... . .. . .... . .. . :::: :::: 

~m Tiirk Llmitet m~ .... . .. . .... . .. . .... . .. . .... . .. . 
gg Şirketidir. ii!i .... . .. . .... . .. . .... . .. . m! Her türlü ilan işleri İCjin mezkOr idarehaneye füi .... . ... 
m: müracaat edilmelidir. m: .... . .. . .... . .. . .... . .. . 
:::: Telefon numaraları: 20094 - 20095 m: .... . .. . .... . ... . .................................. -................................................ -····-·······-······-··-········· ................................. -·-.. ·-·--· ·-·-·· ..................... --···· ..... ·-···--------....... . :: : : :: : :: : :: : : :: : : :: :: ::::::: :: : ==::::::::::::::: ::: : : : : ::: : : ::::: ::: :: ::::: ::::::::::::::: :: : ::::: ::: ::::::::::::: ~: Nihayet Hamdi Bey geldi. Ce

milenin ilk aüali ona şu oldu: 
- Sana bir şey soracağım, bana 

mumiye v.asıtasile aynen şark cep- l•••••••••••••-ıı Kirahk Hane 

doğru söyliyeceğine yemin et. 

- Ne ol~orsun canım? .. 
- Sen yemin et •. 
- Peki. 
- Bak bu akşam ne oldu. Şöyle 

kendimden geçmiştim. Birdenbi -
re bir horultu ile uyandım. Yanım
da sen varsın diye elimi uzattım, 
Kimse yoktu. Uyku sersemliğim 
geçince meseleyi kavrar gibi ol -

dum .• 
- Ey? .•. 
- Yani horlıyanın kendim ol -

duğumu anladım. 

Peki, ne olur?. 
- Bana hiç söylemedindi de .• 
- Yavrum, niçin söyliyecektim, 

görüyordum ki horlamaktan nef -
ret ediyordun ve beni horluyor 
zannederek sinirleniyordun.- Sana 
hakikati söylese idim, daha ziyade 
kızacalctın, iyjsi mi, diyordum, se
simi çıkarmam, ve .... Fakat ne ol-
dun canım ... ağlıyorsun, gel şöyle 
kucağima ... Başım omuzuma koy •• 

hesi kumandanlığına tebliğ edil -
miştir. Vusulü bildirilecektir. Ka
rar numarası 225 tir. 

l\L Ifomal 

Çikolata ve şekerleme
lerin içi9den çıkan 

uygunsuz yazılar 
Bazı çikolata ve şekerlemeler 

içinden çıkan resim ve kağıtlarda 

ahlaki sayılmıyacak yazılar bulun 
duğu görülmüştü. Dahiliye ve Ma
arif vekaletlerinin işareti üzerine 
vilayetimizde bu hususta tetkikata 
başlanmış ve vali muavini Ali Rı
za Bey bütün firmalardan birer 
numune isteyerek bizzat tetkikat 
yapmıştır. Ali Rıza Bey hu tetki -
katı neticesi hakkında bize şunları 
söyledi: 

- Numuneleri getirterek tetkik 
ettim ve hemen ekseriyetle mek -
tep çocukları ve o çağdaki çocuk -

lar tarafından alınan bu çikolata
ların içinden çıkan yazı ve resim
lerden bir çoğunu ahlaki bulma. 

SEYRiSEF AiN 
Mcıkczl idaresi G:ıl:ıta lı:oprUl :ışı ll 2623 
ŞabcA, Slrlı:rcl l\tubürdar zade Han ~640 

lzmir - Pire - lskenderiye 
Postası 

i Z Mi R 
23 Mayrs Salı 11 de 

Trabzon Postası 

KARADENİZ 
24 Mayıs Çarşamba 18 de. 

Galata rabtımından kalkarlar. 
Dönüşte Tireboluya da uğra-
nılar. (2296) 

Kirahk Kahve Ocakları 
Kadıköy - Haydarpaşa, Mo

da, Kalamış, Adalar ve Yalo· 
va hattına işliyen vapurların 
kahve ocakları mültezimliği 

bir sene müddetle bilmüzaye
de talibine ihale edilecektir. 

Kal'i ihalesi 29/Mayıs/933 saat 
"16,, da teminat % 15. 

(2303} 

Beşiktaş Akaratı Vakfiye ida
resinden : Beşiktaşta akaretlerde 
75 numaralı hanenin müzayedesi 
bir hafta müddetle temdit edil
diğinden talip olanların Mayısın 

yirmi ikinci pa:zaıtesi günü saat 
on üçe kadar mahalli mezkürda 
54 numarada mütevelli kayma
kamlığına ve yevmi mezkfırun 
saat on üçünden on befİne ka
dar lstanbnl Evkaf müdiriyetinde 
idare encümenine müracaat et-
meleri. (2310) 

DlŞ DOKTORU 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Üsküdar Atlama· 
taşı No. 53 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 

CBabıı\li) Ankara caddc~i No. 60 

lstanbul 3 cu icra l\ Jcmurluğundan : 

Ağla ... Şimdi geçer .. Dur seni be
bek gibi sallayayım yavrum .. Şim
di geçer .... dım. Bilakis ahlaka çok rnuğayir 

buldum. Mesela Şark şekerleme ve 
çikolata fabrikasile, Eden mamu -

latı yazılarnını hemen hepsi ile ba
zı resimleri, Rovayal mamulatın
dan beş tanesi bu arada sayılabi • 

lir. Melbada bir tane bulduk. Fa -

•••••••••••••mJll Tcmamına (880) lira kıymet takdir olu

Defterdarhkta : ................................ 
Binalara konulan kıymet

ler fazla mı değil mi? 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Sadık Zade 
vapuru Şehrimizde yeniden tahrir ya -

pıldığı, binalara yeni kıymetler 

konduğu ve konulan kıymetlerde 

çok hata edildiğine dair iddilarda 
bulunulduğu yazılmıştı. Son gün -
lerde şikayetlerin ve itirazların ço 
ğalması üzerine Defterdar Musta
fa Beyle tekrar görüşerek ne dü -
şündüğünü sorduk. Bize şunları 

kat bunlar numuneleri noksan 22 mayı s paıaı tcsi gün ü Sirkeci rıh -
~öndermişler, geri kalanları da tel ıımından hare!mlc Zonguldak, Inebo· 
kik edeceğiz. Diğerlerine tebligat hı, Ayancık, ::lamsun, Ordu Giresun. 

Tr:ıl.ııon, Sürmene Hize limanl:ırın';I 
yaptık, ahlaka mugayir olan yazı azimet ve avdet edecektir. 
ve resimleri derhal kaldırılmasını razla tafsilat için Sjrlicci :\1ey· 
bildirdik.. Tekrar ederse bunlar 1 menet ! Jnnı al tında acentalıp;a mü ı a 

T 

müsadere edilerek sahipleri hak - l lıımc•aa•t•'•f•cl•cr•o•n•2•~•J •• 34•••ll~ll38•S~ı aiilıtı 
kında kanuni takibat yapılacaktır. 

söyledi: Bunlara mukabil diğer bir firma 

- Tahrir heyetleri, bina kamı- nın mamulatına ait yazıları ve re -
nu mucibince ikisi hükumet, üçü simleri çok nezih ve mektep çocuk 
halk tarafından intihap edil mi:? 1 tarının bilgilerini arttıracak terbi
azadan mürekkeptir. Şu hale göre j yevi bir mahiyette gördüm. 
komisyonlarda halk azası ekseriye i"'"""""""""""'•1111111111111111nuı1111ntııııuııııımıııınıııwnnı11111111111mnn1111nııımm 

ti teşkil eder. Bu vaziyete göre ha~ ~ kıymetlerde yükseklik yoktur. E
tıra şöyle bir mütalea gelmez mi: j sa sen yapılan itirazlarda yazıldı -
Kıymetler fazla yazılıyorsa halk f ğı gibi öyle çok değildir, mübalıi
mümessilleri bunları niçin müda - ı ğa ediliyor. 

faa etmiyorlar ve takdiri memur- Sonra takdir edilen kıymetlere 

lara bırakıyorlar?. vaki itirazları tetkik için yalnız bir 
Kanun halkın menfaatini düşün derece değil üç derece,yani üç mer 

müş ve bina sahipleri mağdur olma ci vardır. itirazlar bu merciler ta
sın diye komisyonlara halktan aza rafından tetkik ve intaç edilmekte 
koymuştur. Halk mümessili azanın dir ki, bunların çoğu da neticelen
sükutleri gösterir ki, takdir edilen dirilmiştir. 

3UncU Kolordu Satınalmal 
Komisyonu 1Uinl3r1 

Ankara merkez K. SA. AL. KO. 
dan: İki yüz yirmi beş bin kilo 
sığır eti kapalı zarfla münakasaya 
konulmu§tur. İhalesi 11/ Haziran / 
933 pazar günü saat on dörttedir . 
Şartnamesini görmek için lstan • 
bulda Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Sabnalma Komisyonuna müra-
caatları. Jhale günü vakti muay -
yeninde dahi teminat ve teklif 
ımektuplarile beraber kasaplık et
tiklerine dair ticaret odasının ve· 
sikasmı makbuz mukabilinde An
kara Merkez Kumandanlığı Satın 
alma Komisyonu riyasetine ver -
meleri. .(3062) (2244) 

nan, ,.e l\asımpaşn'd a, Bedreddin mahal
lesinde Yaşmak Siyir:ın caddesinde eski 
19 ve )Cni 19 numaralı bir kıt:ı arsanın 
tcmamı açıl• aıtırmay:ı çıkarılmış olup, 
5 1 laziran 1933 tarihinde şartn:ımesi 

hi!r kese açıktır. 25 Haziran 1933 tari
hine müsadif Pnzar günü saat 14 ten 16 
) n kadar lstnnbul üçüncü icra dairesin
de sacılac:ık ıı r. A ıtırma)a işti rak için 
" 0 edi buçuk teminat akçesi :ılınır. 
:\ lutcrakim \'ergi \ C beledi\ c J Ü~umu 
' e ' akıf icare~i müşteri ve ai~tir. Artırma 
bedeli muhammen '"'metinin °" 75 ir.i 
huldujtu takdirde ihaleo:i vapılacakıır. 
Ak i halde en son artır anın taahhüdii 
haki 1':ılmak üzere artırma on beş gun 
daha temdit edılerck IO Temmuz 1933 

tarihine mtbadıf Pazartc ... j gumi :t) ni 
~aatta en çok artırana ihale cdılccc' tir. 
2004 numaralı icra \'C irJ:l kanununun 
1 ~G cı ın:ıddc~i ııe tc\ fikan ipotek sahibi 
:ılacaklıl.ır ile diğer al:lkad:ı ı lnıın ' e in
tifa hakı. ı ahiplerinin bu garn menkul 
uzcrindeki haklannı ,.e hususi ile faiz 
'e masaı ifi dair' olan üftlarını e\ rakı 

mu pctclcri ile ) irmi gun içinde daırc

mize bildirmel"rı 1:1ıı mdır. :\hsi halde 
hakları tapu "icWcrilc ~ahit olmı ~ anlar 
.. a tış hcdclinln pa~la~masından hariç 1.a
lırlar .. \l :ıcalclılann işbu maddei kamı · 

nuna :ıhg:\mın:ı gore hareket ermeleri 
\ 'e daha fazla maf Qmat almak isti\ enle
rin 3'2·G74 do~irn numara .. ile memuı iYe• 
tımlzc muracaaıları il:in olunur (3591 l 

\ 



Bu Rob'Li 
beğendiniz mi? 

Bu Rop 

iPEKİ Ş 

yünlülerin

den yapı l mış 

ve h er türlü 

masrafı da

hil olduğu 

halde: 

mal 

edilmistir 
' 

« Bu iş te İ,pekiş 'indir. )) 

(3386) 

J LiKÖR VE ŞARAPLARI 
---------~------------------------------.! (2268) 

Milli Müdafaa Vekaleti Hava 
Levazım Müdürlüğünden : 

Hava müsteşarhğanda arzu edilen mahalde istihdam edilmek 
üzere bir fen memuruna ihtiyaç vardır. Ücreti 100 liradır. Ta
liplerin fen mektebi alisinden mezun ve askerJikleri olmamak 
şartiJe vesikalarile birlikte hava müsteşarlığına müracaat eyleme· 
leri ve adreslerinin sarih olarak yazılmasını, fazla talip olduğu 
takdirde müsabaka imtihanına tabi tutulacaklara Han olunur. (2234) 

Zafiyeti umum.iye, iştiha· F f ti 
tızhk Ye kuvvetsizlik ha- o s a 1 
l!tında büyük faide •e 

tesiri görülen 

1Tt:JQKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RAJ-IAT--~DI;R 

·-··-.................. ~stanbul ve Trakya-·· ~ ·-····················· ... ·-·~··········· .. ····· .. , ........................ ......~-~ 
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Türk Anonim Şirketinden : 
Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolar1ndan krlstal toz şekeri atideki fiatl• 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere sallhr • 

Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
Taşradan vukubulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabiliode 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet DJÜ'Ş~ 
teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir • 

...

•••. Adres: Istanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: ••• 
.. ......................................... . ........... ··················::::::::--~.:: 
·······································:·" lstanbul Şeker • Telefon 24470 79 (264 9) ·-·························:: ... ···=··-· ::: : :: :::::;: ::::: ::::: ::: :::: ::::;;:::. :: - :::::::::::: :: ::: :: : :::::::: ...... . 

lstanbul ikinci icra memurluğundan : 
Bir borçtan dola~ ı mahcuz ve paraya 
çevı ilmesi mukarrer ev eşyası 31 -S-933 
tarihine müsadif Çarşamba günü sa.at ! 6 
dan itibaren Şişlide Gazi caddesinde 
Sebuhyan apartımanında 1 O numrolu 
dairesinde açık arttırma suretiyle satıla

cağından mahallinde hazı r bulunacak 
memuruna müracaatları lüzumu ilan olu-
nur. (3609) 

Sahibi: Mehmet Asım 
Neşriyat mür.lürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Büyük TAYYARE Piyangosıı 
Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

11 Hazirandadır. . dır· 
Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Lıra 

Mükafat 50. 000 Liradır 

ark Malt Hulisası 


