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Şahinşah Hz. 
Ankara' da 

lran Şahônşahı Pehlevi Hazretle
ri bugün An.karaya vasıl olacalılardır. 
On sekiz milyon Türk, Şahintah Hz. 
Gürcübulakta hududu geçip le Türk 
topraklarma ayak bubğı dakikadanbe
ri, bu seyahatin merhaJeJerini herecan
h bir alaka ile takip etmektedir. Şa
hintah Hazretleri de geçtikleri yerler
de haklarında gösterilen •amimi ka
bulden anlamışlardır ki bu, resmi ziya
retlerde göıterilmeai mutat olan misa
firperverliğin hududunu aşmrı, Pehle
vi lranı hakkında Mustafa Kemal Tür
lôyesinin duyduğu kardeılik hislerinin 
tezahürü teklini almışbr. Mustafa K.,_ 
mal Türkiy .. i, Pehlevi Iranı • işte yeni 
zam..'"\n tarihinin iki mucizesj. Bu mucİ· 
zeyi yaratanlar bugün Ankara istasyo
nunda müsafaba edeceklerdir. Bu da 
ballı başına tarihin muctzelerinden bi
ridir ve Şah Is.mail ve Nadir ile Padi
tah Selim, Süleyman ve Dördüncü Mu
rat zamanlarında iki milletin boğuşma .. 
)arını tarih ıahife]eri1~de Okuyanlar, 
mucizenin büyüklüğünü daha iyi tak • 
dir ederler. Kardeı olan iki millet asır
larca müddet bu sülale rekabeti yüzün
den biribirinin kanını akıtıp durdu. Ta 
iri her ikisi de yabancı devletlerin ta
hakkümü albna girmek üzere iken, iki 
kurtarıcı el, Türkiyede Gaz.i'nin eli, I
randa da Şahintah Pehlevi'ni.n eli, bu 
milletleri esaret albna girmekten kurtar
dı. 

Sonra da Türk • lran münasebetle
rine yeni bir istikamet verdi. lıte bu
ırün Ankara istasyonunda müsafaha e
decek olan bu iki millet kurtarıcısıdır. 
Onların müsafahası sanki Türk Jran 
milletlerinin müsafahasıdır. 

Yanlı§ yol gösteren Hanların, Ha
kanlann ve Paclitahlann idaresi albn• 
da biribirine dütman olan iki kardeş 
milletin mütekabilen biribirinin kuvvet· 
!eri içine atılarak seviımesidir. 

Bugünden itibaren Türk milletinin 
ve onun BüyÜk Şefinin kıymetli miıafi
ri olan Şabintah Pehlevi Hazretleri, 
lranın eıki ve asil bir aske9 ailesine 
mensuptur. 1878 senesinde doğan Şa
lüntah Hazretleri, ecdadı gibi askerli
ğe sülük etrniı ve Kazak alayına ginniı
tir. Kazak alayı, bir aralık lranın ye
ırime müstakil 8'keri teıkilab olarak kal
nuıtır ve Iranın kurtulu1 hareketi bu 
müstakil askeri tetkifabn etrafında le• 
merküz etmittir. Büyük lran vatanper
veri, evveli. 1907 senesinde memleke • 
·tinin Çarlık Rusyasr ile lngiltere ara
•mda nüfuz mıntakalarına taksim edil
diğini, sonra Çarlrk Rusyasının ıimal
den tecavüzlerini görmüı, nihayet 1919 
aeneıinde Kaçar hanedanının İngiltere 
ile imzaladıkları bir muahede ile mem· 
leketi l ngilterenin himayesine terket• 
melerine içi kan ağlayarak tabii olmuş
tur. Bu, hain Vahdettinin memleketi 
düşmanlara teslim etmesi nevinden bir 
hareketti. 

Biz, bir taraftan birin<:i lnönünü 
kazanır, diğer taraftan da Şarkta Er
menilere kartı muzafferiyet temin e
derken, lranda Pehlevi de lran kuvvet
Jerinin kunıandanJığına geçiyordu. 1921 
aenes.inin ilk aylarında bu mevkie geç-
6kten sonra lranın kurtuluı hareke
ti seri inkişafa mazhar oldu. Bu kurtu
luı hareketinin inkiı~r, Pehlevi . H~: 
retlerinin 1923 senesınde Başvekıl, ıkı 
oene sonra da Şabinşah olmasile büyük 
hamlelere mazhar oluyor. 

1 \ nın gerek kurtulut hareketinde, 
gerek inkılap hareketinde bizim inkıla
bımıza çok benziyen taraflan vardır. 
Hedeflerimiz de biribirine benziyor. E
sasen biri.birimizi bu derece iyi tanı
manın bir sebebi de budur. 

lran Şahinşahı ~~.retl.eri8;İn '!'~~
leketimizi ziyaretlerı ıkı mıll~tın bınbı
rini daha iyi tanımasına ve bınaenaleyh 
biribirini daha çok sevme1~ne . ".esil.e 
tefkil edecektir. Bu ziyaretm bizım ı
pn büyük bir ıeref vesilesi olduğunu 
Türk milleti iyi takdir eder. Bunun Şa• 
lıintah Hazretleri tarafından yapılan 
iU. resmi ziyaret olması ve bi~k mem• 
)~etleri ziyaret ıilıileıinden olmayıp 
munhasıran bizi ziyaret için memleket
lerinden çılunıt bulunmaları da ayn 
bir ıeref veıilesidir. 
-Türkiye ile lran arasındaki müna .. 
ıebetlerin takviyesi Yakın Şarkta sul
hun ve müıalemetin takviyeıi demektir. 
Sulhu ve miisalemeti her iki millet ıe 
hari<:l münaıebetlerinde umde olarak 
kabul etmiflerdir. A11rların iıbmali hu 
ıulıb içinde telafi edileceği gibi, her iki 
milletin refaha doğru yürümesi de ay
ni ıulhun devamı ile mümkündür. -~al
lunmanın ve iJerilemenin en esaslı şar
b olan ıulhun ve müsalemetin muhafa
zasında lran ve Türkiye biribirinin 
yardımcısı olacaklardır. 

Ahmet ŞOKRU 

M. Suriç geldi 
Sovyetlerin aabık Ankara sefiri 

M. Suriç dün sabahki ekspresle 
Marienbod'dan tehrimize gelmit 
ve istasyonda komoloshane eska
nı tarafından karplanmı~tır. Sov
yetlerin Berlin büyük elçiliğine ta
yin edilmit olan M. Suriç Gazi Hz. 
hükumet erkanına veda etmek ü
zere dün aksamki trenle Ankaraya 
gitmi•.•:--

h Hazr • 
1 

r 
1 

1 

Ankara aziz misafiri bugün sevinçle 
ve merasimle karşılayacak 

Samsunlular dün halk büyük tezahüratta bulundular 
Filomuz da Samsundan hareket etti 

SAMSUN, 15. A.A. - Iran Şa
hin,ahı Hz. Samsuna gitmek 
üzere Tnııbzondan Yavuz zırhlısı
na geçtikten sonra zatı Şahintahi
lerine tahsis edilen kumandanlık 
daireaine girınitler ve kısa bir İs· 
tirahattan sonra orta güverteye 

çıkmıtlardır. Trabzon hakkında 
refakatlarında bulunan zevattan 
malumat almıtlar ve kendilerini 
uğurlamak için motör ve sandallar 
la Yavuzun etrafını dola,an halka 
iltiftta bulunmutlardır. 

Yavuz hareket edinceye kadar T rab-

Beşiktaş 1 - Apohel O 
Beşiktaş fena bir oyun oynamasına 

misafirleri yendi ... ragmen 

Dünkil maçtan 

Dün Taksim stadında, Filis • 
tinden gelen Apohel Yahudi takı
mı, ilk maçını, İstanbul tampİ· 
yonluğuna namzet Beşiktaşla yap
tı. 

Stadyom 'hayli ıkalabalıktı. 
Yani üç bine yakın seyirci vardı. 
Bu seyirı;ilerin büyük bir kısmını 
tehrimizin musevileri teşkil edi • 
yordu. 

Perşembe günkü yazımızd'a, 
toplu bir takım olarak henüz bir
k~ç ~enedir futbol oynayan muse
vılenn futbolü hakkında sarih bir 
fikrimiz olmadığını, hatta geçen 
hafta ikinci .kümeden bir takımla 
berabere kalmıı olan Betiktaşın 
mağlubiyetinden lfurtulmak lazmı 
gelebilirse de museviler futbo. 

bir enatantane 

la yeni başladıkları için böyle bir 
korkuya pek te mahal olmıyaca -
ğını söylemiştik. 

Dün Apohel takımını ve o
yununu gördük. Perşembe günü 
yürüttüğümüz tahminlerin tama
men yerinde olduğunu anladık. 
Nitekim Beşiktaş, dün de, bil
hassa ilk devrede berbat bir oyun 
göstermesine rağmen misafir ta
kımı 1 -. O mağlup etti. 

Apobel futbolcuları girişken 
ve nazik oynuyorlar. Durmadan 
ve rastgele topa vuruyorlar, ara 
sıra da paslatıyorlar. 

lliüdafilerinden birinin ilk Clev
rede vurduiu her top taca çıktı. 
Muıhacimlerine gelince iki adnn

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dün eski •porcular Be1iktQfta merhum Şerefin ölümünün yıldönümünü 
münasebetile bir ihtilal yaphlar, Yazı spor •ÜtünlarımızdaJır. 

zon tehir muzikası bir motor içinde Ya
vuzun etrafını dolaımakta ve Yavuz 
bandosu da mukabele etmekte idi. Saat 
17 de Yavuz demir alarak halkın "ya
ta" lan arasında zafer ve Tınaz Tepe 
torpidoları ile limandan çıkmıştır. Şahin
tah Hazretleri uzun bir müddet sahille· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 
ita/ya ile 
Dostluğumuz 

Son gelen ltalyan gazeteleri Türki
ye ile ltalya arasında 1928 sen.,inde 
aktedilen bitnaflık, hakem :ve uzlaş
ma mua1-ı~ınin tecdidi munasebeti-ı 
le, Türk d01ıtluğuna kq'met verir ya
zılar neıretmekted "rler. 

Bet aene tecdidinden sonra, Baıve· 
kilin Roma .,.yahatinde imza edilen 
bu protokole göre daha ÜÇ aene uza· 
tılan bu sekiz senelik muahede, Türk 
haPi<:İ .siyasetinin kıymet değer bir ıa· 
hid:dir. ı 

Cümhuriyet hükumetinin öt~ • 
beri ltalya ile ile olan her bakımdan 
dostluğunun hu münasebetle İtalyan 
matbuatında tezahüre vesile olm.&11 
biz Türkleri ancak memnun eder. Ya· 
kın deniz korn§uınuzun ır__aze • 
telerindeki bu yazılar ltaJ • 
yan milletinin ve hükUınet'.nin içten 
hislerini anlattığına ıüpbe ebnediğiınn 
içindir kj, bizce, tecdit edilen muahe
deden daha kıymetlidir ve daha temel• 
lidir. 

Türkiyen.İn "vatanda sulh, cihanda 
sulh., umdeıini bütün dünya biliyor, 
Bu umdeden tatmayan politikası da iı· 
tikametini almış, yürümektedir. Onun 
içindir ki, bu umdeye yaraşan bir ve
sikanın tecdit edilmiş olması, İtalyan 
milletinin olduğu kadar Türk milletinin 
de hiıJerine tercüman olmuı, bu ıu
retle Türk - ltalyan dostluğu bir ke
re daha ifade edilmiş demektir. 

. - .. ~ .. ," . . 

2 inci sahifede 

ittihat ve Terakki 
3 üncü sahifede 

Boya 
FELEK 

'Köylü ve toprak 
Mümtaz FAiK 

4 iincii sahifede 

Fikirler ve İnsanlar 
Nurullah '.Ata 

ôZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTIN 

aros 
Yazan: Aka Gündüz 

:Aka Gündüz Bey arkadaşımı
zın gazetemiz için tam olarak 
hcn.trladığı bu son romanı deni
lebilir ki diğer eserlerinin hepıi
ne laik bir kıymettedir. 

Harbiumumi sonları, mütareke 
ve inkılap bafının birleştiği üç 
deııirde yaşamak ve yarına karşı 
bir şey düvünmek isteyenler bu 
esen mutlaka okumalıdırlar. Ya
kında tefrika edeceğiz. 

'ı=-__ A_m_e __ ır_ı k_a __ s_e_f_ı r ... i_n_ı_ın __ ~_o_··_z_ı ı_e __ ) .. 

MUSTAFA KEMAL 
Büyük inkılabın lideri, Türk Cümhu

riyetinin müessisi ve onun ilk reisi 

Gazi Hazretlerile ikinci defaki 
görütmem birincisinden büsbütün 
farklı oldu. Cümhurreisliği ika· 
metgahının az ötesinde, henüz açı 
lan, en asri bir tarzda inta ve teç
hiz edilmit çok daha elverişli bir 
bina daha var. 

iki ziyaret arasında yalnız bir 
ay geçmif olmasına rağmen her şey 
büsbütün değişmiş ve yeni bir k it. 
veye bürünmüştü. Mübalağa etme 
den denebilir k i esk i mesken, yeni 
konağının içine hiç te rahatsızlık 
vermeksizin konabilir. Bir salon 
dehlizi yeni b:nayı bir baştan öbür 
bafa katetmektedir; sol tarafında 
merasim için yetip artacak kadar 
daireler var; sağ tarafta ise gene 
birçok odalarla bunların ortasında 
kocaman bir yüzme havuzu, hepsi 
de çatının altında olmak üzere 
Pompei tarzında yapılmıı sütunlu 

Yr .ıan: Charles Sherrill 

E•ki Amerika sefiri ve eseri yazan: 
M. Charles Sherrill 

dehlizlerle çevrili ve yukarıdan tfık 
alıyor. Bu tık sarayda en son sis

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Turnuvamız başladı 
"."'"----------~~~--~~~--~--~~~--~ ... 

Gösterilen alaka memnu-
niyete değer genişl.ktedir 

Neticeden daha uzak olduğumuz halde 
meraklılar maçları zevkle takip ettiler 

Dünkü ilk maçlar dan birkaç resim ••• 

"Mililyet,. tenis tumovası dün 
Taksimde Ate' Günet kortlarında 
muvaffakiyetle batladı. 

Tumovanm ilk maçları oynaıı-

Görüşler 

dığı ve neticeden tabiatile uzak 
bulunulduğu halde bir çok merak
lılar maçları heyecanla ve zevkle 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Ad değiştirirken ... 
AkaGONDOZ 

• 
Yer ailı değiştirir, Türkleştirip, 

türkçele,tirirken biraz usa ve tari
he bakmalıyız. Uvlu ve orta ad 
değiftirilemez. lstanbulda bu ulu 
ortalığı çok gördüm. T atavla Kur
tulus olmuş; iyi. Fakat Ayastafa
nos~n Yevilköy oluşu iyi değil. 
Çünkü 'AY<Utalano• beynelmilel 
tarihe girmiştir. Ayastalanos de
nilince 93 ün Türk başına yağdır
dığı ve on üç yıl geriye kadar ıü
rükleyip geldiği bir olgu vardır. 
Tarih o~gularını bizden sonra ge
lecek nesillere unutturamayız. Hak 
kımız yoktur. 

Arnavutköyüne Çilekköyü de -
mişler, iyi. Ama türkçe Boyacıkö
yüne Uluköy demek iyi değil. Hem 
ıiteden, nesinden, ötürüıü nedir ki 
bulamadık bulamadık ta Ulu de • 
dik. Neresi ulu? Emirganla bera-

ber olduğu iç ·n Emirganı eritmek· 
ıe, o da tarihidir. 

Ayasofyayı niçin değiştirmiyor
lar? O da beş altı yüz yıldanberi 
bir Türk camisidir. Ve dört bir 
yanında ne Amerikalı oturur, ne 
Kurtulu#u. Bence Ayasofyanın da 
adı değişmeli. Ama efendim, bey
nelmi:el tar:he geçmiş .. s~yledikle
rim de geçmiştir. Galatanın adını 
hala neye değiştirmiyorlar? O Ga
lata ki gerek imparatorlukta, gerek 
meşrutiyette, gerek mütarekede ve 
gerek şimdi bile Türk ve Türkiye 
olmamıya andiçmiştir. 

Bir de yerlere, sokak1ara adam 
adı koyuyoruz. Hiç doğru değil. 
Bugün Bcyoğluna çıkınız, önünüze 
gelene (Şehit Muhtar Bey meyda
nı veya cadde!i:) neresidir? diye 

(Devamı 5 inci Mhifedc) 
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İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GOR!.) 

Ali Saip Bey - Ahmet Cefa/ettin 
Paşa mülakatı 

Ali Saip bey saffeti kalp ve hu
\iau niyet erbabından olduğundan 
endisini ,ahsan takdir ederim. 

Nezdime geldiği zaman vukubulan 
ıfadelerini mümkün olduğu kad:~ 
terbiye ve nezaketle yaptı. Onun 
JÇin verdiğim cevabın kendi ,ahsı· 
M laa!luku yoktur, asaleten vekale 
len söyleıl ği mütalealara mukabe
le hükmündedir. Söylediği •eylere 

t-lir.ce: Her ne kadar kendisi ve 
arkadqları beni tanıyorlar ve sami 
mi:vetimi biliyorlarsa da, tahaıma 
ve his!eri memleketçe henüz tama-
n.i!c bilinmediğinden her,eyden ev 
vel 'em'yet sandığına nakden mü
him bir miktarda fedakarlıkta bu
lunmaklığım lüzumunu beyan etti 
ve muhalefet politikasında bir mev 
ki lulrnus olan Ahmet Rıza bel ile 
diğeı bu gibi zatları ok,ıyarak ken
<1"-.'li tanıntmak için onların refaka
t inde n ve hüsnü fehadetinden is
ti :ade elmekl ğim lüzumunu zım
nen anlattı. 

Bır de kendisile arlı.adatları bu 
ui;urda bunca zamandanberi ça-
• hkları halde timdi beni reis diye 
nımalarmın izzeti nefialerine do
unacaiını ve onun içbı her ne ka

c!ar gene benim fikirlerime muva
fık surette hereket ed ilecekse de, 
me.<aime isti rakimin bir dereceye 
ko.da r mahrem kalması lüzumunu 
ileri surdü. 

Bu sözler tabii beni taaccüplere 
duşurdü. Çünkü ben memleketin 
hayı ı için elimden geldiği kadar 
maddeten ve manen fedakarlık 
\·ap ıııaktan çekinmezsem de vicda
ni i<anaate ve tarafeynin yekdiğeri
ni takdir eylemesi esasına istinadı 
laz,mgelen böyle bir itle bana ar
kadaş olacak adamların petinen 
bir miktar para verilmesini refaka
te ııart ko,malrı akıl ve hikmete 
uygun olamıyacağı gibi tarafımdan 
da arkada, edinmek değil, es'r ti
caref ne muadil bir muameleyi ih-
tiyııı- eylemek hükmünü alacağı a
~ ikardır. 

Halbuki benim maksadım böyle 
para kuvvetile it ııörmek olmayıp 

·s ealkih ..,,\el v• =i'l
- etmek. iatiyenlerin birletme-

"ine çalıfmaktır. itin maddi feda
karlık ciheti bir prt olamayıp tu
tu lan mesleğin mukteziyatı ve neti
t;esi h\ikmünde kalmak lazrmgelir. 

Memleket dahilinde tarulmı, o
lup olmadığım maddesine gelince: 
Baıı:..a herne söylense bu kadar 
taaccürı etmezdim. Çünkü memle
ketimizde beni tan-yan adam 
kah-mıtken kendimi tanıtmak i-
çin lo.a zatlarm tClaadetine ve ken
dilerini olqamaya lüzum ve mec

~ye.t .ı~ate~ilmeıi doğrusu pek 
garıp bır ıddıadır. Eğer benim Os
D~anlı hereti içtirnaiyesi arasında 
hır mevkı tutmaklığım bafkalarrna 
cıı.~amak sayesinde vukubulacakaa 
ben ö~·le bir ,ereften timdiden vaz: 
ftt'Çerım. Çünkü kendimi böyle bir 
ıhlıya~tan vareste biliyorum ... 

Ali Saip beyin Paristeki Terak
ki ve (ttihat cemiyeti namına Ah
met Celalettin pqaya bu tarza bir 
müracaatta buJ11nm•unı muhik ıöa 
lerccek bir vesika yoktur. ihtimal 
ki Par· &tekiler evvela paf& ile anlat 
tıklan ve ona yeni cemiyetia riyase
tini vermeği kabul ettikten sonra, 
pasanın o devre kac;'ar Abdülhami
din serhafiyesi olarak tanıldığını 
dfaünmeği ve birden bire cemiye
tin riyasetine geçmes · ni muvafık 
bulmamı,lardı. Ahmet Cela!ettin 
pa~anrn bir müddet gizli kalarak 
Ç<'lışmasını ve kendisini tanıttktan 
•onra meydana çıkmasını iatiyerek 
meseleyi bu suretle pa,aya anlat
muını Ahmc. '.:: aip beyden rica et
m!•le rdi. Pa~anın bundan dolayı 
Paristekilere kızmağa hakkı yoktu. 
Çü kü onu memlekette vakıa tanı
nıayan yoktu, fakat yalnız serhafi. 
ye d"ye tanılıyordu, Abdülhamidin 
istipdadına karşı çalıtan ahrardan 
biri sıfatile değil! 

Ahmet Cela!ettin pafadan para 
istenmesi meselesine gelince, bunu 
Al; Saip beyin kendi hesabına yap
mış olması ihtimal dahilinde idi. 
Biı de pa,anın bir gün gene lstan
bula dönerek tekrar Abdülhamidin 
hi1metine girmesi ilk zamanlarda 
m ··tebat görülmediğinden, pqa
nır hiç olmazsa maddeten cemiye
te bağlanması düşünülmü• olab' lir
Ji. 

Fakat Ahmet Celalettin paşa A
li Saip beyin bu müracaaı:nden 
dolayı o kadar kırı 'mıştı ki mek
tubunda cemiyeti atıp tutuyor ve di 
yorduk': 

"Ali Saip bey kendi cemiyetle· 
rinden, onun nüfuzundan falan 

bahsediyor. Halbuki cemiyetin kaç 
kitiden ibaret olduğu ve onların da 
ellerine giydikleri eldiven bu ana 
kadar ıüt gibi bembeyaz kalmı•
ken bircok vatan evlatlarının T ra
blugarplarda ıe Fizanda inleme
lerine sebep olmaktan bqka bir se
mere gösteremedikleri pekila bil
diğim ahvaldendir. Gerek maddi 
fedakarlık ve gerek kendilerine 
göstermek ve muhalefet politikası
nı faaliyetle ,ereflendirmek ili ben 
den beklendiği halde üç ki,iden i
baret olan bir cemiyet namına böy
le iddialara kalkıfmak fahiş düş
mez mi? Ben kendi mevkianle bu 
zatlara arkadaf olmağa muvafa
kat ettikten sonra, onların bunu 
memnuniyet!e kabul etmeleri lazım 
gelir zannederim. Halbuki guya 
mevki, ktidar kendi ellerinde imis 
te ben acizmi.im gibi muamele' 
ettikleri görülüyor.,, 

Ahmet Celalettin paşanın bu id
diasına bakılacak olursa, seneler
denberi Yıldızda serhafiyelik etti
ği ve gelen curnalları makamına i
sal etme.!< yüzünden herkes;n karsı
sında elpençe dıvan durduğu bir ~a 
manda kazandıiı "yüksek,, mevki
i ni, itiyadın sevkile, lskenderiyeye 
kadar sürükleyip getirdiği evhamı
na kapıldığı kolayca anlaşılır. 

Ahmet Celalettin pata mevki 
meselesi hakkındaki noktai nazarı
nı kendi bildiği gibi, daha doğrusu 
Diran Kelekyan efendinin fikrine 
göre izah ettikten sonra yeni cemi
yetin ismile de biraz tnefgul oluyor 
ve diyordu ki: 

"Yeni cemiyetin "Jenne Tür
quie,, mı.mı ":tında hareket etmesi 
lüzumundan bahaolunuyor. Buna 
da muvafakat edemezsem beni ma
zur görünüz. Benim zannıma gö
re bu nam gerek dahilde, gerekse 
Avrupa nazarında o derecelerde 

lekelenmiştir ki eğer bu namı ka
bul etmek istersek, pek çok tevec
cühlerden mahrum kalınacağı ve 
pek çok cihetlerin emn'yetini celp 
edileceii bence -ıh•kkaktır. Ye
ni cemiyet için zaktı bir DMn kabul 
olunmuftu. O nam altında pekala 
hareket edilebilir. Eğer öyle olursa, 
ben de resmen i,tirake hazırım. 
Yok eğer "Jeune Turquie,, namı 
kabul edilecekse ben gene nakdi 
muavenette bulunmakla beraber a
çıkta bbnm.. Bu itle hüsnü niyet 
sahipleri bulunduğunu bildiğim i
çin muavenetim baki kalır fakat 
k d' "J ' en ını eune, T urquie,, namına 
mensup olamam.,, 

Yukarda da yazdığrmız veçhile 
Ahmet Celalettin pqa bunları Di
ran Kelekyan efendi ağzından ya
zıyordu. Kelekyan efendi ermeni 
olduğu · için "Turquie,, ismine ya
nqmak istemiyordu. Be~ki Ahmet 
Celalettin pqa da çerkes olduğun
dan dolayı Kelekyan efendinin bu 
fikrini muvafık buluyordu. Kelek
yan efendinin makaadı Osmanlılrk
tan ayrdn-.mak idi. Mektupta bah
sedilen ve Dinuı Kelekyan efendi 
tarafından kaleme alman beyen
namede de Osmanlı devletini tef
kil eden unsurların tevJıidinden 
bahsolunuyordu. Alrmet Celaletfn 
Pata bu mesele hakkında mektu
bunda izahat vererek diyordu ki: 

- Bitme.-'i-

Paris elçimiz 
Şerefine ziyafet 

- o -

Gazi Hz. Türk dostu 
Fransızlar tarafından 
hürmetle alkışlandı 

PARIS, 15.A.A. - Türkiye
F ransa parlamento grupu azaları 
1:ürk_iye elçisi Suat Bey ,erefine 
hır zıyafet venni,lerdir. Ziyafet 
esnasında Türkiye sefiri, Türkiye
nin dostları olan Fransız ricali a
rasında bulunmaktan mütevell't 
memnuniyetini beyan etmi, ve iki 
memleketi birbirine bağlıyan ana 
nevi rabıtaların takviye edilmit 
olduğunu ehemmiyetle kaydeyle
mi.tir. 

Suat Bey, bundan sonra grupun 
reisi olan M. Herriot'un sarfetmit 
olduğu mesa ·den sitayifkarane 
bahaeylemiştir. M. Herriot gayet 
beli:: bir cevap vermi,, Türkiye 
Cüm huriyetinin vücude getirdiğ i 
eserleri_müdehey emi' ve Gazi 
Hazretlerinin isimleri bir çok de
falar alkı?lanmıftır. 

HARİCi HABERLER 
DA&i Almanya borç ödemiyor 

Ankarada bahar yarışları 
Bütün borçları için mo

rotoryom ilan etti 
Fakat alacaklı devletler mukabil tedbir 

almak için şimdiden hazırlanıyorlar 

ANKARA, 15. (Telefonla) - Bugün ilkbahar yarışlarının sonun
cusu yapıldı. Yarıf' yeri çok kalabalıktı. Meclis Reisi, Başvekil Paşa
lar, Vekil beyler yarıf yerinde idiler. Yarışlar çok heyecanlı oldu. Bef 
koşu yapıldı. Kazananlara mükafatlar verildi. 

Selanikte müthiş bir kasırga oldu 
ATINA, 15. (Milliyet) - Bu sabah Selcinikte fİmdiye kadar miali 

görülmeyen P,ddetli bir kallırga kop muftur. Sular şehrin büyük bir k ... 
mını istila etmiştir. Hcuarat mühim dir. Muhacir mahallesinde de yan
gınlar çıkmıftır. BERLIN, ıs. A.A. - Doktor Schacht, J 

Rayşbankanın merkez komitesindeki be
yanatında imkansızlığmı izah ederek Al
manyanın bütün dünyaya kartı olan ıi· 
kaletlerini aaym.ıftır. 

Para meselesi M. Schacbt ılemittir ki: 
" - Almanyanın başlıca rakipleri Al .. 

manyayı piyasadan u-;.'lklaştırmak için 
paralarını dütürmüıler ve gümrük re
simlerinin yükseltilmesi ve kontenjan U• 

•Ülleri Alman ihracatını gittikçe azalt
mı~tır. " 1 

Doktor Schacht, ıinai ohun hükumet 
borcu olıun, Alman borçlarının, D'lves 
ve Y ounı tertiplerinin tamirat ho ·;:la· 
rını ödcıneğe sarf edildiği ve binaena
leyh Almanyanın ikinci defa tranıfer 
yapa.""'layctcağı tezini müdafaa etmittir. 

!\<, , Schacht markın mustakar olarak 
kalacağını beyan eylemiştir. 

M . S•·hacht, alacaklılarm meseleyi 
hi,~ bir surette halletmiyecek olan cebri 
tedbirler almaktan ictinap edecekleri Ü· 
midinı izhar elmiıtir . 

PAH!<;, IS .A.A. - Almanya tara
fından İttihaz edilen ve Fransrz ihracat .. 
cıları ile Oaveı ve Y oung istikrazları 
hamillerinin menfal"tlarına zarar verecek 
mahiyette olan tedbirler üzerine Fran
sız hükümeti, hu.-ün gelmesine intizar 
edilen re ~mi tebligata intizaren, hattı 
hareketini vazih b~r suret le bildiren bir 
bey.:\nat!a cevap venne~e hazırlanmak· 
tadır. 

A1manyanrn kararı, efkarı umumiye· 
de heye.:.m tevlit etmiş olmakla beraber 
hayretle karşılanmamısbr. Zira efkirı 
umumiye, Fransız • Alman takas o~İsİ· 
ne döviz tediyahnın tati:i oibi tedbirler· 
le r;sikolojik bir ıurette ihzar edilmiş· 
tir. 

f ransız hüktim ,. , Fransız vatanda,. 
lar1nın menafüni müdafaaya karar ver· 
miş bulunmaktadır. Bu huıuı M. Bart
ltou tarVınclan dün öğleden sonra alman 
sefiri M. Köıter'e sarahatla bildirilmiı· 
tiı·. Hül,umet muhtelif sureti haller der
pi~ etn>ektedir. Bunlardan en baıiti b~ 
nevi takaı uıülüdür. 

Mussolini ve 
Hitler görüşüyor 
ilk mülakatlarda rroktai 

nazarlar takip edildi 
VENEDIK, ıs. A.A. - M. Mua

solini ile Hitler arasındaki ille gö
rüy.ne yalnız olarak ve almanca 
cereyan etmi,tir. Bu görütmenin 
mütekabil siyasi hattı hareketlerin 
izahına taalluk ettiği bildirilmek
tedir. Tamamen malumat taafsi 
kabilinde olan bu görüfmeyi bu
gün gündüz ikinci bir görüfme i!e 
aktam üzeri üçüncü bir mülakat 
takip edecek ve ancak bundan 
sonra kararlar verilebilecektir. 

Matbuat mahafili Avusturya me 
selsi için Leh'.stan koridoru mese
lesinin hallinden mülhem olacak 
dostane bir surette hal derpi' et
mektedirler. 

STRA, 15. A.A. - Bqvekil, Pi
aani kö~künde Alman ba,vekili ııe
refine bir ziyafet vermi,tir. Ziya
fetten sonra iki hükumet reisi iki 
saatten fazla görütmü,lerdir. Mü
lakat yarın devam edilecektir. 
. VENEDIK, ıs (A.A.) - Havaı •· 
Jansmdan : 
. M. Mussolini ve M. Hitler resmi g&

çıtten som-a, 1 tal ya hükıimeti tarafm
dan verilen öğle ziyafetinde bulunınut
lardır. 

Ziyafetten •onra, M. Muıoolini ve 
M. Hitler Miranoya nakledecek olan 
Kano otomobilde ikinci siyasi mükiıle· 
me haşlıyacaktır. 

M. Mussolini bu akşam Saint Marc
~. kendi terefine yapılacak olan teza
hurat~~ mühim bir siyasi hi.di3e teşkil 
edecegı ha.her verllen bir nutuk söyli
yecektir. 

M. Goebbels 
Varşovada 
Sıkı bir polis kordonu 

mu haf aza ediyor 
VARŞOVA, ıs. A.A. - Mareşal Pil

südıl<i, M. Beck ve Yon Moltke hazır 
olduğu halde dün M. Goebbels'i kabul 
etmiştir. 

VARŞOV A, ıs. A.A. - Haoru a
jansı bildiriyor : Alman sefareti ve 
caddeler s ıkı bir muhafaza altında bu
lundurulmaktadır. M. Goebbelı meçhul 
askerjn ınezarına çelenk koyarken mey .. 
d. n boş ve bir çok poliı tarafından mu• 
lı.Caza edilmekte idi. 

Matbuat M. Goebbels'in ziyareti hak
kır.da her türlü tehirattan itçinap et
mektedirler. 

Bu •u•dle Daves ve Younı faizlerin
den F ranııaya dü~en hisse Alman ihraca
tı üzerinden tevkif edilecek bir miktar 
para ile temin edilecektir .. Bu aistem İyi 
netice v .. recektir. Çünkü Fransa ile ya
pılan bütün ticari mukaveleler şimdiye 
kadar, mübadele muvazenesinde, Alman· 
yaya borçlarının faizini tesviye imki~ı 
"ennek için mezkur memlek~ lehıı:-e 
300 milyon marklık bir pay demıa ~dıl
miştir. 

Amer'"kaya geiince 
VASHINGTON ıs. A.A. - Havaı 

bildiriyoı : Birle,ik Amerika devletleri 
hükumeti bütün transferleri altı ay i· 

' . l çin tatil eden a~man kararının netıce e· 

Balıkesir de luf an gibi yağmur gağd 
BALKES/R, 15. (Milliyet) - Bir saat devam eden tufan gibi do

lu ve yağmur yağdı. Korkunç gürültülerle yıldırımlar düştü: Şehir so
kakları su içinde kaldı. Zarar ve ziyanın çok büyük olduğu tahmin 
ediliyor. 

• 
lngilteredeki mitinglere karşı 

LONDRA, 15. ( A.A.) - Hüküm et, umumi içtimalara, lüzum hine. 
dildiği takdirde ve asayİf ile •erbeıt müzakerenin temini için poli · 
girebilme&i için salahiyet veren bir kanun layıhası yapmak niyetindedi~ 

• 
ita/ya da borcunu vermiyor 

VQfington, 15. (A.A.) ltalya 16- 6 tarihinde gelen tc.\siti ödemiye
ceğini Amerika hükumetine bildirm İftİr. 

rini ihtimamla tetkik ~decektir. Hariciye 
ne7..aret;nin Alman hükllmeti nezdinde 
teşebbü1al'la bulunacağı muhakkaktır. 
Sıı tetcbbüı, Almanyaya, Amerikalı ha· 

m:llerc harşı olan teahhüdatına riayet '11.lısırda 42 komu""nı"st yakalandı lüz ıın1unu hatırlatmak için timdiye ka· lr.l ı 
dar yapılan ve semeresiz kalan bir çok KAHiRE 15 (A A ) p l' h t l 'f halle ._, .. k -' d t 
t bb .. 1 · 1 ı ac·ktır , . · · o ıs mu e ı ma ""e yuz aııar ev e a-
eşe us erı amam ıy " · . /ın k 'k" k' • · · T 

NEVYORK, ıs.A.A. _ Nevyork ma- ı ha.~rı!at. yapmıf ve r ı ı ışıyi tevkif etmıştır. evkif edilenler ko-
hafili Alman hükumetinin kararından munıstlıkten suçludurlar. Bir cok beyannameler ve ki•aplar elde edil
miilehayyir değildir. Alman istikrazları mi,tir. 

d'""'•kle b;~~~~:r~~e de Leh dahiliye nazırını öldürdüler 
l ONDRA, ıs. A.A. - Havas bildiri· VARŞOV A, 15. ( A.A.) Saat 17 - Lehistan Dahiliye Narırı M 

ym· : Moratoryomu reamen bildire~ Al- Bronislan Bieracki başına isabet ed en üç rövelver kursunu ile yaral 
man tcb1i~atına intizar edi.lmektedır. Bıı ıstır ' 
tebllğ üzerine maliye nazırı yarın Avam m 'VA. . 
kamara»nda beyanatta bulunacaktır. RŞOV A, 15. ( A.A.) Saat 23 - Dahiliye Nazın vefat etmİftır. 
Almanyanın b•· te'!Cbbüsü şiddetle ten
kit edilmekte v.e açıktan açığa "imtina" 
kelimesiyle tavıôf edilmektedir. 

1'-1oratoryom lehinde ileri süı·ülen 
d:?liller esassız olarak talakki eclilmek· 
dir. 

Protetlto edildi 
R.\LE, IS. A.A. - Alman maliye na

zırının Daveı ve Y oun~ faizleri tediya ... 
tının tatil edildiğine dair olan mektubu 
üzerine beynelmilel tediyat bankası mÜ· 
dürlüğü, Berline bir protesto göndermiş· 
tir 

Romanya bütçeyi 
Düzeltiyor 

Meclisin fevkalade içtima
ında kral bir nutuk söyledi 

BOKREŞ, 15. A.A. - Parlamen
tonun fevkalade içtima devresi 
dün açıımıttır. Bqvekil M. Ta
taresco ayan ve mebusan azasının 
müftereken akdetm'f oldukları 
celsede Kral açılıf nutkunu oku
muştur. Bu nutukta fevkalade içti
ma devresinin, mali vaziyete ve 
bütçeye müteallik olan me!elele
rin halli için akdedildiği beyan 
olunmakta ve bu meselelere bütçe 
müvazenesinin ve paranın istikra
rı imkanının temini kayguaunun ha 
k'm olduğu ilave edilmektedir. 

Bütçenin bazı fasıllarında yapıl
mıf olan tahdidat azami dereceyi 
bulmuflur. Diğer faadlar için de 
devlet cihazının ve bütün hide
matı umumiyenin basitleştirilmesi 
i,ine devam edilecektir. Mamafih 
milli müdafeanın, umumi s'hhatin 
ve maarifi nhayati ihtiyaçları na
rı itibare alınmıf ve bunlar için 
mühim fedakarlıklara ka.tlamlmıt
tır. 

Kıralın nutku bütçenin talbilcrna 
ve hükumet tarafından ba,lanıl

mı' olan ve hükumetin programr 
mucibince devam edecek olan ik
tisadi kalkınma işine müteallik b · r 
takım kanun layihalarının parla
mentoya tevdi edileceğinden bah
setmektedir. 

Fransa niçin 
Silahlanıyormuş? 

Mebusan meclisinde askeri 
tahsisat işi görüşüldü 
PARIS, ıs. A.A. - Mebuıan mecli

si, dünkü celsesinde eıki başvekil M. 
Chautempı ile yeni soıyaliıt fırkası li
deri M. Renaudel'in müdahaleleri üzeri
ne, aıkeri tahıisatlar hakkındaki müza· 
kerenin bugün bitirilmemeıine karar 
vennittir. . 

M. Chautempı, radikal ııosyal11tler na
mına hükumete müzaheret ederek, aulh 
siyasetine ıadık o?an ~d.ikallcrin te~: 
rar ıilihlanma meıuliyetının franı ·z hu· 
kümetine ait olduğuna inanmak için kör 
olmak icap ettiği kanaatinde bulun
duklarını söylemittir. 

Yeni sosyalistler namına söyleyen M. 
Renaudel, &ulhun daha iyi tee11üs etme· 
diğinden dolayi izharı tee11üf ebnekle 
be;aber hükumete muzaheret ve müka· 

Plastiras Fransa
dan istenecek 
Yunan hükumeti mahke
menin talebini bekliyor 

ATlNA, ıs. (Milliyet)- Baınkil 
M. Çaldaria matbuat mümeaaillerine 
vi.ki olan beyanatında Fransanın Can· 
ne& ıehriode bulunmakta olan J ene
ral Plaotirasın tealim edilmesi için 
Fraruız hükWnet'ne müracaat edile .. 
ceği hakkındaki ne~riyatı teyit elmit
tir. 

Adliye nazırı M. Talyadur.,. bu hu
-ta tunlan söylemittir: 

- Eğer mahkeme talep eder&e ha· 
ricine nezaretine yazac.agız, t"lastira· 
•m teslimi iç'n Paris sefirimizin Fran
sa bükümeti ne:<Clinde teşebüate bu -
lunmasıru İstiyeceğiz. Biliyoraunuz ki 
Franaa ile aramızda iadei mücrimin 
mukavelesl vardır. 

Batvekil ve Adliye nazınnın kana-

Yemende yirmi 
Sene sükun 
Bir muahede imzalanıyor 

KAHiRE, ıs. A.A. - Röyter 
ajansının iatirahbarına göre, Ye
men imamı ile lbniasuud müddeti 
yİrıni seneden ibaret olacak ve s 
tukoyu muhafaz edecek bir muah 
dename imza edeceklerdir. 

atleri hiliı.fına muhalifler, Plutıraam 
cünnünü siyasi addediyorlar, binae
naleyh Franaanm Plıu.tıraaı te&limini 
imki.naız gönnektediıier. Plaatıraa 

Roclosa kaç.tığı zaman da ltalya lııü
kıimeti ia.deden imt'na elmİfli. 

ATINA, ıs. (Milliyet) - Plutı" 

raa hareketinden suçlu olarak ya.kala 
nıp Sing,..,.. hapi.Jıanesine gönderile 
yüluelı: rütbeli zabitlere IS.000 dırah 
mi kefaletle tahliye edilmitlerd'r. 

Meşhur Karassoya dair 
- Türkiyeyi ne yapacaksınız? demişler 
- Hamur gibi yoprup uzatıp, itip, olgun 

hale gelince pitirip yiyeceğiz! demiı. 
Londrada çıkan Times gaze

tesi geçenlerde ölen Emanuel Ka
rasso hakkında 2 haziran tarihli 
nüshasında şu fıkrayı yazmıştır: 
Karasso'nun İngilterede nasıl 
tanındığını göstermesi itibarile 
şayanı dikkat gördük ve iktibas 
ediyoruz: 

"lstanbuldan Royter Ajansı 
tarafından ölümü bildirilen Ema
nuel Karasso efendinin vefatı te· 
essürü mucip olmıyacaktır. ı908 
inkılabını kendi menfaati temi -
mine istismar eden, maıum ecne
bileri ve bilhassa Fransız ve hal. 
yan masonlarını aldatan bu Yahu
di avukatı kadar hiç kimse itimat
sızlık hissi telkin etmemiştir. 

ı908 senesinde Karasso Efen
di Selanikte Şepardi Yahudi aile
sinin mensubu olan bir avukat İ
di. Karasso, garip müvekkillerinin 
garip aavalarını muvaffakıyetle 
müdafaa ediyordu. Fakat bu ~~
vaffakıyetini, kendi hukuk bılg~
sinden ziyade, masonluk do~~yısıle 
Türk ihtililçilerine olan munas~
betine medyundus Makedonya Rı
sorta locasının azası idi. Kapitü • 
Iasyonlar dolayısile tahriyattan 
kurtulmak için ittihat ve Terakki 
Cemiyetinin gizli içtimalarının bir 
İtalyan tebeasının evinde yapıl • 
masını temin etmişti. Enver ve 
Talat dahil olduğu halde birçok 
genç Türkler mason oldular. ihti
lal muvaffakıyetle neticelenince 
Karasso İstanbula gitti ve inkıla
bı yapanların biri olarak meydana 
•tıldı. 

ni alamadı. 
Abdülhamit Hal' edildiği za -

man, İttihat ve Terakki Cemiyeti 
tarafından kendisine kararı bildir
mek için gönderilen dört kitilik 
yet arasında Karasso da vardı. 
Birçok eski Türkler ve bazı genç 
Türkler, Karasso'nun heyet ara
sında bulunmasını iatememitler -
ı!i. Fakat Karauo ısrar etti. Kim 
bilir; belki Siyonizme muhalefet 
eden hükümdarın sukutunu ııör -
mek zevkini tatmak için, yahut 
ta Matrıkı Azam namına gitnıiı
ti.,, 

Times gazetesi bundan sonra 
Wickham Steed tarafında11 yazı -
lan bir eserin Karasso'ya tahsis e
dilen bazı parçalarını iktibas edi
yor. Bu müı:llife göre, Türkiyeyi 
ne yapmak ıstedikleri hakkında 
sorulan suale karşı Karasso fU 
cevabı vermis: 

-" Ham~run ekmekçi tarafın
dan nasıl yoğrulduğunu gördünüz 
mü? Biz ve Türkiye aklınıza geldi
ği zaman işte ekmekçi ile hamu
ru hatırlamalısınız. E'Jcmekçi ha
muru yoğurur, uzatır, iter, yum -
ruklar. Ta ki olgun bir hale gelir. 
Biz de Türkiye ile ayni ıeyi yap
mak iıtiyoruz. Olgun hal" gf'lin
ce piıirip yiyeceğiz. 

Karasso'nun akrabası olan Metr 
Sal em bunu itilince, tel&şla: 

- Ne söylüyo.·sun Emanuel? 
Diye sordu: 

Karasao cevap verdi 
- İhtilal olmasaydı sen ne 

olaeaktın? Selanikte küçük bir a 
vukat kalacPktın?,. 

Sağ cenah P,a'ZeteJeri alrr:an mütaieba
tını hatırlatarak bunların açıktan açı· 
ga b<-rtaraf edilebileceğinden şüphe edi
yorl:ır. 

/\. B. C. ıazeteıi ise ıu .. tırlan ya
zavor: 

renetin talikini rettetmift,ir. --·············-················:.·· .. ··· : :·· :······-· 

Bu aralık kendi kendisinin o 
kadar çok propaıandasını yaptı 
ve o derece faaliyet içinde idi ki 
genç Türkleri görmek için İatan
bula giden bir hiriıtiyan, Türk gö
receğim diye yaptığı her teşeb • 
büste etrafında bu Yahudiyi gö • 
rünce hiddete kapılmaktan kendi-

Times harp içinde Karasso'nuri 
İstlll)buld" ia5e İşlerine kanştığını 
ve iki milyon lira se•vec yaptığını, 
sonra bu servetin elinden :ılınma
.tından korktuğu İç 'n ltalyan le • 
hea!rğına girdiğini ve Triyestcde 
ikamet ettiğini ya7.maktadır. 

0

"M. Goebbels Alınanyanm bütün eıki 
dü•manlanna el uzattıgını bildırdı. Fa• 
ka; öteki elinde gizlediği nedir 



Boya! 
Ha/tanın yazr~ı: 

Ayakkabıdan tatun Ja aaça lrıı
Jar şalı&ımıza musallat olduktan 
"'1fka bütün gördüklerimizin ve 
sevdiklerimizin Je ifa.delerine ka
rışan bu (Ne idüğü belirsiz) ıeye 
karşı siz ne hinedeniniz? 

Ben boyayı hOfflma gittiği zaman 
•ever, zıddıma giJince yererim. 
Onun irindir iri; belki bunJan ev
vel biıı/ıaç Jela Jaha bu sütunlarda 
severek veya yererek ondan bah
aetmifimJir. Bugün tekrar o rnev
zua döniifiim büabütiin danulan 
diifer gibi olmadı. 

Allah eksik etme~ in; belediye
miz yalnız fehri cfüzeltmek, fehir
liyi rahatlandırmakla değil biz gi
bi karihası çorak muharrirlere 
mevzu vermekle de hizmet etmek
tedir. Gün geçmez iri, bir belediye 
karan, bir belediye İfİ bana güzel, 
genif, lakat çok dela benim yazı 
lıudretimin üstüne çıkacak kadar 
yülıaek mevzıılar ve1mif olmasın. 
Bu celer de bakın bu mevzuu ne
reden aldım? 

Okadwn ki; Belediye lstanbu
lun ana caddelerindelri binaların 
bir renge boyanmasına karar oer
mİf, bana da belediye fUbelerine 
yazm•f· Gazetenin belediye maha
lilinden mülhem olduğuna fiiphe 
etmediğim mütaleCU1na nazaran 
büyiilr caddelerin böyle bir renkte 
boyanması şehre başka bir giizellik 
verecekmiş. Şüphe mi var? Elbet
te giizellik verir. Boya neyi güzel-
i • L•7 
eştırmez ..... 

Ve ba renlrleri belediye tayin 
edecekmiş .. Bili70r --.ız?. Ba
ratla da pıyanı dikkat bir hrwd 
- ki belediyenin buna lıaçırmı
J'llCClfiwwı eminim ... 

Biiliin ana caddeleri bir tek 
renge boyamaldaıua, her birini 
ayn ayrı renlrlere boyatmak mü
lremntel bir ,ey olacak. Meaela : 
Beyoi/u caddesi Tünelden Taksi
me lıaılar be;ıım: yani renlıaiz. 
T alraiınden Htırrbiyeye lwıtJar turun 
ca, H~iyeden Maçlıaya lntnnzı, 
Şifli taralına da yefil .• 

Babıali caddesi lıahlıi, Cai.J
oğlu caddesi sarı, Divanyolu, pem
be, vezneciler kahve rengi, Alıaa
ray nolııuli .. Falan .• 

Ve banlan tayin ifin de piphe
siz bir lromill)'On 70pmalı icap ede
cektir. (Renkler lıomia-yonu). Bu
raya kim aza olur? Her halde ben 
değil. Çünlıü oraya gireceklerin 
her renkten boymrnf iıdamlar ol • 
masa icap eder. 

Bizim valde boyanın pek aley
hindedir. Ömründe ev ve ay,alılra
bıdan başka fey boyatmamış oldu
ğa için rengin hayatta oynıwlığı 
rolü bir türlü anlamak inemez. O
na belediyenin bu kararını aöyle
ılim. Vmiılim hilafına taltıtlir etti. 

- Güzel dedi. O .alıalıhırtn 
zeminini dü'zeıtem.İ'yor, bari biz iki 
yanını boyayalım ıla, ayı.bı kapan
-ı. UilGn bu boya m1UTalını kim 
oerecek?. 

Ben cevap -"fteılim - onan 
6ilmai lfbun ~ lııi; ._ Wecliye 
oermiyecekti. Ve 66yfe 6ir f8Yİ be. 
lediyeden istemek te halıaızlık ~ • 
lrudu. Belediye hem letu'!" ııemn, 
ltem ıle boya parası veraın! Olur 
11111 ya? Bir Jroyandan lraç poat çı
letu? 

Neden bil-? Ne zaman bir 
yerin boya ve baılana ile güze/le,
tirilmeıi orltqa atılsa valtlile la -
tmrbal miidalaası için surları be-
7fıZll boyatan ve:z.iricizam alrlıma 
•elir. 

FELEK 

1 1.. __,:B~O.:;R_;S;..;.A;..-"'.".""'.I 
,(it Bankaamdan alman cetveldirl 

14 Haziran 934 
:A«IAAI FiYATLARI 

ISTIKaAz1 AR • TAHViLAT 
lııikrau .ı.ı.;ı; • ı ıt.ı.- 17.75 
193;3 lıtikran ZllAll -..;) 56.70 
Un•riirk 1'•- 11 47,;ı& 
poasaz za.45 • 

ıı ıs.ıs • ıu so 
• 111 ıa,ı& 

" ESHAM 
ı, Bankası Nama 8,25 Reji 
_ • Hamiline g.ZS, T elefo• 
.. Te.rko• 
.. " Miesai• 98 
Ti.rlıiye Cümbü~ Çimento 
"iJet Banka&1 57 ittihat. d.J'. 
Tram••Y 38,.25 Şark dey. 
Anadolu HU•e 27.SO BJya 

4,11 
n.ao 
18,40 
11.80 

"' ı.30 

Şr. Hoyr;ye ıs~ Ş.rkT mL AR l 
ÇEK F/r.4 • 

1.65 
3.BO 

Londro 6341 Prar 
!'4üyork 79,57 ,14 s~r.1~ 
Par&. 12.04 1 ·2 Mac.rlt 
Milano 9,23,25 Be• ırat c.n..... 2,,44,4• Zloti 
Ati- 13,62,SO ı Peaso 
Brilkwl Z,40,50 llUkret 
Am•t•dam 1.17 111 M<ı>slı:o•a 
Sofra "'4 Ql Viyana 

N U K U T (Sallf) 
K""'4 

10 F. F'ranau ID9 .ZO l. ls•İçre 
1 l'oiar 11~ 1 Pneta 
1 Sıile A•. ız 1 Mark 

21 Kur ç.ı.. 106 l Zeloti 
ıo ı.~ ... 21 zo Ley 

1 laterlin 6.i5 20 Dinar 
20 Uret Z14 1 Çerno•İç 
20 F. Belçika 115 Alt•n 
ZO Drahmi 24 1 Mecidiye 

19.10 
209 

5,111 :'6 
35.,02,75 . -· ~--
J,"-1.·I~ 

7ll,h8 
I0,1<7.25 

4,25 

Kant 

808 
ıs 
G 

20,50 
19 
53 

~-

9,25 
35 1 2 

1 

• • • 
ŞEHiR HABERLERi 

Evvela 
Yurttaşın hakkı 

Bir kııım ecnebiler şimdi
den işlerini bırakblar 
Türkiyede Türk vat•ml•tlarma 

hasredilen aan'at ve hizmetler hak
kındaki kanunun tatbik ahasına 
konulmut olması dolayıai)e alika
darlarca icap eden hazırl*lara 
batlanılmıttır. 

Bu husustaki talimatıwmerun 
tatbikatile doğrudan doğruya vi
layet mefgul olduğu için, itlerini 
teıketmek vaziyetinde olanlara 
gönderilmek üzere mektuplar ha
zırlanma!ma batlanılmıftır. Bu 
mektuplar, talimatname hükümle· 
rile tayin edilen müddetler zarfın
da san'at ve mesleklerini bıraka • 
cak olan yabancılara gönderile • 
cektir. E-n bu yaziyette bulu -
nanlann eaamileri teabit edihnit 
olduğu cihetle, tebliğ iti geri kal
mıyacaktır. ikişer aylık mühletle • 
rin hitamında işlerinden çek.ilmi -
yenler hakkında zabitaca takibat 
yapı!acaktır. 

Mamafih bir kısnn yabancılar 
timdiden itlerini bırakmıtlar ve 
kaymakamlıkla,• malUnıat ver • 
mitlerdir. 

Kanunun tatbikatında, yeni te .. 
kili.tla Ticaret Oda.sına bağlanmıt 
olan esnaf cemiyetleri mürakabe 
büroau da İcap eden yardımlarda 
bulunacaktır. Esnaf cemiyetlerinin 
son aylık toplantılarında ba m-
le görüşülerek karar altına alın • 
11Uftır. 

Yalnız Türklere hasredilen hiz. 
metlerden' çekilecekler için, batka 
itlerde çalıf&Dlamak ve memleketi 
terketmcrk mecburiyeti yoktur. Bu 
gibiler sadece kanunun menettiği 
itleri bırakmak vaziyetindedi~le.r 

Diğer taraftan, memleketımız
de çalıtan beyaz Ruslar talimatna
me hükümlerinden hariç tutulmut' 
lar>dır. Bunlar, bugünkü meslekle
rinde kalabileceklerdir. Yapılan 
tetkikatta, Türk vatand .. larına 
tahsis edilen ran'atlerle mefgul bu
lunan beyaz Rusların miktar itiba
rile kabanic bir yekun tefkil etme
diği görülmü,tür. 

Yabancı tabiiyette bulunanlar 
bu i•lerden çekildikten ~onra yer
leri Tüık itçi ve aan'atki.rlan ile 
doldunılacaktır. Bunun için de Es
naf cemiyetleri 'imdiden hareke
te geçmitler, ihzari mahiyette ba
zı hazırlıklara baflamıtlardır. 

Küçük sanatlar talimatname
sine göre; ilk grupla ve temmu
zun ..11 ine kadar itlerinden çek -
ıaeleri icap ec:!enler, yabancı tabii
yetteki şoförler, şoför muavinleri, 
tercümanlar rehberler, berberler, 
elbise ve ka~ket imalcileri, kun
durP.eılar ye muaiki sanatkarları • • 
dır. 

Diğer itlerde çalıtanlar da mü
t ' İp a:rlar zarfmda sıra ile mes
leklerinden aynlecakltr ve gele • 
oek sene 21 mayıs taritııiae kadar 
bu talimatname ·hüküml~ri tama
men tatbik edilmit olacaktır. 

EKONOMi 

Soğuk hava 
Depoları 

--o--

0 c retlerin azaltılacağı 
:ıannedili yor 

Ticaret odası soğuk hava depo
ları hakkında tetkikatına devam 
etmektedir. 

Bu mü-.eler en ufak hesap
larına kadar ticaret oclasma •er
dikleri malıimatta geçen seneki ta
rifelerde ziyan ettiklerini iddia et-
mişlerdir. 

Hesaplar neticeainde soğuk ha
va de;:olannın ücretlerini indinne
aindeki ümitler azalmı,tır. 

Diğer taraftan tüccarın söyledö
ğİne göre soğuk hava depolarının 
ücretleri iki misli arttırmasındı\ 
hiç bir •ebep yoktur. Elektrik fiat
le~nin ucuzladığı bir devirde, fiat
lerın dllha ziyade inmesi icap et
mektedir. 

Yığ ucnzluyor 
Son hafta içinde yağ fiatleri diit 

mektedir. Piyasada Trabzon yağ
larının kilosu 60--65 klll'Uf& ea.hl· 
maktadır. Birkaç gün ev.el Sür
mene mallan 55 kuruflan bile fiat 
gÖmıÜPt.ür. 

Toptancı tüccar, yağlara karşı 
büyük bir rağbet göatermittir. Top
tancılar ou mevsimde piyasaya ge
len yağları buzhanelere koymak
tadırlar. Toptancıların talebi, fiat
lerin daha ziyade dütmesine mani 

J BELEDiYEDE 

l ı Sinemacılarla 
11 Belediye ihtilafı 
1 

Yugoslav misafirler 
Dün 350 seyyah geldi, abideye çelenk 

koydu, şereflerine müsamere verildi 
Şdu-imizi ziyaret edeceğini 

yazdrflmız Yugoslav heyeti dün 
aabalı Mat sekizde Kraliçe Marya 
vapurile lzmirden tefırimize gel -
mitlerdir. 

Yugoslav dostlarımız 350 ki
tiden mürekkeptir. Bu seyahat Yu 
goslavyada Jadranaka Straza ce
miyeti tarafından tenezzüh mak -
sadile tertip edil.mittir. Bu sebep
le heyet azasının müfıim bir kıs -
mı cemiyet azasındandır. 

Şehrimize gelen zevat meyanın
da 70 Çekoslovak vardır. Bu me -
yanda Ç ,l<oslovakya riyaseti cüm
hur m~viri Dr. Şoman ve Jad
ran!ka Stı aza cemiyetinin Prag 
şubesi reisi gazeteci Dr. Y egliçka 
bulunmaktadır. 

,undan maada Zagrap üniver -
sitesinin Mlados Balkan ismi ve -
rilen 60 kişiden -mürekkep koro he
yet;/de şehrimize gelmittir. 

Diğer zevat hep Jadranska 
Straza cemiyeti azasındanchrl11r. 
Heyet cemiyet reisi bulunan sa
bık Dalmaçya umumi valisi Dr. 
Tartaria'nın reisliği altındadır. 

Cemiyet reisi aanisi amiral Stan 
koviç, umwr; katibi j~al Todo
rov;- te heyetle beraberaırler. • 

Y ugoııla• misafirler vapunla lıeledi -
ye naınma mua•İn Ham.it !Jey ve Şe • 
hir Mecliaô azo.,nclan N•kıye Hanım, 
Halk.,...i namm11 reia Ali Rı:n ve Feri· 
dun, T1C&ret Odası nanuna re.is. ~emli 
zade Milat ve Türk Talebe Rırligı na
IDJr ı Haaan ve Necmettin Beylerle Y n
aooı.,,.. -raı konsoloau Möayö La
w u u:iç. k aı ' ı llös,.ö Çerhina 9e kon 
90los en.-., ~deki Y111osln
ya ldülıii aau, Çeko.J.,..ak cencral 
looJlllDlosn Mö.,.ö Papis .- bırafmdan 

Fındıklı Nümune 
Mektebi 

1 
ı....,dmnmılardır. 

Feridun Bey muhterem mioafirlere 
-..purda "Hot geldiniz!" demiı ve Ha-
mit Bey de kısa bir nutuk aöyliyerek 
Türk - Yugoslav doatluğunu setiunla -
IDlf ve Yugoılav kralı hazretleri tere
fine kadet.ini kaldmıuttır. 

Buna Jadranıka Straza reis Or. 
Tartaria cevap veres-ek gösterilen hüs
nü kabule tqekkür etmittir. 

Abideye çelenk 
Misafirler karaya çıktıktan oonra o

tomobi:llere binerek Beyoğluna çıkmıt
lar ve aaat 9,30 ela Taksiın meydanın
da Cümhuriyet abidesine bir çelenk 
koym-Jşlardır. Zagrep üniveraitcoi ko
ro heyeti bu esnada istikliJ ve Yugos
lav I Jtlarmı terennüm et~lerdir. 

Yugoslav dostlarımız dün şcıbirde ge· 
zintilcr yapmaşlaı-, camileri, müıelcri, 
:Uyarel etmiılerdir. Bu alqam aaat 19 
da gene KraliÇe' Marya v-rile Seli -
niie, oradan Fire ve Ati.naya c;idecels:
lerılir. 

Dün geceki müsamere 
Dün akşam saat 21 de misafirlerimiz 

terefine. Şehir tiyatroaunda bir mü • 
amere verilmiştir. Evvela ş.ıhir ban
clow tarafından Y....,slav ve Türk marş
tan çalınmış, bunu müteakip Mladoa 
Balkan kora heyeti larafmdan üç lu
um· ·/ . n ı -ek.kep bir konser verilmit • 
tir. 

'/ arada, am.atiirlerimiz tarafın • 
dan zeyl>e:ı oyunlan OYDammıf, halk • 
evi temail tubesi de Mete piyeainin i
loinci perdesini tenıail etmiştir. 

Cümhuriyelin onuncu yıldönümü mar 
ıı bandonun iıtinkile aöylenmit "" 
müsamereye nlhayet veribnittir. 

Bundan sonra Peı apal••ta miaalir -
ler terefine verilen çaya gİclilmiıtir. 

Bugün miıafirJ.,...,, Tmt. Tal.., 8i... 
liği tarahndan üni-venite gezdir~ 
,.., ..,....ıterine bir talebe çayı verıle • 
cmtir. 

Yugoslıırv dostlanmrz baıgün uat 
17 de Kraliçe M"'-Y' '° '.lpurunda hüku • 
- en.im ve maıln...t ~ne bir çay 
ı:iJ'aıfeti ven illerdir. 

Gayrimübadil 
Bonoları 

Ders senesi başlangıcında Haftada 70-80 parça emlak 
küşat resmi yapılacak müzayedeye çıkarılacak 
Maarif Müdürlüğünce Fmdık- Gayri mübadillere istihkakla -

Iıda inta ettirilen büyük nümune ra mukl!f>il timdiye kadar yüzde 
mektebinin bütün teeisatı tamam- yirmi be! besabile tevzi edilen 
lanımak üzeredir. Bu ilkmektep yaz bonoların miktarı üç milyon lira
lık ve kıtlık dershaneleri, beden,· ya baliğ olmuştur. 
te,biyeei ısalonlannı ve teneffüs - Verilecek bonoların mecmuu 
haneleri ihtiva etmektedir. Bina, dokuz milyon lin olduğundan tim. 
Ağustos ortalarına doğru teslir.! ~ diye kadar üçte biri tevzi edilmiş 
dilecek ,önümüzdeki ders senesin- demektir. 
de de tedrisata ha,lanaca!.--tır. Maliye vekaleti, bonoları kıy • 

Şimdiye kadar inta edilenlerden metten d;·şmekten korumak ve 
ayn bir tarzda kurulan bu bina i • alakadarlac.n mümkün mertebe 
çin 180 bin lira aarfedilmittir. çabuk metruk emval müzayedele-

Yeni den aeneai ,,..langıcında · · · _._ edeb"I 1 · · · L:•--, · l cak I b "lk rıne ıştır.... t me erını temın 
.......,.t re~ı .!a~ı ~ 0 an u 1 • • etmek için takdiri kıymet komis-
1!1ektep, bü~n !h.tiyaçlar .~ 1• yonuna gönderdiği emirde haf -
tıbara alın~ıgı ~çın •. tam hır numa- tada en az 70 - 80 parça maim 
ne mektebı vazıyetınde kalacak • müzayedeye çıkanlmaııru bildir • 
hr. mittir. 

olmu,tur. 
Diij"" taraftan Kan yağlan da 

hir iki gün eYVel, ilk defa olarak 
piyasaya arzedilmiftir. 

Sarra'ın ticari vaziyeti 
Anlaaradan Ticaret Odasına 

Sarre mıntakumın Türkiye bakı • 
mmdan ticari vaziyelİDİ tayin eden 
bir tebliğ yapılmıflır. 

Mümkün mertebe fazla mik -
tarda malın aatııa çrkarılmaıı i
çin, bu mallann müzayedesini 
idare etmekte olan Ziraat Banka
auıca lazım gelen tedbirler alına
caktır. 

Bugün elde mevcut bonolar, 
haftada 70 - 80 parça mah satın 
almağa kifayet edecek miktarda-
dır, • 

Darülaceze hissesine dair 
mühlet bugün bitiyor 
Belediye ile siaemacılar ara 

1 sında darülaceze vergisini vermı--

1 
mek yüzünden çıkan ihtilaf elan 
devam etmektedir. 

Sinemacılar yeni ve:giler me • 
yanında sinema biletlcrınin yüzde 
on nisbetinde .tayyare vergisine ta
bi tutulması üzerine, bu miktarı 
kendi kazançlarından ödemeği ve
ya bilet fiatlanna zam etmcği 
mahzurlu gördüklerinc:len bedehu 
yüzde on niabetindeki Darül&ceze 
hissesini vermemeğe kınar vermit
lerdir. 

Belediye bu karara itiraz et
mit ise de sinemacılar da kararla
rında ısrar etmitlerdir. 

Belediye dün ainemacılara teb
ligatta bulunmuı ye Darülaceze 
hissesinin verilmemesi talimatn.ı • 
meye mugayir olduğundan kırk se
kiz saat zarfında •erilmea'ıği tak. 
dirde sinemaların kapatılacağım 
bildirmittir. 

Bu müddet bugün bitecektir. 
Sinemacılar bugün belediye ile bu 
husutota müzakereye giri~ler -
dir. 

Sinemacılar , belediyenin hiç 
bir zaman sinemaları kapatmağa 
hakkı olmadığı kanaatindedir -
ler. Meseleyi bir avukata tetkik 
ettirmişler ve belediyenin huku -
kan böyle bir hal< ve salahiyete ma
lik olmadığı neticesine varmışlar
dır. 

Belediye sinemaları kapattığı 
takdir~e ainemacılar şıirayi dev -
!ete miıracaat edeceklerdir. 

Sinemacılar noktai nazarlarını 
müdafaa etmek üzere Ferah ıine
maıı sal:ıibi Şadi Beyi .Aınkaraya 
göndermitlerdir. 

Carr&hpaşada yeni pavyon 
Cerrahpap hutanesinde bu se

ne bir harici hutalıklar paviyonu 
İn'8- edileceğini yazmı,tı!c. Tele
fon tirketinin iade edeceği para
lıırla yapılacak olan bu pavyonun 
inf&SID& yakında batlanacaktır. 
Belediye fen müdürü Ziya B ....... 
halline giderek tetkikatta bulun
muttur. Yeni paviyonun derhal ;n. 
~asına baalanabilemek için para
~ın telef~n 'irketinden tahsil c
d:lmesi ld.zım gelmektedir. Para
nın ilk kıamı tahsil edilir edilmez 
hemen miinekeaa ilin edilecektir. 

Yeni paviyooun masrafı için ye
ni bir memba bulmak lizmı ırel
mektedır. Ancak yeni pavyon iki 
sene e..,velden ikmal ed.lemiyeceği 
için ômimüzdeki senelerdeki büt
çelerde tahsisat aymnağa ihtiyaç 
yoktur. 

Memurlara avans 
Vililyet bü~esinde her aene için 

ayrılan yetmit bet bin bir para 
vardır ki bu, bütçeden pan alan
lara bir maat niabetinde aYaDS o
larak verilir, bili.hare bu para da 
maaşlarından keailir. Arzu eden
ler bu avansı almaktadırlar. 

Bu para senede bir defaya mah
aua •e bir ınaat nisbetinde olduğu 
için tah.nat bitince difer' müra
caatlar isaf edilmez. 

Bu sebepten evvelki gün beledi. 
ye koridoslarıru eli iaf dalı bir çok 
memurlar iıtili. ebnittir. 

Memba suları 
Neden pahalılandı 
Kapalı şişeler de 5 kuruş

tan aşağı içilemiyor 
Son zamanlarda memba sulaı-ı fiat

lannda bariz bir tereffii görülm ... te -
dir. Memba ~lanna nam koymak, fi • 
at ı ... bit etmek meseleli ile aliauıclar 
bir ı "-'!lam yoktur. 

Onun için aucular, fiatlan .W.ildil<
lerine yükııeltmektedirler. Şmrin bir
çok semtlerinde,. bilhaaaa aa,fiye yer • 
!erinde, aclalarda halkm ~ • ..,,. 
al"f pabau iatemnektedir. 

Bir d_._ .,. 130, 140, 150 ku- . 
....... tıJnuı&..~. Şehrin c:İT• -•· 
Jeriadeki -. lı; =' mcla ffmnidiye, 
T.,.ıelen, Samakeı. ç....ııca, Y .ı..c.k 
Ye ilh- gibi İ9İmler albnda faklar i
leri ıürühnekte •e halktan daha fazla 
para iatenmektedir. 

Kapalı !İteler içinde sahlan ıular 
da ayni telOJdeclir. Kapalı fİteler yüz 
paradır. Fakat bet kanattan, 7,5, hat
!". on . lmruttan af"ğı hiç bir yerde au 
ıçilemiyor. · 

Belediye ve bymakaml&lar, "" me
aeleai~ lftefC1I) olmak için ben tel • 
kilder yapmaktadırlar. Faluı tetkikat 
çok uzaır,-.ktadır. 

~u~fth;;l 
Köylü va Toprak! 
Hiikümetimiz köy!iiyii toprak -

landırmalı için canla b"fla ralışı
'yor. Ahalisinin dörtte üçü :z.i.ıaat· 
fi olan bir memleket için bundan 
daha büyülı bir iyililı yapılacağı 
tasavvur eJilemef. Köylünün top
ralılandırmaaı onu bir çok dertler· 
ılen kurtaracak, bihakkın lıenJi 
kendisini elenJiai yapacaktır. Çıin. 
/rii köylüyü elendi yapan toprak 
olcfuğu gibi, köylüyü esir eden de 
topralıhr. Tarihin herhangi say/a
sını açarsak bunun bir çolı mUalle 
rini görürüz: 

lrlanda köylülerinin azan za. 
mpn en ağır ferait alhnda ezilme· 
lerinin sebebi ne idi? Çünkü top
raklan kendilerinın değildi; çün
kü lngiltere lordla·ının tahtı ta
aarrulıındaki topraklarda çalıp -
yorlar, ve bu lordlar köylülere an
cak ölmiyecek kadar bir ücrel ve
riyorlardı .. 

iste Rus Majilı'leri, İfle "Serf,, 
usulleri/ .. 

Zaman .zaman tarihte ba aırale 
/eaıop makaoemetler görüldü. la • 
,,mılar oldu. Hemen bü:ün lrlan • 
d~ ;ayanların sebebi bu iJi. 
Dii'ier taraftan toprağın lııvmetini 
takdi reden in"tQn/ar toorağı met
hü cena etmeğe basladı 1ar. 

Franııada Colbert'in lıu :1ağu 
aist<mıe ilk iti1'tızlan yapan Phvaio. 
ciate'ler t'e b;Jhasta bıınlan" ele 
başuı Luesnez diyordu ki: 

Altın ve ırümü~ ı:e vet dc•-ilılir. 
Beliti servetin altimeticlir. Se,vet 
topraktadır ve topraktır. Sanayi 
ve ficeret gayri miismi ı:lir. Bunlar 
yalnu mat/deleri tebdili ,elril et
tirirle•. Halbuki toprak bizzat ya
ratır. 

Physiocrate'ların fikirlerini her 
ne kadar bugün tamamilc lxınim
aememek imkanı yolıaa da o za • 
manlar bunun bir çoJ, tesirle yap
tığını da itir:4 etmek liizımdır. 

Mesela Pnayada Büyük Fre
lleric ha liltirleri illı Jela tatbik e
den /riilıiimdarlar arasır.ı.adır. Si
le ya'yı aldığı zaman e:.ıvclô bura
sımn imar ve iskanını dti;Unrr.Üf 
ııe köylü "Cemiyet"n s."t balxuı • 
dır.,, diyerek onun lıimaycsine lıof 
muştu. 

B~nun icin "Se l,,leri italr etti. 
Köylünün sürdüğü topraklann 

veraset tarihile bc:lu:ca;ı c:1lad in· 
tika!ini temin eyledi. Hc.ttô mem
leketin ~c ıri mes~ n y:!r!erini 's • 
kan ct-;ıek için hariçten yabancı
ı..,.. _,nebileri •etİrere/ı onları k<m 
tlı liopralrlarrnot .._,,.,_ 
lıılJı. 

Bunun gibi tarihte bir C'O:• i
raller zikretmek müml;ünclür: ı,ıe 
Avusturyada Marie Therese ve il. 
Joseph. işte Porteki:ule Marquis 
Pombal! .. 

Görülüyor ki her devirde top-· 
ralı en mühim rolleri oyna..'1lqhr 
oe haJii da oynamaktadır. 

Sonra top:ağın bir husu : eti 
dbha oarrlır. O da toprağın isi 1 • 

dikf~. kuouetlenme i, kıymet; n
mesıdır. Bınmn ;ç:,,.. ba~ka;,ının op 
rağında kira ile ~ .. an bir aJc:nı 
o toprağı terkederken .,.ltibine Ja
ha lıuvvet!i ve ılaha kıymetli ta • 
lim eder. Hiç ekilmemif bir yerle 
iflenmİf bir yer arasında ne büyük 
bir la- ık vardır! Binaenaleyh bir 
köylü kendi toprağında çahf"laclı
ğı müddetçe, toprak sahibine, ve
receği ücretten bafka menfaatler 
rle temin ediyor, demektir. Bu 
menlaatler köylünün elemeiind
lıôal ol_,,,.r. Bu ley:z.i ltöyliiniin 
alın teri salamıffır. Bamın /ıarplıfı 
nedir'! 

Büyük bir toprak aiyaaelini bu
rada uzan boylu izah etmeğe im -
lran yolrtar. Onun ic;n yalnız ana 
hatlm"lnt göstermekle ilrtila ettik. 

Bu itibarla köylüyü topraklan
Jırmalt için hükiimetimizin sar/et
tiği mesaiyi büyük takdirlerle kar
fılanz. 

Mümtaz FAiK 

1 Küçük haberler 1 
Bir müddettenberi vilayetler

de sıhhiye müfettitliklerini teftit 
etmekte bulunan Sıhhiye V eka!eti 
müfetti9lerinde Sabri Beyle Süley
man Veli Beyler tehrimize gelmıt
lerdir. 

* Mimar Sinanın asarından Bal. 
kan harbinde harap olan Babae ki 
camii tamir edilmit ve minaresi de 
yeniden inta edilmittir. 

* Hili.liahmer haftasi münaae
betile aza olarak kaydolunan zen.o 
tın aidatlarının tahsiline cemiyet 
ifUbelerince batlamnıttır. 

" İtalyan ceneral konaolosu 
Mösyö Salemo Mele İtalya h~· 
meti tarafından ltalyan tacı nı • 
tanı ile taltif edilmittir. 

" Bükreşte bulunmakta olan 
Romanyanın Ankara sefiri Mösyö 
Ciu:ıtu !Chrimiae gelmit ve An
karaya gitmiştir. 
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Sanat ve zorluk 
Halit Ziya Utta.kizade beyin, Ak

fam gazeteeinde her hafta bir edebi
yat müsahabesi yazacağı haberini büyük 
bir sevinçle karıılamıştım; kendiıile mÜ· 
nak'"'8nın ne kadar tatlı bir şey olduğu• 
nu bilirim. Benim düşündüklerimle bir 
cins.ten olan yazıları ne kadar zevkle a
rarsam öbürlerini de o kadar zevkle oku· 
rwn; bir kanaat kendi sile olduğu kadar 
zıddı ile de kuvvetlendirilir. Halit Ziya 
Beyin edebiyat, sanat hakkında söyliye• 
cekleri de hiç bir zaman lakayıtlıkla kar· 
tılanacak §eyler olamaz; fakat onların 
arasında benim kanaatlerimi, düşündük· 
!erimi, kendi cinslerinden değil, zıt ol
dukları için besliyeceklerin daha fazla 
olacağından emindim. 

Hiç şüphesiz esasen münekkit değil, 
bir romancı olduğu için Halit Ziya bey 
tenkidi bir sanat saymıyor, bir nevi ho
calık gibi görüyor. Bunu açıkça söylemi
yor; fakat "Doğru ıöz,, isimli müsababe
sinde bir zama.nlar kendisinin mu.ikiye, 
sonra şiire heves ettiğini, fakat hu işler
den anhyanların irşadı üzerine vazgeçti
ğini anlatıyor ve kendiıin.in söyliyece.iji 
sözlere acı oloa da kızmamak lazım.gele· 
ceğini; bu kadar da değil, "Sen tair ola· 
mazıın!,. diyeceği kimıelere vezni, kafi
yeyi brrakmaktan başka bir şey kalmıya
cağını ima ediyor. Bilmem ki: "Benim 
tasvir ettiklerimden başka türlü insan o
lamaz,, diyebilir mi? Elbette demez, çün
kü romancıdır ve tecrübes.ile bilir ki her 
romancının taıvir ettiği inıa.n.lar ancak 
kendi kavrıyabildikleridir, yani • çok ge• 
niş bir mana ile • oadece kendisidir. Bu
nun içindir ki Zevı'in rüyasının uçsuz, 
bucaksız bir zenginliği oldu:1:ınu, yani 
kendi romanlanndakinden çok farklı in
aanlara raıgelinebileceğini unutmaz. Sa
natinin hudutsuzluğuna kanidir; onda 
mutlak bi.r fey olmadığını, ancak niıbi 
hakikatler bulunabileceğini kabul eder. 

Tenkidi iıe böyle görmüyor, çünkü 
tenkitte bir ve parçalanmaz "Doğru ıö4, 
ruıu anladım: 41doğru a.öz'' Ü söylüyor,ya 
taat etmek lazımgeleceğini iddia ediyor. 
Böyle olmasa idi beğenmediği şairlerin 
eserlerini niçin beğenmediğini söylemek· 
le iktifa eder ve onlara susmak emri ve
rir gibi bir hal takınmazdı. 

Halit Ziya bey, beğenmediği şairler· 
den birinin kusurlarnu göstermek iste • 
miı ve bunun için de ismini zikretme .. 
den, Reşat F eyzi'yi seçmiş. Reşat Feyzi' 
nin "irlerini müdafaa edecek değilim; on 
)ar hakkında düşü;><lüğümü ben de evel
cc söylemiştim. Fakat isim zikretmel'..i 
niçin istememiş? anlamadnn. Daha do:ı-· 
rusu anladım: "doğru söz,, üsöylüyor, ya 
ni kati, temyizine imkiın olmıyan hükmü 
veriyor, bunun için mahkiimu ilan etme· 
nin ağır olacağını sanıyor ••• 

Halit Ziya Bey, Reıat Feyzi'nin şiir• 
lcrini niçin beğenmiyor, bunu anlatacak 
değilim. Fakat hükmünü izah için göster 
difi sebeplerin bazıları üzerinde biraz du
racağım. Birkaç mısra aldıktan sonra di0 

yor ki: 
«Görülüyor ki bu mısralar hep 7 • 7 

dir. Fakat bu yedileri tetkik edelim. 
Heceler te:llılluıoda müsavi kıymette 
olrncıdılılara için ahenh niaa-rnında 
bunların aıkle:ti bir değildir.» 

Biraz yukanda tiirin aruz veya hece 
vezinleri ile olmasına bir ehemmiyet ver
mediğini söylemese idi son sözlerini ta. 
bii görürdük; çünkü Halit Ziya Bey he· 
celerin kıymetinden bahsediyor ve onla• 
nn sıkletini araştırıyor. Türkçede "ac• 
cent tonique,, olmadığına göre hecelerin 
kıymetini, sıkletini ancak kapalı, açık di
ye ayırabiliriz, yani aruza dönmüı olu .. 
ruz. Bir manzumenin her mııraında açık 
ve kapalı hecelerin bir nizam üzere gel .. 
me.ini istemek ve ahengi ancak böyle te
min edileceğini. aöylemek, nazmın muhak 
kak aruz veznine muhtaç olduğunu iddi. 
a etmek değil midir? Belki bugüne kadar 
!'ullaedilndı~ımfız kbahirlerden batka bahirler 
ıcat ır; a at bu aruzdan ayrılmak 
değil, ona ilave etmek olur. Halit Ziya 
Bey fransızca şürin ahenksiz olduğunu 
elbeu.., söylemez; fakat o dildeki manzu
melerde hecelerin böyle bir nizama tabi 
olduğunu iddia edebilir mi? Beğenmediği 
mısralar hakikaten ahenksiz, musikiden 
mahrum olabilir; fakat bunun sebebi Öy· 
le bir nizama tabi olmadddan için değil
dir. Y okıa aruz i.le söylenen her manzu .. 
menin ahenkli olmaıı İcap ederdi; çünkü 
onlar Halit Ziya Beyin İıtediii niz.anıa 
tabidir. Zaten Halit Ziya Bey: "Nazım 
demek vezin demek, vezin demek ahenk 
demetir,, diyor; Cenap Şahabettin Bey: 
"Nazım neıir ahenk'' demitti, Ha. 

Turan ile İran 
KotnfU lran ülkesinin çok saydı

ğımız Şahinşahı Rıza Pehlevi, TüT· 
kün ulular ulusu büyük başbuğu 
Mustafa Kemalin eliTl'i sıkmıya gel. 
di. 

T ahTCuıdan · Ankaraya uzanan 
yollarda Türkü ve lranlıyı çözül. 
mez bir bağla birleşmiş bulduk. 

· Kardeş yaşamak için yaratılan 
bu iki budun, kötü klaııuzlanmn 
yanlış görüşleri yüzünden biribirle
rinin yıllarca gözleTini oymıya ça· 
hştılar. iki yandan da nice suçsuz. 
ların oluk gibi kanı aktı. 

Yavuz Selimin eğri kılıcına doğ. 
Tattığı kelleler, öz kardeş kelleleri 
idi. Yazık ki bunu Osmanlının i
ginde anlıyanlar yoktu. 

Iranın eski kafada yetişen, bü. 
yükleri de Osmanlıya kılıç çeke. 
fon diye Türkü incittileT. 

Yeşil sarık ve kara cüppe, Iran 
ile Turam bir.:birinden o kadara· 
ytrmıştı ki gündoğusunun ~ığı ile 
beslenen bu iki güçlü (1) b;,dun, 
göz gözü görmez karanlıklar içine 
düştüler. 

Birlefeceklerini kimse ummaz • 
ken bugün onların yan yana gel • 
diklerini ve el ele verdiklerini gö
rüyoruz. 

Bu şaşağı (2) yapan, Turan'ın 
Mustafa Kemaı"i ile Iranın Pehle
vıisi'dir. 

Onlar, eskiler gibi önlerini art· 
larınt görmez, olanı biteni •ezmez 
klaııuzlardan değildiler. Sınırlarda 
boş yere boğazlaşan bu iki 'kardeşe 
kardeş olduklarını hatırlattılar. Ve 
onları ana köklerinde kaynastır • 
mak işini bütün varlıklarını ~ere
rek başardılar. 

Bugünler, Ankara ile Tahran a
rasında sağlam bir köprü kurulu • 
yor. 

Sağlam.·· Çünkü Turanlı ile 1-
ranlının gönülleri, bu köprüye d es
te klik ett:ler. 

Türk • lran kardeşliğinin temel 
taşını atan Türkün "Gazi si ile 
l "Phl. • " ranın e evı,, sı, bu yeni yapı· 
larile n~ kadar övünseler yeridir! 

M. SALAHADDiN 

1 • Güçlü - Kuvvetli. 2 • Şasak 
- Mucize, inanılmaz şey. 

r. H fız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan batka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
3127 

lit Ziya bey meseleyi biraz daha kolay· ı 
l;qtınyor. 

Usta sanatkar diye Fransız şairlerin· 
den Leconte de Lisle, Heredia ve Gauti"r 
yi zikreden Halit Ziya Bey kafiyeyi de. 
yine "parnaısien,, tairler gibi, bir ahenk 
unıurundan ziyade bir "ıurprise,, vası
tası sayıyor; diyor ki: 

oŞair hemen daima kafiye/erini ke· 
limelerin lahikalarından l.<tiane ede • 
rek bulur; hemen hiç bir kafiye•ine 
teMıdüf ediler ez lıi: «Ne güzel bulun
muş( Nereden hatırrına gelrn'ş!» tak
dirini •İzden ihtiyarınız; haricinde ka
zanmı." olsun.» 

Nadir bulunan kafiye, ~u Fransızların 
'"'~engin,, dedikleri kafiye .•• iyi ama hu, 
bılhasıa nadir kafiye meıeles.i, Baville'in 
paradoksu, lhılaktan ziyade zihni ali.ka
dar eden bir meseledir. Kafiye şiire a
henk için lazımdır, bizi düıündürrnek 
yeni olup olmadığını araştırmak için de'. 
ğil! Tekrar edeyim, Halit Ziya Beyin 

Milliyet'in edebi tefrikası: 103 

KANLI SIR 
Zaman zaman, Françoise1a 

Ferhunde de gözümün önüne ge
liyorlar. Bu iki sevgili yuzun, 
ıslak gözlerle bana baktıklarını 
görür gibi Qluyorum. ikisi de bo
yunlarını büküyorlar: 

- Bizim ne suçumuz, ne gü· 
nahımız var? Niye bizi böyle yüz 
üstü bıraktın, gittin .. Saygı ve sev 
gi ile öptüğümüz bu ellere neden 
kan bulaştırdın? Biçarelerin, za • 
vallıların hayatını kurtadan sen, 
nasıl katil olabilirsin? Hayır! Sen, 
katil olamazsın! Yalan, iftira! 

Diyorlar ve hıçkıra hıçkıra ağ-
lıyorlar. 

Sırrı Nevresin ölümü Neşide-
yi etbette sarsacak, belki de yıka
cak fakat bunu cici Hüsrev am
can:n yapmış olması, genç kızı öy
le derinden, içten yaralar ki bo • 
ğar, öldürebilir. 

Neşide, gözlerine ve kulakları
na inanamıyacak: 

- Sen .. i Hüsrev amca? Sen 
m" cici amca? Sırrıyı sen mi öl-

Yazan: Mahmut YESARi 

aürdün? Beni, sen mi bedbaht et
tin? T e'; ~i çekerken elin titreme 
di mi? B_ııni hiç mi düşünmedin? 

Diyecek. . 
Doktor Nüzhet Süleymanın 

da sesi. kulaklarımda çınlıyor: 
- Sen, ha! Hayır! Bunda bir 

yanlışlık var. Cinneti muvakkata .. 
Müfahede altına almalr.. Dünya· 
nın en iyi adamı katil olamaz. 

Halim Sireti, hiç düşünmüyo
rum. En ziyade her ağızdan çıka
cak dedikodulara çıldırıyorum: 

- Bak, bak.. Ne uyur yılan· 
mış meğer! .. Abiliğine, insaniye
tine, nasıl da herkesleri kandırdı 
idi. 

- Peki, damadı nıçın vur-
muş? 

- Neşide hanımla evlenmesini 
istemiyormuş! 

- Ona ne? Babası mı, akraba
sı mı? Amca, amn! Diyorlar am
ma, eski komşu, eski ahbap diye .. 

- Dünyada kimselere inanma
malı .. Evine al, yıllarca bir arada 

Sokaktan geçen adam 
Yusuf Şadan ~yle biraz vakit 

geçirmek için Beyoğluna doğru u
zanmağa karar vermişti. Caddeye 
çıkmak için yavaş yavaf geçtiği 
tenha sokakta, batını gayri ihtiyari 
karfı evlerden birinin penceresine 
kaldırdı. 

Bir çehre ile - tabii kadın çeh
resi - kartı karşıya geldi. Bol, 
dağınık saçlar, koyu gölgeli göz
ler, hatta biraz da mütebessim du
daklar Yusuf Şadanın adımlarını 
yavaşlattı. Kadın sokaktan geçen . 
adamın kendisile alakalandığını 
hissetmişti. O da bu alakaya mu· 
kabele eder gibi göründü • 

Yusuf Şadan yeni bir maceranın 
başlamak üzere olduğunu hissede
rek tenha sokağın kötesinden tek
rar geri döndü. Şimdi gözler daha 
cüretkarane bakışıyorlar, hatta Jro. 
nufuyorlardı. Genç kadın sanki bü
tün evza ve hareketlerile: 

- Gel, çabuk gel, kimse görme
den gel! diyor gibiydi. 

Yusuf Şadanın da tavrı konuşu
yordu: 

- Hak'katen beni çağırıyor mu
sunuz? 

- Evet, fakat çabuk giriniz. 
Üçüncü geçifte genç kadın ka· 

pıyı ipret etti ve açmak için aşağı
ya indi. 

Demek ki Yusuf Şadanm haya· 
tındaki bin bir kadın macerasına 
yeni bir taneaini daha ilave etmek 
üzere idi. Fakat içinden de bir ses: 

- Dikakt et, bu ne çabuk böy
le! Başına dert alma, d:yordu. 

Lakin aralık edilen kapıdan bir 
gölge gibi içeriye girip te kartı 
kar,ıya kalıp, kapı da arkasından 
kapanınca, artık girilen yolda /.İ· 
rümek gerekti. Kendi kendine: 

- Bu kadın İnsanı çıldırtabilir, 
diye düşündü. 

Genç kadın da şöyle düşünüyor
du: 

- Ne de olsa bu, sokaktan ge· 
çen adamın biri .. Ona ne diye acı
yacağım? Evvela Selimi tehlikeden 
kurtarmalı.. · 

Selim dediği genç kadının ifı· 
kı idi. 

Seniha Rıza H. için vaziyet, 
feci olduğu kadar basitti. KocaBI 
Rıza bey kıskanç, hıqln tabiatli, 
her,eyi kırıp dökıiıeğe, öldürmeğe 
hazır bir adam •• Fakat Senihanın 
bir de Selim bey isminde bir aşıkı 
vardı ki onu çılgınca seviyordu. 
Kocasından gizli tutabildiği saatle
ri Selimle birlikte geçirirdi. Fakat 
kocası Rıza Bey bu münasebeti 
haber almıştı . Onun müthit bir in
Likam hazırladığına Senihanın fÜp 

zevki.~e. kan,~ . istemiyorum, Reşat 
f'. eyzı nın kafıyelennden hoşlanmıyabi • 
lır; fa~at hükmünü umumileştirince, fe
"'." kafıyeyi göstermekle kalmayıp iyisi
nın evsafını tayine kalkınca - bence -
ze_mmettiği şiirden daha iyisini tavsiye et 
RU! olmuyor. Bir nevi canbazlık iıtemit 
oluyor. 

Zaten Halit Ziya Bey bunu hemen he
men açıkça söylüyor, diyor ki: 

«Sanat mıztlaka bir zorluğa gale!.e 
çalmaktadır, sanat hünerin eseridir.» 

Bu aforismayı başka bir yerde görsey• 
dim belki çok hoşuma gider ve mealine 
ben de itlfrak ederdim. Fakat "surpriıe., 
li kafiyenin methi arasında bu ıöz ancak 
cambazl:k tavsiyeoi gibi geliyor ve daima 
bir mucize olan sanati herkesin yenebi .. 
leceği. bir zorluk hi.Jine getiriyor. Aruza 
alı,mak, Banville'in İstediği gibi kafiye
k;rlmbu~ belki bir didinme itidir, ye
ru ez hır zorluk değil. 

Nurullah ATA 

hısım akraba gibi can ciyer ko • 
nuş, sonra da bunu yapsın! 

- Yok, yok.. Artık kendime 
bile itimadım kalmadı.. O ağır 
başlı adamdan bu, umulur mıy • 
dı? 

- Eeee, ummadık taş bat ya
rar. Yere bakan yürek yakandan 
kork. 

Damadın bir kötüğünü mü 
görmüş? Babasına söyleseydi. 

- Sizin anlayacağınız kıskan· 
mıt! 

- Ne diye kıskanmış? 
- Damadı kıskanmış işte .• 
- Aaa.. Buna İnanmam doğru· 

su .• Ne diye kıskanır ayol? 
- Gelini seviyormuş! •• 
- Kim? Hüsrev Bey mi? 
- Evet, Hüsrev Bey .• 
- Tövbe, tövbe .. Bir yaşıma 

dalıa girdim. Dünya, pek fenala§· 
tı hanım .. Torunu yerinde kız .. 
Ak saçlarından utanmamış mı? 
İnsan, torunu yerinde kıza, kötü 
gözle bakar mı? 

-· İnsan ihtiyarlayınca huyu 
deği,ir. Kırkından sonra azmış .• 
Böylelerini, teneşir temizler. 

- Eve de, dost diye giriyor
du. 

- Adapazarında iki tane de 
kapatması varmış. 

- Aman sus, şimdi yüre.i:.ime 

hesi yoktu. Muhakkak bir gün her 
ikisini yakalayıp öldürecekti. Za· 
ten bazı imalı sözlerinden de bunu 
anlıyordu .. 

Genç kadın, kocası ile beraber 
yaşamaktansa, hayatını çoktan fe. 
da etmiş. Fakat Selimi kurtarmak 
lazımdı. Kocasının bir defa mah· 
kôm ettiği adamın ergeç işini bitire 
ceğini biliyordu. 

Sokaktan geçen ada!I' timdi e
vin içinde bulunuyordu, kocasının 
tarassu~ ettiğine şüphe yoktu. Eğer 
eve girer, sokaktan geçen adamı 
öldürürse, yaklanacak, mahkum e
dilecek .. 

Hulasa! belki de kendisini öl-
dürınez, belki de Seniha boğuşma 
esnasında bir fırsatını bulup kaçar. 
Genç kadın bu fikirle sokaktan ge
çen adama iltifat etmiş ve hatta o
nu ölüme davet eder gibi evinin i
çine almıttı. 

Yusuf Şadan her şeyden bihaber, 
maceranın alacağı tekli dü,ünüyor· 
du. Genç kadın kendisini yarı ka
ranlık bir odaya aldı. Daha henüz 
oturup bir teY konu,mamıtlardı ki, 
genç kadının açık bıraktığı sokak 
kapısından bir adam girdi, yarı ka
ranlık odanın kapısını 'iddetle a
çarak, bir kaplan gibi Yusuf Şada
nın üzerine saldırdı ve parmakla
nnı boynuna kenetledi. 
Genç kadın ıbir feryat kopararak, 
odadan kaçtı. Neye uğradığını bil
miyen Yusuf Şadan, boynuna sa
rılan parmakların tazyiki altında, 
gözleri evlerinden uğramı' bir hal- ı 
de, kendisini başka türlü müdafaa 
edemiyeceğini anlayınca elini ar
kasına attı, tabancasını çeker çek
mez hasmının göğsüne boşalttı. O. 
zaman boynuna kenetlenen par
maklar gevtedi ve adam bir kaya 
gibi cansız yere yuvarlandı. 
Yukarıda Seniha tabancanın bo

ğuk sesini duym"'tu. Hemen tahta
postan komşuya kaçtı. Gôya pek 
müteheyyiç görünüyordu. Fakat İ· 
çin için ne memnundu. işte nihayet 
polisler gelecekler, kocasını alıp 
götüreceklerdi. Artık ondan aonra
ki IHı.yatın güzelliği, Selimle bera
ber geçireceği serbest günler göz
lerinin önünde bir cennet manzara
sı gibi açılıyordu. 

Yusuf Şadan kendini topladı. 
Yaptığı i1in neticesini ··ıçtü. Ar
tık hiç durmadan evden çıkıp git
mek lazımdı. Göğüse d~yanarak ah ı' 
lan taıbancarun o kadar sesi çıkma
sı,h. Konıtular işitmemit olabilir
lert\. Dalnı. fazla dütnümedi. Şap
kasmı giydiği gibi yavaşça sokak 
kap11ından çıktı ve köşeyi döndü. 

Polialer geldiler. cinayet tahkika 
tına elattılar. Seniha H. da ifa
desi alınmak üzere kanlı odaya çağ 
rılmıftı. Genç kadın içeriye girince, 
yerde yatan adama baktı ve kendi
sini tutamıyarak ölünün üzerine ka 
pandı:. 

- Selim, Selim. ah, sen m'ydik? 
Filhakika kapıdan giren kıskanç 

kocası değil, kıskanç itıkı idi. 
-SEM-

YENi NESRIY AT 

Yolların sesi 
Yolların sesi mecmuaaının 18 inci 

sayısı çıkmıştır. içerisinde Bulgaris· 
tandaki Hıristiyan Türklerin nereden 
geldiklerine dair mufa-1 tarihi ya· 
zıla.r vardrr. Bu kıymetli edebiyat mec 
muaımr kar.ilerimize taV&İye ederiz. 

iner. Bu, nasıl adammış böyle! 
- Bir tanesi Frenk karısı i

mİf. Öbürü, pek körpe bir taze i· 
miş.. Kaşını görsen met ede ede 
bitirerr.:yorlar. 

- Bak ihtiyar tilkiye.. P.iliç· 
lere diiJkün! 

- Frenk karısını, sormayın .• 
Bu, daha manalı bir iş •• 

- Ne gibi manalı? 
- Sorma, şaşar, şaşar kalır· 

aın.. İnanılacak gibi değil ki.. 
- O da mı körpe piliç? 
- Hayır! .• Saçları ağarmış, 

kırkını geçkin bir kadınmış! Ket· 
ki körpe piliç olsa! 

- Bu ihtiyar karı, eski kapat
ması mı imiş? 

- Her halde pek yeni olmıya
cak. Asıl manalı dediğim nokta 
başka . Hani Halinı Siret Beyin 
rahmetli karısı Mesture hanım 
vardı .. 

- Evet, Neşide Hanımın an-
nesi .• 

- O Frenk karısı, rahmetli 
Mesture Hanıma öyle benziyor
muf,öyle benziyormuf ~i ~esture 
hanımı tanıyanlar,onu gorunce şa
şırmışlar, Mesture Hanım dirild! 
sanmışlar. Mesture Hanım, sankı 
ölmemiş, yaşıyormuş ta, iıhtiyarla
mış saçları zığarmış .. 

_' _ Eı:. buna şaştım doğrusu •. 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18,30 f'ransızca dc"°s• 19 Plck n~4ri· 
yalı, 19,30 Türk musiki neşrivat, Fahi· 
re H. Refik B., Safiye, Refik B. 21 Et· 
ref Şefik B., tarafından konferans, 21,30 
Orkestra konsere, karl§ık proı:ram. 

Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
19,15: Oda musikisi (Trio). - Mu•ahabe. 

20,15: Hafif musiki. 20~: Haberler. Vı. 21,05 
Polon va ınuaıikisi ( Pıya.no - keman.) 21,30: 
Eaper~ntoca muıahabe. 21,40: Taıannili piya
no konseri. - Muhtelif. 24!!,10· Hafif musiki. 
- Musahabe. 23,10: Dans pli.kları. - Mu
sahabe. - Dansın devamı. 

S23 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13: Ht:!'rgünkü neıriyat. 19: Priclllici orkes-

trası .. 20,15: Pl&k. 21: Konferans. 21,15: 
Pl~k. 21,45: Plik. 22,15: Musahabe. 22,35: 
Plak. 23: lia.berl..,r. - PIAk. 

175 Khz. h10SKOVA, 1721 m. 
19,30: Muoııı.hab" - Tarannili konser. 21: 

Akıam m\lsikiai. 22: Almanca neıriyat. -
Fransızca. - Espanyolca. 

638 Kbz. PRAG, 470 m. 
20: Pli.k. - Musahabe .. 20,35: Operet mu· 

sik.isi. 21,35: Musahabe. 22: Orkestra. 23,15: 
Pl&k. 23,30: Brüoo radyo orkeatraaı. 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: Dana musikiai. 19,30: Muaahabe. 20: 

PIB.k. 21: Viyanadan nakil. 23,10: Toroga.to 
konseri. 23,40: Dana nıusikiai. 24,15: Tollo ai
gan ta.krmr. 

713 Kh:z. ROMA, 421 m. 
16,10: Konser. - Muhtelif. 21.45: Birer per

delik iki musikili temsil. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU. 
21,45• Orkestra konseri. 23: Dana musiki

si. ·- a.Hberler. 
686 Khz. Khz. BELGRAT, 437 m. 
21: Tagaoni. - Rekliimlar. Popüler tagan-

nili süvare. 22,.30: Dans musikisi. - Dana 
plakları. 

952 ViYANA 507 m. 
21 Kon.er nakli, 22,45, Haberler, 23,05 

Holzer takımı. 
950 Khz. BRESLAU 316 m. 

20,30 Haftanın haberleri, 21,10 Musikili 
karııık netriyat. 24 Haberler, 24,25 Kabare 
numaralı dans musikisi.. 

Deniz yolları 
İŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübqı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel. 22740 

Mersin yolu 
lNEBOLU vapuru 17 Hazi
ran PAZAR 10 da Sirkeci rıh
tımından kalkacak. Gidifle Ça. 
nakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dal
yan, Fethiye, Kalkan, Kat, Fi
nike, Antalya, Alanya, Mersin' e. 
Dönüş.te bunlara ilaveten Ta· 
şucu, Anamur, Kupdaaı, Geli
bolu'ya uğrayacaktır. (3213) 

Ayvalık sürat 
yolu 

NİLÜFER vapuru 16 Hazi. 
ran CUMARTESl 17 de Sir
keci Rıhtımından kalkacak iz
mir' e kadar gidip dönecektir. 

(32~~>~~~~~~~-

T ra bzon yolu 
ERZURUM vapuru 19 Hazi· 
ran SALI 20 de Galata nhtı
mından kalkacak. Gidifle Zon
guldalı:, lnebolu, Sinop, Sam
sun, Fatsa, Gireson, V akfıke
bir, Trabzon, Rize'ye. Dönütte 
hunlara ilaveten Sürmene Or
du'ya uğrayacaktır. (3215) 

·----------------
• 

Turnuvamız 
Başladı 

(Başı 1 inci sahifede)) 
takip etmislerdir. 

T umov"amızın dünkü maç! 
neticelerini yazıyoruz: 

Tek erkekler : 
Şirinyan hasmı Seager'i kola 

Irkla 6-0, 6-1 yendi. 

Jiras ile Muammer arasında o 
nanan maçı, yakın bir atide Şiri 
yan ayarında ve ondan daha ta 
oynayan bir tenisçi olacağı zam 
veren Jiras fazla sıkıntı çekıned 
6-1, 6-2 kazandı. 

Pallos • Vedat • Abut maçı, iki t 
raf kuvvetlerinde a,ağı yukarı b 
tevazün bulunduğundan çetin ol 
du. Pallas 64, 8-6 ile rakibini yeı 
di. 

Baldini - Şodvar maçının zor 
olacağı ümit ediliyordu. Fakat y 
tının ilerlemesi dolayısile tek m 
sabakalarmdan ziyade çift mü 
bakalarında muvaffak olan Şad 
var hasmına 3-6, 2-6 mağlôp old 

V ecibi • Arevyan maçını, V 
hi 6-1, 6-3 ile aldı. 

Rasih • Danyal maçını, Dany 
gelmediği için Rasih hükmen k 
zandı. 

Davit. Rotman maçını Dav· 
6-2, 6-1 ile kazandı. Daha son 
Davit ikinci maçında Rasihi 
6-3, 6-1 yendi. 

Zeki Rızanın çift müsabab 
kendisine arka.d119lık edecek Jo 
redi ile yaptığı maç bayii güzel 
du. Zeki burada da (Yap. üsta 
sesleri arasında arkadatını bir 
güçlükle ve üç sette 6-2, 4-6, 
mağlôp etti. 

Ali Refet, Faruk Şevketi 6-
6-2, Sokrat, Selim Haydan 6-2, 
Melih, Vitaliyi 6.0, 6-0, T rebogo 
Bediiyi 6-1, 6-2, Suat de Uııciya 
6-2, 6-2 maelüp ettiler. 

Çift erkekler: 
Şodvar, Ahmet Ferit çifti, Da 

yal ve arkadatı gelmediği için h ·· 
men kazandı. 

Zeki Rıza • Jofredi çifti, ken 
!erine nazaran zayıf olan Vecihi 
Bedii çiftini 6-2, 6-3 mağlôp ett" 
!er. 

Rasih ve Vedat Abut çiftin· 
1 karis ve arkad119ına kartı yapl 
' !arı maç hayli çetin ve uzun old 

Raaih ve Abut çifti maçı üç aet 
6-4, 4-ô, 6-3 kazandı. 

lbrabim - Ohanesyan çifti, i 
sette de güçlük çekerek Arevy 
Selim çiftini 7.S, 7.S yendi. 

Tek kadınlar: 
Misis Seager ve Matmazel Ac 

man hasmılaı-ı gelmediği için hü 
men g.lip geldiler. Kadınlaı- ara 
smda yapılan yegane maç M 
zel Kan ile Matmazel Mezmury 
arasındaki maçtı. Bu maç çoic g 
zel oldu. Matmazel Kan maçı 6-
6-3 kazandı. 

ittihadı illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 
Acent.:• bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadrr. 

.... Tel. Beyoğlu : 4887. ~ll>-3130 

Bu,Hüsrev Bey, pek yaman a
dammış .. Mesture Hanıma ben
ziyE;!l Frenk karısını nereden bul
mut? 

- Kendisine sormalı! Asıl 
sorulacak şey başka. Ne diye Mes
tuı 1 Hanıma benziyen kadını 
bulmuş .• Mesture Hanımda da 
gözü varmı,ş demek. 

- Sus .. ölülere söz söyleme. 
- Manalı değil mi? . 
- Manalısını, manasızını bıl-

mem.. Bu kadar ahlaksızlığı ak· 
lım almıyor .•. 

_ Ne bilirsin, belki Mesture 
Hanımla da ... 

_ Kardeş, devam etme .. Şim-
di inecek... Anasından sonra kı
zma göz koymuş •.. 

Bu dedikodular, bin ağzın sea 
ve tivesile kulaf.larmıda uğuldu • 
yor. Dedikodudan, ne diriler yaka
larını kurtarabiliyorlar, ne ölüler .. 

Mukaddes hatıraların çamurlan
ması, beni çıldırtıyor ... Artık ölüm 
bile bu çirkefi temizliyemez. 

Sonra Neş:de'nin, Fransuvaz'ın, 
Ferhunde'nin, Dr. Nüzhet Süley • 
manın yüzlerine nasıl bakacağım? 

Asılmak, kesilmek, diri diri ya
kılmak, çarmıha gerilmek ölümün, 
i,kencenin her fekli bundan ehven 
dir, eziyetsizdir. Çekeceğim azabı 
değil, onların ıstırabını düfünüvo· 

rum. 
Beni, Ne,ide'nin atıkı yerjne k 

yacaklar, Meıture'nin hatırasmı 
murlara atacaklar ve Sırrı Nevr 
mazlôm bir kurban mevkiine geç 
cek .. · 
Tutulmamalıyım ••• Cinayetim, bi 

sır olarak kalmalr .•. Kendi cezam 
kendim veremem. Canıma kıyaca 
olursam, onu da manalı bulurlar. 
Bunu da türlü türlü tefsir ederler. 

Şüphesiz duyacağım vicdan az 
hım, yıllarca ve yıllarca tek batım 
çekeceğim. • • Benim cezam da bı 
olacak ..• 
Köşk tarafında kumlar çıtırdar 

gibi olmuftu. Kafamın içindeki k 
rışık vehim dumanı dağıldı, kula
ğımdaki uğultular kesildi, gözleri 
min önünde hayaller silindi. 

Köşkten biri bahçeye çıkını, .. 
ve yürüyordu. 

Biri geliyordu .• : Acaba kim? 
O kadar candan kulak vermiş

tim ki her çıtırtıyı ayrı duyuyor
dum. Gözlerimle karanlığı , göl • 
geleri ve ıpkları yarıp geçmek, 
gelenin kim olduğunu biran ev • 
vel görmek istiyordum. 

Çıtırtı yaklaşıyordu. Ben, bu 
ayak &esinden, yürüyenin ruhi ve 
uzvi halini a'!_lamağa çabalıyor
dum. 

-Bitmedi-



Ankara • misafiri bugün sevinçle azız 

merasimle ve 
(Başı 1 inci sahifede)) 

riınizin güzelliğini seyrettikten sonra 
izhar buyurdukları arzu üzerine bütün 
ınürettebat geminin kıç güvertesinde 
toplanmışlar ve bandonun iştirakiyle 
milli oyunlar oynamışlardır. .. 

Şahinşah Hazretleri bu oyunları mu
rettebatın bulunduktan yere kadar gele
rek takip etmişlerdir. Bu oyunları bat
ta Karadeniz olmak üzere milli marşları· 
mız, i ıtiklal marşı Şahinşah Hazretleri
nin nıarşları ve lran milli marşa1arı ta· 
kip etmiştir. .. .. 

Şahinş..ı. Hazretleri oyunları buyuk 
bir takdirle takip etmişler ve refakat ve 
ınaivetlerindeki zevatla birlikte akıam 
Y~eğine kadar güvertede kalmışlard~r: 
Donanma kumandanı ve Y avu.z suvarısı· 
nin rcfakatind" geminin muhtelif yerle
rini gezerdc izahat almışlardrr. 

Samsuna gelif 
SAMSUN, ıs. A.A. - Bec:eyi. Ya

Ynzda geçiren Şabinşah H~r~tlerı ma
taHan veçhile akşam yemegını yalnız 
olarak yemişlerdir. Bu "':bah saat 6 da 
orta güverteye çıkan Şahıntah ~fr~t: 
leri Yavuzu karşılamak ve ken 1 endtl 
selamJamak için Samsun açıkaları~ ~ 

M "d" kruvazoru karşılaştıdığımız ecı ıye . 
·ı K T •ela Tepe torpıtolarınm ıe oca epe,~ . 

7
de 

seyrini takip eylemiş.~erdir. Saat . 
Mecidiye yavuzun dumen. suyuna gır
mi torpitolar filotilla balınde Yavuzun 

' . 1 b . iskele tarafından geçmış "!' ve. u gemı-
lerdeki zabitan ve efrat. ~~a yapa
rak Şahinşah Hazredennı selamlamıt· 
!ardır Bu esnada Yavuz bandosu milli 
marşl~rınuzt çalmakta idi. Saat tam se
kizde Samsuna girilmişti. Demir atılır 
atılmaz Vali ile Kolordu Kumandaaı 
Abdullah ve Fırka Kumandam Hüseyin 
Avni P•şalar Yavuza çıkarak Şahinşah 
Hazretlerini sel3mlamışlardır. 

Samsundan ayrılırken 
SAM13UN, ıs (Şelıintah Hazretl&

rini karşıılr.mağa giden muhabirimizden) 
_ D.ün gece sabaıha kadar yüzlerce kam 
yon binlerce kişiyi Samsuna taşıdı.. . 

Bugün sokaklaı; hıncahınç dolu ıdi. 
Karşılama cok parlak oldu. Tren onu 
yinni beş • .:;e hnreket etti. Samsun
dan çıkıncaya kadar Şehinşah Hazret
leri sahanlıkta beşuş bir çehre ile h..J-
lu selamladı. . 

Şehintah Hazretleri, han;Jretlerinden 
az evvel mihmandarları Saıt Paşa va
sıtasHe ' bele<liye reisinden tütü~. to
hum ve nümuneleri ile bir de mute '" 
hassıı ist~diler. N ümuneler 1 stanbula 
gönderilecek, mütehassıs ta temin edile
ceki.ir. 

F ilomuz ı3,30 da lıtanbula hare· 
ket etti. 

Sivas heyeti 
YILDIZELi, ıs. A.A. - Bugün Sı: 

vaotan sab~hleyin kalkan trenle Vali 
Sülcyınan Saı f Bey, Belediye r~sı ve 
kalabalık bir halk kütlesi lran Şahmşahı 
Hazretlerini Samlıbel istasyonunda kar• 
•ı amak üzere hareket etmişlerdir. 
".f ' • • • 
Şehinşah Hazret erın.n tercemeı 

halleri 
lranın kadim ve asil hanedanından 

olan Iran Şahı Hazretlerinin mensup 
olduklan hanedan eski zamanlardanbe
ri Mazenderan eyaletinin Sevat~ 
nc:~'-lyeainde sakin olup lramn en ~ezth 
s ti". esinden sayılan bu memleketin aha 
liai · daima yabancı her unsurun nüfu
zundan maıun kalarak İran tarihinin 
bütün hadiselerinde kahramanlık , şe
caat ve vatanperverlikle şöhret bulmuJ· 
!ardır. 

Ala!ıazreti Şah ı6 mart ı878 .s~ • 
ıinde Sevatkuhun (Eleşt) nahıyeaın· 
de tevellüt eylc;mişlerdir. Mü'8'"üni 
leyh Hz. nin pederi Sevatkub alayı~ 
kumandanı olan Abbas Han 26 te~n
tıisani ı878 tarihinde irtihal e~lernış • 
ler-!ir. Mütarünileyh A"'?.a• Alı Hanın 
Pederi mezkur alaym yüzbaşısı olan 
Murat Ali H~n ıSS6 sene.inde Heratin 
ınuhasarası esnasında harp meydanın· 
da lehit olmuştur. 

ranın o zamanki askeri a)aylannın 
en mühimmi ve sa.ltanata mahsus. ol_an 
lıafaza ederek makamı saltanat~n. ·~ ' 
ııatgahı idi. lran Şahı pederlerının ır • 
tihalinden oonra amcaları Sevatkuh a
layının mirliva" olan al~asrullah _1:!_~ 
""' tahtı terbivesinde t un "" terut• 
Ye .. ek genç yaşlarında hanedan • gorer h" . k . 
lannın an'anesi üzere ı~nd as

1 
enye-

Ye amade olarak ı900 senesı e ranm 
o zamanki muntazam ve yegi.ne kuv· 
\>eti olan Kazalı livasına da.itil oldu -

lar. . b' ok ı· ak ibraz eyi' / lılen ırç ıy ~t ve 
fecaat neikesinde derecatı askenye • 
l>İn kaffesini ihraz eylemekle ~erabe.
lra~ın her tarafındaki müteeddıt aske
ri memuriyetlerinde pek ıı.arlak e~ler 
lııra',, 'k rütbei aıkeriyenın en yukaek 
tnakamlanna tedricen terfi ederek or • 
dunun müstakil bir kısmının kumanda
nı ve 2ı şubat 192ı senesinde l~a~ 
bütün kuvasının kumandanı umumısı 
oldular ve 25 nisan ı92ı senesinde har
biye nezareti -dahi makamı sabıkları
na ilave olundu. 

28 teşrinievvel 1923 ııeneıinde Baı
ıre!Qlete tayin ohmdular. Alahazreti 
Ş..ı, Elkablann Meclisi Şürayi Millinin 
tasvibi üzere ilgaaından sonra kendi ku-
>ıedan isimleri olan (Pehlevi) namile 
teamiye olundular. Kaçar han-;danırun 
haJ'ile bu •'jıilenin en son padişahı o
ı..., Sultan / 1met Şah lra'!a karşı gö.~
terdiği ademi liyakat ve likayıtlık yu-
~nden lran milleti onun saltana~ : 
dan nefret eyler/,leri !izeri~ ~~lisı 
Şure;·i Millinin karanle azil edil~.~. • 
ten ıonra Alahazreti R=ı Şa!' ~~ 
müddeti ömründe lrana eylediklerı hi
dematı bergüzidelerinin neticesi ola • 
rak mecliıi mezJ.ürun tasvibile lı t~ 
rİnievvel ı925 senesinde bükiımeti 
nıuvakkata riyasetinde ve ııaltanat ve • 
lcaletine intihap olundular ve 2ı kinu;, 
nııevvel ı92S senesinde Tahranda unı
t"tekl<ll '!vıeclni Müeuesan Müşarün
ileyfı Hazretlerini ittifakı ara ile lnm 
l>adifahlığına intihi eyledi ve ı7 ki-

l l>Unuevvel ı925 te ran padi~lığı 
tahtıita ciilus eylediler. 

25 nisan ı926 da Tahranda tacgii • 
>:arlık meraıimleri pek parlak bir su • 
l°t!'tte ia-a olundu. 

lran Kanunu Esasisine nazaran 1 .. 
ranrn padişahlığı padişahm büyük ev-

1 

karşılayacak 
!adına tevarüs eylediğiııden Tahranda 
26 teşrinievvel ı9ı9 tarihinde tevel -
lüt eden Şehzade V alfıhazret Mehmet 
Rıza ı7 kanunuevvel ı925 tarihinde 
veliaht tayin olundular. 

Rıza Şah Hazretlerinin diğer evlit
ları şunlardır: 

Tahranda ı mart 1922 tarihinde 
mütevenit Şehzade Ali Rıza Pehlevi, 
Tahranda ı2 nisan 1923 tarihinde mü
tevellit Şehzade GU.lam Rıza Pehlevi, 
Tahran.la ı9 ağu•tos tarihinde müte • 
vellit. Şehzade Abdürriza Pehlevi, Tah
randa ı7 eylül ı925 tari.Mnde müte: 
vellit Şehzade Ahmet Rıza Pehlevı, 
Tahranda 3 tetrinie9vel ı926 tarihin • 
de mütevellit Şehzade Mahmut Rıza 
Pehlevi, Tahranda 4 temmuz ı923 ta
rilıfode mütevellit şehzade Hamit Rıza 
Pehlevi, Tahranda 18 teşrinievvel ı9ı7 
tarihmde mütevellit Şehzade Hanam 
Şemıülmülül< Pehlm, Tahranda ı6 
t~el ı9ı9 tarmiode mütevellit 
Şehzade Harum Eşrefülmülük P~levi, 
Tafıranda 30 teşrinievvel ııı28 tar'·~=....ıe 
mütevellit Şehzade Hanım Fatma Peh • 
!evi. 

Amasyada 
AMASYA, ıs (A.A.) - lran Şe -

hinşahı Hazretlerini Smnsundan Anka • 
raya götürmekte olan hususi tren saat 
1 • 't') d"i'I ;>Oi:f.ıİ'ayona gelmiı ve binlerce 
halksn co!kun ve candan t~üratı a
raaıncla ı4,4S te hareket ebmJtır. 

Tokatta 
TOKAT, ıs (Milliyet ) - t -

ran Şahı Pehlevi Hazretlerinin bu • 
lunduklan Türk ve lran bayraklarile 
donatılmıı hususi tren Zile İstasyonu • 
na saat on altı buçukta gel<li • Tokat 
vilayeti hududunu ıı:eçer ıı:eçmez büyük 
ve modern bir iı sahası olan Tur hal şe
ker fabrikasının demir ve betondan do
ğup her gün geniıleyip yükselen inşaat 
işleri Şah Hz. nin takdi.-k.ar alikala • 
rıru uyandınruıtır. 

Zile istasyonunda Tokat , Zile, Tur
hal res.mi n busuıi heyetleri Şalı Haz
retlerine tazimatta bulundular , bütün 
hat boyunca halk ve resmi teıekkül ve 
heyetler Şah Hazretlerine reami selam 
ifa ettiler . T•.-n Zile istasyonundan sa
at ı 7 de alkışlar arasında hareket et
ti. 

Samauna karşılamağa gıden se1crz,rı .. 
ci kolordu kumandanımız Hüseyin 
Abdullah Paşa Hz. Tokat valimiz Re • 
cai Bey ile birlikte maiyetlerinde bu • 
lunan zevat ve orta mektep izcilerimiz 
de vilayet hududuna kadar teşyide bu
lunmuşlardrr. 

-----o•-------
Görü,Ier -----

Ad değiştirirken ... 
(Başı 1 inci sahifede)) 

sorunuz;. Kimse bilmiyecektir. Za
vallı kahraman Muhtar, ne çabuk 
unutuldun. Sen ki bir inkılap için 
de ve bu millet uğrunda irtica ile 
çarpışa çarpışa o noktada şehit 
düstün. Bugün yedi sekiz türı'ü a· 
dı~ var, yalnız senin adını söyler
sem bilen yok. 

Vaktile Abdülmecit zamanında 
bir nahiye kurulmuş, adına Meci
diye demişler. Sonra Abdülhamit 
gelmif ,ona hoş görünmek istiyenler 
Hamidiye demişler. Meşrutiyette 
Mehmet Reşat gelince - o zaman 
ben Adana idare Meclisi başkatibi 
idim - Reşadiye den'lsin diye 
mazbata verildi. Çünkü Abdülha
mit müstebitmiş, ona darılmışlar. 
Vali Cema~ Paşa olmaz, dedi, ya
rın Reşada da kızacağız başka bir 
şey söyliyeceğiz;. Derken Ceyhan 
kaldı ve Ceyhana darılacak kimse 
yok. Darılsa da Ceyhanın aldırıs 
edeceği yok. ' 
· Bunlar hiç olma:ua kökleşmis 
yerlerin adı. Ya Şirketihayr:yey'e 
ne diyelim? Ben Şirketihayriyeyi 
çok severim. Çünkü imtiyazlı şir
ketler içinde ilk ve en öz olarak ya 
şıyan, bizim olan şirket odur. Va
purlarının adlarına bakıyorum, gü
leceğim gefyor: inşirah, Cavidan, 
Kenkerei iisüman, Şehlevent vesa-. , 
ıre . •• 

Hem ne vakit? 1934 yı1mın ha-
• ziranında. Bunların değişmesi ne 

vilayet meclisini, ne dahiliyeyi, ne 
tapuyu, ne belediyeyi yorar. Beş 
on kuruşluk boya ile bu öz Türk 
şirketi, vapurlarına öz Türk adı ta
kabilir. 

•. Öz; Türk dili denilen ülkü ifi asıl 
böyle perakende çalışmalarla ve 
herkes kendi payına birazıcık uğ
rapnalarla ilerliyecektir. Koca bir 
sirket kıhpiyoz bir vapurunun adı
;., afsun türkçeleştirmeyi ihmal e
derse doğru bir iş yapmamış olur. 
Boğaziçi sandallanna bakıyorum, 
he,,.;. bir türkçe adı almıs. Vapur-
larına bakıyorum.... ' 
Bun~nla beraber gene söylüyo • 

r~'? kı 1'Ya•olyanın adı değişme
lıdır. Eger değiştirilemiyecekse bu 
m.~l~~tin ta~i~inde ve yaışayışında 
kotfi veya ıyı yer almış başka yer
lerın adları da değiştirilmemeli _ 
dir. 

AkaGVNDüZ 

Sovyet sefaretine bir 
tecavüz 

MOSKOVA, ıs. A.A. - Tası ajansı 
bildiriyor : 

Dün Helsenkforı'daki Sovyet sefa. 
rethanesine meçhul bir şahıs gelerek se
fir Stein'i veyahut maslalıatgizan gör .. 
mele: iıtemittir. Sefaret memuru ziya • 
rel;nin sebebini sorunca, bu meçhul şa-

Bir kadının vahşeti 
Öz çocuğunu Kadıköy vapurundan 

denize attı, fakat yakalandı 
Dün lıtanbulda emsaline ender 

• b" tesadüf edilir derece<le vahşiyane ır 
cinayet ika e<lilmiftir, 22 ~mda b.:r 
genç kadının çocuğunu denize atarak 
boğmaaile neticelenen bu cinayetin 
tafailatı şudur: 

Dün öğle vakti Köprüden Kadıkc
yiine ı 2.30 aeferini yapan vapurun 
bat tarafında, ikinci mevk'ı yolcualrı
na mahaus kenar.la oturan bir zat bu 
tenha yerin ilerisinc:le genç bir ka<lı
nın kucağında çocukla oturduğunu 
gö~ür. İki yaşında kadar olan ço
cuk mütemadiyen ağlam8"ile bu yol· 
cunun na.zan dikkatini celbetnıiştir. 
Bfr araldı: başka ""ylerle meşgul olan 
bu zat, vapurun Haydarpa§aya yanaf
tığı &Inllarda kadının tel&Jla verinden 
kalktığmı gönnii§ ve çocuk meydan • 
da olmadığı için ka<lma çocuğun ne • 
rede olduğunu oonnu§hr. Bu sual kar
şısında §aşıran kadın, iki çocuk pati
ğini koynuna aaklamağa çal~rak: 

«Ağlıyordu, anneai geldi al<lı,, ce
vabmr vennittir. 

Vaziyetten ıüphelenen bu zat, ka
dmı uzaktan uzağa taras.su.t etmiye 
ba,Iarnıthr. Vapur Kadıköyüne gel • 
mit, yolcularla bereher kadm da çık
mış ve Hkeleden uzaklaşmağa batla • 
mı'1rr. lakelede çocuğa benzer kim • 
"'>': görerniyen bu zat .kadını polia 
merkezinin önünden geçerken kolun-

Beşiktaş 1 

dan tutmuş ve derhal polise teslim 
etmiştir. 

Polisin karşcsında bir çok tereci -
dütlerden sonra itirafta bulunarak, 
Trabzonda hizmetçi olarak çall§ırlren 
tedavi olunmak Üzere lstanbula gel • 
diğini, Kaamıpa.şada Hacer harum ;., 
minde b ir kadının evinde misafir ol -
duğunu ve bu çocuğu para mukabi -
!inde denize atmasmı kendisine teklif 
ettiğini ve ·,te t imdi hu çocuğu denize 
attığını ifade etrniftir. 

Polia luidioeyi Müddeiumumiliğe 
bildirmiştir. Suçlu <lerbal muayeneye 
ııevkedilmİ§ ve Fatma i.snıini. taııyan 
bu kadm icidia.sı lıitafma olarak kıs 
olmayıp kadın olduğu ve hatta çocuk 
doğurduğu, henÜz sütlü bulunduğu 
meydana çıknıı~tır. Nihayet kadın ba
k.ikatı itiraf etmiştir. Buna nazaran 
suçlu, uygunsuz halleri yüzünden ko
cası tarafından terkedilmiıtir. Son za • 
manlarda bir mavnacı ile beraber ya
tamıt ve evlenmek karanm vennit • 
!erdir. Fakat mavnacı, .kadma koca -
amdan olan çocuğunu tel'ketmek ....... 
tını koşmaktadır. Fa.tına, adamı bu ı. 
rarından vazgeçiremem.it, fıraatı da 
kaçırmak iatemedi!intlen iki yaşında
ki çocuğunu ıuılattığımı:z tekilde de
nize atmqtır. Kadm bu itirafatı hemen 
hiç teeooür duy.madan y~tır. Ka
til ama derhal tewmf fedilmı' ftir. 

-ApohelO 

'Apohel takımının sahada aldırdığı reırim 
(Başı I inci sahifede)) 

dan fırsat kaçıracak kadar kale ö
nünde tesirsiz bir oyunları var. 

Hülisa etmek lazım gelirse 
birinci kümemizin sonunda veya i
kinci kümemizin batında gelen ta
kımlar formfarıncia oldukları za -
man bu Apohel takımı karş:5ında 
muvaffakıyetli maç yapabilirler. 

Yani iyi bir oyun oynadığı za
man Betiktaş takımile bu Apohel 
takımı arasında Beşiktaş lehine bü
yük bir \cuvvet farkı vardır. 

Fakat geçen haftaki oyunile 
mevsim &onu inhitati hastalığına 
tutulan Beşiktaş hakiki oyununu 
gösteremedi ve klisi futbolcusu 
sınıfına yükselememiş olan Apohel 
takımı 1 - O mağlubiyetle yaka
sını kurtardı. 

Eğer lik maçları bidayetindeki 
gibi bir Beşiktaş takımı olsaydı 
misafir takıma asgari birkaç gol 
vardı. Halbuki dünkü Beşikt~ş ta
kımında daha doğrusu Beşıktaş 
takımın;n dünkü vaziyetinde, Eş
ref, Feyzi, Hayati, Şeref gibi fut
bolcular çok fena oynadılar. 

Takımı biraz canlandıran Na -
zım, Hakkı ve bilhassa ikinci dev
rede merkez muavin mevkiine ge
çen sağ muavin oldu. 

İlk devre sıfır sıfıra bittikten 
sonra ikinci devre başlangıcında 
Nazımın güzel bir pli.sa ile attı
ğı yegane gol, sayı yapmasını pek 
beceremiyen misafirleri mağlup 
etmeğe kafi geldi. Hatta ilk dev
rede Apohel aleyhine verilen pen
altıyı Hüsnü kalenin üst direğine 
çarptırarak kaçırmasaydı Nazımın 
golüne bile hacet kalmıyacaktı. 

Beşiktaş takımı şöyle teşkil 
edilmişti: 

Mehmet Ali 
Adnan :,'üsı:ıü 

Feyzi Nuri (Fahri) .t-ahri (Nuri) 
Eşref Şeref Nazım Hakkı Hayati 

Hakem Suphi Bey maçı iyi ida
re etti. 

S.GAL1P 

Fenerbahçe galip 
Dün Kadıköyünde 

şilt maçında Fenerbahçe, 
yapılan 
Cevat, 

hıs iki el ate~le memuru yaralamış ve 
hemen sefarethane içerisinde koşmağa 
ve kendisini durdurmak iıtiyen bütün 
memurların üzerine ateş açmağa baş.I~· 
mıştır. Nihayet, mümaileyh gelen polıs 
memurlarına t~lim edtlmiştir. 

Elde edilen ilk malümata göre, müte
caviz Brovn ismini taşıyan ve son za ... 
manlarda Helsingfors'ta ikamet eden In
giliz tabaasından bir adamdrr. Maks .. dı 
sefiri veyahut diğer reımi Sovyet mü
me11illerini öldürmekti. Maslahatga28r 
M. Poıniakof hariciye ne~a;e_tin mür..": 
CM.t etmiştir. Hariciye kabbı ~un~ısı 
sefarete gelerek hadiseden dolayı tccs. 
ıür ve teessüflerini bildirmi~tir. 

Şaban ve diğer birkaç oyuncusun
dan mahrum takımile Süleymani
yeyi 2 - 1 mağlup etti. 

Merhum Leref için ihtifal 
Eski oporcula.-dan Şeref Beyin ölü

münün yıldönümü münaıebetile, dün 
sabah bir ;htifal yapılnuJtır. 

ihtifale, Be§İktaı klübü azalan, bir 
çok sporcular ve Şerefi seven kalaba • 
!ık bir kafile iştirak et:mfıtir. 

Saat 11 de Beşiktaıta Şeref saha-
11nda toplanılmıt ve önde çelenkler ol
duğu halde doğruca •ırttaki kabriıtana 
gidilmittir. 

Burada yapılan meraaim çok hazin 
olmuıtur. Evv!'la, Şerefi sevenlerden 
bir zat kendi kaleme aldığı uzun bir 
şiiri okumu,, bunu müteakip Beşiktaf 
klübü namrna Abdülkadir Ziya Bey ta
rafından bir hitabe söylenilmittir. 

Ziya Bey hitaıbe..tnde, Şerefin meza
yasından bahsederek, ölümile arkad91 -
lannı, kendisini tanıyan Ye ~venleri 
öksüz b ... aktığını anlatmıı ve demiıtir 
ki: 

"- Şeref, bir sene evvel değil, bu. 
ıriin ölmüı gibi kalplerimizde yaşamak
tadır. Her sene, burada toplanarak o
nun hatu-asınr taziz edeceğjz..,, 

Abdülkadir Ziya Bey, Beıiktaş klü
bünün, Ş , efin kurduğu esaslar dahilin· 
de yürümekte olduğunu kaydettikten 
sonra ant içerek sözlerini bitirmiştir. 

ihtifal münasehetile, Ateı Güneş, 
Beşikta, ve Galatasaray klüpleri ile 
futhol federasyonu ve Bursa mıntaka
sı tarafından birer çelenk göoderilmiı
tir. 

Şeref Bey ölümünden evvel, Beşik
taf stadına yakın bir yere gömülmesi· 
ni vasiyet etmiş. ve arkadaılarına "ço .. 
cuklar, sizin seslerinizi her zaman iş.i .. 
tehilmeliyiml,, demişti. Bu itibarla, ay
ni mahallin bakim bir movkiinde bir 
kabir hazırlanmaktadır. 

Gelecek seneki ihtifal burada yapı
lacakbr. 

Muhafız gucunun venç ve 
dinç bisikletçileri 

ANTEP, ıs. A.A. - Muhaftz!fÜcü bi· 
sikletçileri bugün saat ı ı de Antepe 
vardılar. Kendilerini Vali Bey, belediye 
ve Halk fırkası reiıi, bisikletçiler ve ke
sif bir halk kütlesi pek samimi bir suret
te karşılamııtır. 

Karnera mağlup 
NEVYORK, ıs (A.A.) - Dıtal'da 

halk, çılgın bir vaziyette yeni dünya 
ıampiyonu Maks Bir'i alkıılarken, lo • 
casmda mağlubiyet yükü altında ezil • 
m.iş olan Karnera, gözlerinde yaşlar 
olduğu halde mat:huata bir mülakat 
vermiş tir. Ve demiştir ki: 

"MağlUbiyetimin sebebi ilk ravunt· 
ta sağ ayağımın topuğunun burkulm:ı -
sıdrr. Bu burkulu! o kadar "'hrap ve
riyordu ki müvazenemi muhafaza ede. 
miyordum.,, 

Kardcnra şöyle devam etmiştir: 
"- itte bu r.cbeptendir ki, maç es

nasında o kadar sık sık düştüm. Dü
ıüı!erinün &-ebebi katiyen '·Bir,, İn yum· 
rukl:ırınrn te~ir; değildir. Birinci ra -
vunttan sonra maça devam için fevka
la<lc nrit~külit çektim.,, 

Bund,,n sonra, ltalyan bcksör, seyir
c!icrin bir çoffunun zannettikleri ::rihi, 

MEML KET 
Çamaltı memlahaları 

1 •••• , • 1 

Evvelce bakımsız duran bu tesisat hü
kumete geçeli modern bir hale geldi 

-------------- --...-~- ~ 

Çama:tı memlelıannda modem tesisat: 

IZMIR, (Milliyet) - hmir kör- bJkma yerleri asri bir tekle ifnıg 
fezinin fimali garbi aahillerine it- olunmUf ve atelyelerdeki çallfDl& 
har edilmit olan tuz yığınları uzak- . tarzları da intizama sokulmUflur. 
tan çok güzel bir manzara arzeder. 40 bin albn sarf ile vücuda geti
Bu pek mühim varidat membamı , rilmik olan he!JÜZ değirmenleri 20 
yakından görmek arzusile birkaç aenedenberi i•letilememek yüzün
sene evvel ora.sile alakadar olan bir den muattal dururken müdiriyeti 
arkad&.fımla Çamaltı tuz memlaha- umwniyenin emirleri üzerine der-
sına gitmit ve her tarafını gezip hal faaliyete geçirilmit ve bugün 
görmü,tüm. Tuz imali için vücuda milli hazineye mühim bir varidat 
ıetirilen bu tesisat evvelce Düyu- teminine hatlamıttır. 
nu umumiye idaresinde ecnebi el- Taz ve malzeme nakliyatı için 
lerde idare edilirken gayri kabili evvelce yapılmrf ve fakat asrın ica-
istimal bir vaziyete gİrmİf ve bu- batına kat'iyen uygun olmıyan te-
rada çalıf'Ul yüzlerce amelenin killeri ıslah edilerek çift hatlı tranı 
sıhhati vaziyetleri ihmal edilmit vay intaatı vücuda getirilmittir. 
olduğunu görmekle kendimde bir Müdiriyet binası bazı tadilatla 
teessür duymuştum. Geçenlerde bir mutanzam bir hale konulmuf, gü
tesadüf beni kaç sene sonra oraya zel yağlı boyalarla telvim edilerek 
götürdü. Pek bariz bir tekilde göze tam bir devlet müessesei haline ge-
çarpan yenilikler evvelki teesürü- tirilmi,tir. Yeni mebani !nJB~b ha. 
mü izaleye sebep oldu. Bu tesisatın yatında yeniden memunn aıle e'V'-
varidatı mahsusa ya intikalinden )eri vücuda getirilmit ve kolcu 
sonra günden güne bozulduğunu muhafaza memurlarına mahsus ka. 
ve cihanın her kısmında mevcut rakollarm modem bir tekilde ya-
memlehalardaki inki,afla beraber pılmıt olması ve hu memurların 
yürüyemediğini ve binnetice dünya yeknasak üniformalı eRıiselerile gö 
piyasalarına rekabet edemiyecek ze çarpan yeni ııekilleri burada di
hale geldiği için il;-racatmıızın sek- siplinin de hakim olduğu kanaati-
teye uğradığını nazarı dikkat ve ni vermektedir. 
ehemmiyete alan inhisarlar idare- Memleketimizin her tarafında 
si bu tesisatın basma mütehassıs yeni yeni fabrikalar açan mevcut 
bir fen adamının 'getirilmesin e lü- eski müeuesatı da bu s\:.retle mo-
zum görmüt ve mühendis Sezai he- dem ~llerde ıslah ebnek karan 
yi oraya müdür olarak göndermit- kat'iyetinde bulunan Cümhuriyet 
tir. Mumaileyhin himmet ve gayre- hükümetimizin bu gibi müessesatQ 
tile eski tesisat az zamanda ıslah bafına ehil ve müteha .. ıa zevab 11e-

edilmif ve amelenin 11hhi ve içtima tirrnek suretile isabetli kararlarını 
i vaziyetleri esasdı surette tesbit ve görüpte sevinç duymamak kabil 
taemin edilerek bunlann oturup değildir. 

Yakıcı sıcaklar 
BALIKESiR, (Mililyet) - Oç 

gündür bunaltıcı ve yakıcı bir sı
caklık ye lodos vardır. Bugün sü
hunet gölgede 30 günette 40 idi. 
Mektepler öğleden sonra tedrisata 
devam edememektedirler. Sıcaklar 
umumi hayata da tesir etmit, her ta 
rafta bir cansızlık bissedilmittir. 

Sökede bir mazbaha yapıldı 
SöKE, (Milliyet) Beledi-

yece kasabanın •imali tarkısinde 
ve kasabadan üç kilometre uzakta 

,arlak mevkiinde inşa edilmekte o

lan fenni mezbaha ikmal edilmiş ve 

resmiküşadı yapılmıştır. Merasim 
saat dört buçukta b&{llayrp saat 
yediye kadar devam etti. B lümum 
mülkiye ve adliye erkanı ile üme
rayı askeriye ve diğer müessesat 
ile birlikte dükkanlarını kapatıp 

merasime ittirak eden halk ilci bini 

mütecaviz idi. Kaza Kaymakamı 
Sadi hey tarafından kordelalar ke

sildi, ve bütün hazır olanlara terbet 
ler , limonatalar ve ayranlar;;.. :am 

edildi. Memleketin imarını dütü
nen belediye reisi Eyüp beyi ve me
sai arkadatlannı memleket namına 
tebrik ederim. 

Kandra postanesinde i nt:z lm 
KANDRA, (Mililyet)•- Karasu 

ve havalisinde teftitatını ikmal e
den posta ve telgraf müfettiti Ha
tim bey, Kandraya vasıl olmu,tur. 
Postahanede teftitahnı ikmalden 
sonra, görmüş olduğa umumi inti
zamdan dolayı Postahane müdürü 
Muhsin beyi tebrik etmit ve bu hu
sustaki iht · sasatını bildirerek, me
mur arkadaşlarından faaliyetleri
nin devamını istedif!ini ve memnu
niyetle ayrılmakta olduğunu anlat
mışt . . :. 

hakemden maçın durdurulmasını kati. 
yen istemediğini teyit etmiştir. 

J:?oktor, Karncranın burkulan topu· 
ğuna pansıman yapıyC»"du. Bundan 
ba~ka sabık dünya ~ampiyonunun kar
ımda bir yara ile ringe yuvarlanışları 
neticesi olarQk vücudUnda sathi birkaç 
bere vardı. 

Gizli nUfus 
l AYDIN (Milliyet) - Belediye
miz, Ayd~ tehri içinde nüfus kit
tüğüne geçmemit evlenme, doğum 
ve ölüm vakalannı tesbit etmekte
dir. Bugüne kadar 991 doğum, 175 
evlenme ve 31 ölüm vakası tesbit 
olunmuştur. Tesbite devanı olun
maktadır. 

Aydında afyon 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

merke2 kazasına afyon istihsali 
batlamıttır: Bu sene 5000 kilo süt 
alınacağı tahmin olunuyor. llkba
harm kuraklık gitmesi sül ve haş
haş istihsalini yarıya dütürmüttür. 
Geçen aene (3500) çuval h&.fh~ 
tohumu istihsal olunmuttu. Bu se
ne ekit daha fazla olmasına rağ
men ancak 2000 çuval ihracat yapı 
labilecektir. 

Balıkesirde kaçak vak'aları 
BALIKESiR, (Mililyet) - Bir 

sene zarfında kaçakçılık vakalan 

hakkında bir İstatistik yapılmıttır. 
Bunlardan yalnız 27 tanesi bilfiil 
kaçakçılık, diğerleri kaçak etya kul 
!anmaya aittir. Bu sayılara göre bir 
evvelki seneye nazaran kaçak va
ka.sı yarı yarıya azalmıttır. 

Balıkesir valisini takdir 
BALIKESiR, (Mililyet) - Vazi 

fesindeki gayret ve muvaffakıyeti
ne binaen Balıkesir Valisi Salim 
Bey bu defa Ziraat Vekaleti tara
fından takdir ed'ldi. Köy ve çift
çilik iflerile yakından metgd olan 
Salim bey için bu, yerinde bir tal
tif tir. 

Karasu kaymakam!ıgı 
KARASU, (Mililyet) - Karasu 

kazası kaymakamlığına tayin olu
nan Istanbul vilayeti maiyet me
murlanndan Şekip bey, Adapazarı 
tarikile Karasuya vasıl olmuf ve 
yeni vazifesine başlamıştır .• Kaza 
kaymakamlık makamı timdiye ka
dar, Hendek kazası Açmabatı na
hiye. i müdürü Haydar bey tarafın
tlan isaal olunmakta idi. Haydar 
bey s~~ kararda başka bir vazife a
lacakbr. 



Amerika sefirinin KÖzile - Gazi Türkiyesi 
Ve adalet 

Mayi madeni 
Mahrukat vergisi 

POLiSTE 

Pencereden zeytin küf esine Mustafa Kemal 
Büyük inkılabın lideri, Türk Cümhu. 

riyetinin müessisi ve onun ilk reisi 

Beynelmilel adalet en 
ciddi hürmeti Gazi 
Türkiyesinde gördü 

Gümrüğe tebliğ edilen mü 
zeyyel kanunun esasları 

İyi bir tesadüf pencereden düşen çocuğu kurtardı 
.Birkaç gün evvel Eyüpte çok keri vesikasının çalındığını söyle· 

garip bir hadise olmuştur: mit, Mehmet yakalanmıştır. 

(Başı 1 inci sahifede)) 1 nü Ankaranın ekseriyetle temin et
mekte olduğu serin, güzel günler
den biri idi. Öğleden sonra, sa -
VB.fla, yürüyütte ve her türlü mah-

12 Haziran 1930 taıih ve 1718 
numaralı dahili istihlak vergisi ka 
nununa müzeyyel kanun gümrü
ğe tebliğ edilmittir. Kanunun bi
rinci maddesine göre, a.,ağıdaki 
maddelerden istihlak resmi ithal 
sırasında kilo bafına alınacaktır: 
Mayi madeni mahrukat ve made
ni yağlar (petrol, sist yağları lin
yit ve diğer madeni yağlar) dan 
1 O Jciı~. Tarife kanu'lunun 695 
inci maddesinin B fıkrasında ya
zılı maddelerden 4,15 kuru' 690 
ıncı maddenin B fıkrası ise şudur: 

Eyüpte İslambey caddesinde 
oturan Sadettin efendinin altı ya- Bir çocuk haşlandı 
§ındaki oğlu evin ikind kat pence- Kasımpaşada Camiikehir civa-
resinden sokağa bakarken müva- rında oturan Erol ismindeki ço-
zenesini kaybederek aşağı yuvar • cuğun üzerine kaynar su dökülmüı 
lanmıştır. zavallı çocuk muhtelif yerlerin -

İşin dikkate değen tarafı, beş den yandığı için Beyoğlu hasta -
metrelik bir yükseklikten düşen bu nesine katdırılmıştır. 
küçüğe hiç b;.r ıey olmamı§, hiç Ah 
bir tarafı zerre kadar incinmemiş- ret yoiundan çevrilen cen:ze 
tir . 

tem teçhizat bulunduğunu duyun
ca insan •atmıyor. Ancak bu sefer 
ben"m gideceği-m yer merasim da
ireleri değildir. Bu çok uzun salon 
dehlizinin öte bafında askeri yaver 
sağa dönerek bir merdivenden yu
karıya çıkıyor. Duvarlar lskandi -
navya'nın son zamanlarda imal et
tiği halıiara benziyen tatlı renkli 
halılarla süslüdür. Merdivendeki 
yol halıları da ayni renktedir. Fil
vaki etrafrmızdaki bütün renkler, 
insanın reami binalarda görmeğe 
alışık olduğu camit renklerden büs 
bütün b~ka ve çok daha zarif. U
zakta merdivenin bafında binanın 
sol koldaki köşesinde bir kapı, a
çık keresteden mamul hofa gide -
cck kadar geniş ve ferah bir daire
ye açılıyor; bunun ortasmda uzun 
bir sa' on masruı var. En öte basta· 
ki köşede, tam bir i• adamına ya
kı,acak masanın yanıbaşında Gazi 
duruyor; bu defa simasında çok lü
tüfkar ve aina bir tebessüm var. 
Ş:mdi birinci görüttüğümüzden 
daha fazla kendi muhit ve yuvacı
nı bu'.muı;a benziyor, çünkü kütüp
haneıind~ılir; yaradılı' itibarile da 
İma okumak ve tetoobu etmek isti
yen bir zat, kendi kitaplarile, Gazi 
Hazretlerine gelince pek sevdiği 
keruii haritalarile muhat kütüpha
nesinde olduğu kr..;.lar hafka hiçbir 
yerde rahat edemez. Fakat bu ha
ritalardan b~ka bir fasılda bahse
deceğim. Uzun masalı genis daire
den it haren binanın bütü.n ~ephesi 
boyunca uzanan ve Anadolu ovası
na bakan diğer büyük bir dairenin 
köfelerindeki raflara bol bol yer -
Je,tirilmif kitaplardan da bahsede
cek değilim. Bu haritalarla kitap
ları, Türk yazıtının deği~mesi ve 
yeni Türk tarihine da:r olan faslı
mızda onldacağım; Gazi Hazret
leri bu inkılapları, ecnebi boyun -
clııruğuna karşı kazandığı hürriyet, 
Omııınlı emperyalizminden halas 

rumiyetlere katlanmak hususunda, 
Roma Lejiyonlarından, büyük gün
lerindeki lspanyol piyadelerinden 
ve hattii cihan harb"nde Müttefi -
kin ve Alman kıtaatından çok da
ha üstün olan Türk piyadelerinden 
mütetekkil gayet güzel bir geçit 
resmi gördük. Bu kadar sitayiti 
kendi nefsinde toplıyabilen bir as
kere ne mutlu! Bunların taşnnakta 
olduğu tam teçhizat, en son model 
mitralyözler ve seri ateşli tüfekler 
göze çarpıyordu. Havalar da ma
nevralar yaparak uçup.-ın 63 tay
yare Türldere 1921 ve 1922 de Yu
nanlıların ezici mağlub: yet'erini 
hatırlatmış olmalıdır; o vakitler bu 
en esaslı harp teçhizatından Türk
lerin elinde ancak biricik makine 
vardı. 

Amerikalı banker Samuel lnftlll'ün 
macerasını hatılayacaksınu:.. Ameri -
kada hileli illiis ftlfİle itham edilen 
methur maliyeci, P.anunun pençenin· 
den yakasını kurtarmak İfİn b ·r kola
yını bulup harice kaprn§, bir müddet 
Yunaniıtanda otunıwı've orada da 
barınamıyacağın;ı anlayınca kirala .. 
dığı bir Yunan vapurile, Karadenize 
geçmek Ü.z;ere limanımıza uğramofh. 
Bu sırada Amerika hükUmeti, bu hi
leli if!Qs mücrimini bizden istedi. Hü
kümetimiz de bu isteği, Cümhuriyet 
kanunlanna uygun bu!du ve bu uy • 
gunluğu Türk mahkemt!&İnin kararile 
t,~:cil ettirerek lnsıııll'ü Amerika hü
kumetine te.ıim etti. Adliye vekilimiz 
Sarafoğlu Şükrü Bey bu mesele hak
kında Millet Mecliai huzurunda İza
ha tverirken, O§Oğı yuhot·ı ıöyle bir 
cümle kullanmıştı: 

B - Tasfiye edilmiş yahut te
mizlenmiş, 160 derece<len evvel 
takattur eden hafif yağlar (benzin 
ve benzerlerinden). 

Çünkü çoeuk, tam o sırada pen
cerenin altımfr.,;, geçen bir zeytin
cinin sırtındaki küfeye düşmiiş, 
zeytinlerin içerisine gömülmüştür. 
Yalnız, bu ani aadamenin tesiri le 
adamcağız yere yuvarlanmış, fa -
kat çocuk muhakkak bir tehlike
den kurtulmuştur. Ne iyi bir tesa
düf değil mi? 

Üç gün evvel Fatihte Ahmet B. 
isminde bir zatın ölümü hakkında 
müc i eiumumiliğe bir ihbar yapıl
mı§, defnedilmek üzere bulunan 
ceset morga kaldınlmıştı. 

Morg, ceset üzerinde otopsi ya· 
parak, ölümün hakiki sebebini tes
bit edecek ve rapor bugün müddei· 
\lmumiliğe tevdi edilecektir. 

\'C müste·•Iİ düşmandan kurtulma
<lan sor.ra, se7gili anayurduna ifa 
ettiği en büyük hizmetlerden say
nıaktadır. 

Şimdi de Ankaranın bütün yıl 
zarfında tesit etfği en büyük güne 
gelelim: 

Türlderin 29 birinci teşrin 1923 
te ilan ettikleri cümhuriyet bayra
mıyıldönümünü tesit için çok bü
yük hazırlıklar yapması kadar ta
bii b"r şey yoktur. Biz Amerikalı
lar sevgili halaıkanmız Va~ington 
sağ olup ta aramızda bulunsaydı, 
4 temmuzumuzu •İmdikinden çok 
daha parlak ve daha mutantan bir 
surette tesit etmez mi idik? l~te 
T~r~lerin bilhaua Ankarada, yeni 
hukiimet merkezlerinde yaptıkları 
bu.ndan ba~ka nedir ki? Cünkü' 
T urkler Mustafa Kemal Ha;retle
r ne burada sayı;ı göstermitlerdir 
ve müşarünileyh te halen burada ., 
Mamet buyurmaktadırlar. 

Birle,ik Amerikada kısacık bir 
mezuniyetten sonra niçin hemen 
Ankaraya ko.mu~ olduğumu yuka
rıdaki yazılar ·izah edici mahiyıl
tedir. Cfünhuriyet bayramında An
karada bulunmak istiyordum. Is
ticalim" n mükafatını da fazlasile 
gördüm. 29 birinci tetrin 1932 gü-

Geceleyin yüz kitilik al~~·m sof
rası Avru~anın büyük payttahtla
n11rl" vcri!:nekte olan mümasil zi
yafetlerinden hiç te farksızdı. Yal
r.ız ı ürk.ye CüırJıur"yetin;n verdi
ği ziyafet sofrasında kullanılan i
kinci Mahmut zamanından kalma 
(1808 - 1839) som altın bhak ve 
takımlar bu ziyafeti Avrupadaki
lerinden daha debdebeli yapıyor -
du. 

Mustafa Kemal Hazretleri her 
f~yden evvel tam manasile savatÇı 
hır kumandan, metin, geni' simalı, 
derin ve mütekuif dütünceli, sert 
ve canlı sözlü b"r zattır. Ancak bu 
gece tam manasile ince ve nazik 
bir hükumet adamı ayni zrunaııda 
mükemmel bir devlet reisi idi. Her 
elçi kendilerinden ayni ölçüler da
hilinde iltifata mazhar o!urlar. Sa
ğında mevki it barile kendisinden 
sonra gelen Büyük Millet Meclisi
nin Reisi Kazım Paııanın refikası 
hanımefendi oturm~tu. Solunda 
ise Sovyet Sefirinin zevceleri var -
dı; çünkü Sovyetlerin elçisi Tür
kiye ye gelen elçiler"n en kıdemlisi
dir. Cüuıhurreiainin sağında yer tu 
tan ilk erkek, Bcıtvekil ismet Pasa 
idi yanında da benim zevcem otu'r
tulmuştu. Ben karımın hemen he
men lı:artısında bulunuyordum. Sa
ğımda (aramızda vekillerin biri -
nin refika!arı olmak üzere) Fran -
sız Sefiri Kont Şarl dö Şambrön 
vardı. Bu zatla bundan elli yed~ 
sene evvel dünyaya geldiği Vaaing 
ton'da çocukluğumuzdan beri ~r -
kadaştık. Kıdeminden dolayı 
Cümhurreisinin hemen hemen kar
fısında oturmuflu, 

Türkçeye çeviren: 
Ahmet EKREM 

[Eski Amerika •eliri M. Charles 
Sherri:i'in Gazi Türkiyesinde gör
düklerini yarın neıre devam ede
ceğ:z.] 

Gandi Bombayda 
BOMBAY, 15. A.A. - Gandinin mu

vuali.t• evvelce olduğu gibi halk üzerin
de büyük bir tesir husule gel.irıtıİ4tir. 
Hararetle iatikbal edilen Gan(lj refaka .. 
lmda iki lngiliz kadını olduğu halde 
fakir mahalleleri gezmiş Ye bunlann fe
na §eraitinden müteessir olmuftur. 

«- Türkiye hükrimetim:z bu hare
keti'lc beynelmilel adalet mdhunw -
na derin bir alôka ve hürmet göstcr
miı ol:.ıyordu. Nitekim bizim bu lıare
ketüniz bir çok Amerika gazeteleri 
tarafında.,, beynelmilel adalet r.amı-

na minnetle, karıılanmı§tır. lfle, Ame ... 
rika gazetelerinden iktibas ettiğ:m;z 
fU satırlar bu lıak "katı açıkça ispat e
diyor: 

Amerika da ( Pitsburg) şehrinde çıkan 
"Poat Gazet'' ten : 

" Türkiye h~ik•Jnetinin lnsull mesele
sinde seri ve ~crfli hareketi beynelmilel 
bir kamed!'anırt nihayel hu!duğunu işa .. 
ret etmcktPdir. lıtanbul'da üç aza~ı bir 
mahl,~me Şika...,.o'dan ıor!!uya çekilmek 
üzere i~tenilcn bu mültecinin ikametgih1 
ola" Yunan eenıisilo girmeye ceıaret 
gösterdiği Türkiye topraklannclan çıka
nlarak Anrerika'ya iadesine karar verdi. 

Amerikanm iade ricasına rağmen 1 n
ıuD b!t· seneden fazla melce veren Yu
nanistan'ın rrümesaiJleri Türkiycnin bir 
Yunan gemisini tevkif etmesini beynel
milel bir hadise fekline sokmak illemi;
lerse de, bilahire bu hareketten mühim 
bir netice çıkmıyacağınr anlamışlardır. 
Yunan hükumeti lnsull'e gösterdiği dost
luk dolayısile kafi derecede tenkide uğ. 
ramı~tır. Bu meseleyi yeni teşekkül d
miş Türk•ye .. Yunanistan dnstluğun.:t 
zarar getirecek şekle sokmamaır en 
doğru bir harekettir. 

Bizzat lnsull dahi, tevkifi esnasınd.t 
Türkiye nizamatına mubnlefetin fayda 
vermiycceğini idrak e!.miş, ve doğruca 
mahkeraeye gi:nıijtİr." 

Oklohomada !•kan "'Oklahoma'' gazc .. 
lesinden : 

u Görü!üvor ki Tili-kiye, cürmü sade .. 
cc siyasi olan bir firariye melce o!mayı 
reddehniştir. Eğer Samuel lnsull mü
taassıp bir zümrenin hid:!e!inden ve ya
hut tİyasi bir cürümden k"l?DJı ols;ıy .. 
dı, şüphesiz. ki, lstanbul'da himaye e:Ö· 
recekti. Fakat Tür'.,.iye makarnalı ln
ıuJl'ün dini veya siy~ ı' bir mücrim of .. 
madığınr, memleketinin n;z.am ve kanun· 
lanna ri<ıyct ctmemc~le itham edildiğini 
biliyorlard>. Dinacndeyh vakit geçirme
den himııye talebini reddettiler ve Ame
rika m•komatm• tealime hazır oldukla
rrru bildirdiler. " 

Kaliforniyada çıkan '"Los Angeles" 
gazetes.indcn : 

" Türlciye hükümeti lnsull mesele&İ· 
nin hallinde sürat ve katiyetle hareket 
etmİftir. Büyük Millet Meclisi husuıi 
bir celsesinde 1923 den beri sürünceme
de kalan iadei mücrimin muahedesini 
tasdik ehniş ve icra otorit .. leri Şikago
dan firar eden adamın Amerika hükU
meti emrine tevdi edileceğini derhal el
çi Skinner'e bildinnittir. Bundan evvel 
Türle r. \ lıkemeıi cürmün iade edilebile
cek neviden olduğuna karar vermiş bu
lunuyordu. 

Türkiyenin bize borçlu olmadığı ve 
Vaşington hükumetinden hiç bir lütuf 
beklemediği halde bu suretle hareketi 
fayanı kayıttır. 

u Repübliken" gazetesinden : 
" Türkiye hükümeti iş.i nzatınadan 

lnsull trtes.eleaini halletti. Bir zamanlar 
para kralı olan bu YB§lı firari, lstanbul 
vasıl olunca tevkif - ,.ld" 1 suıı•·· d• b. coı ı. n un a ı 

ır ~rümden dolayı maznun olduğunu 
tespıt etmelı: Türk mahkemesi için bir 
çeyrek saatlık bir mesele olll\\lftur. Ve-

C -Tarife Kanununun 165 İn
ci maddesinde yazılı maddelerde 
0,55. 

D - fıl~rası şudur: Ağrr maden 
yağları ve tortulan {makine yağ
ları, mazot ve motorin gibi mahru
kat ve moto:-lar, katranlar 270 
dereceden ~vvel takattur eden ha
frf kısım H ve v kaldınlmı§tır. 

Bu maddelerin muamele vergi
lerile dahilde tasfiye edilenlerin 
dahili istihlak vergileri kanunla ı
na göre ayrıca tahsil olunur. Bu 
kanunlar 12 Haziran 1930 tarih ve 
118 numaralı dahili istihlak vergi
si kanununa müzeyyel 25 Haziran 
1932 tarih ve 2029 numaralı kanun 
mülgadır. 

Kanunun üçüncü madde:ine gö 
re istihlak resmine t:ıbi tutulan 
maddelerin itb:ıl ve ticaretile meş 
gul olanlar· bu kanunun meriyeti 
tarihinde antrepo, ardiye, depo ve 
gazhanelerle nakil vasıtaları üze
rinde bulunan ve bu resme tabi o
ı~n madd~lerin cins ve ınikdarını 
hulundu!dan mahallin en büyük 
Maliye memuruna bir beyanname 
ile bildireceklerdir. Bu beyanna
meler üzerine birinci maddenin B 
fıkrasında yazılı maddelerin beher 
kilosu için 2,35 kuruş ve C fıkra
snıda yazılı maddelerin beher ki
losu için 0,55 kurt-; istihlak resmi 
tahakkuk ettirilir ve iki ay içi,,de 
iki müsaYi taksitle tahsil olu:mr. 
Beyannamedeki ham petrolde~ is 
tihlıik resmi alınmıyaraJc bur·lan 
birinci madde dahiline girecel ma 
yiler istih~al edildi3i takdirdr bi
rinci maddedeki resimler 171 ~ sa 
yı ve 12-6-930 tarihli kanunla me~ 
zu dahili istihlak vergisile bi. :ik
te tahsil olunur. 

Satıt yerlerinde peraken,'.~ sa
tış için belediyelerce müsa.ad -.eli 
len mikdar derecesınde buk-<lu
rulanlar için beyanname veri'._ıez 
ve bu resim farkı alınmaz. 

1 S gün içinde beyanname veril 
memesi veya verilm~ beyanname 
!erin hakikate uygun olmamau 
takdirinde 5 kat ceza almacakhr. 

Aldığımız maliımata göre bu 
hususta resmi makamlar alakadar 
lardan beyanname almak üzere ha 
zırlığa batlamıttır. --· ... --··········· .. ·······-·---·---.. 
rilc11 beynelmilel Mulei mücrimin kanu-
nuna tabi olduğunu, ve Amerika polisi
ne teslim edilmesi lazım geldiğim mu
tazammm idi. 

Y arotıcı Kemal'in elile yeni, taze ıre 
§Üphcsiz ki daha iyi bir içtimai hayat 
tarzma kavuıan "Şarlnn basta adamı" de 
diğimiz Türkiye, f"yanJ hürmet bir bü· 
kumelin yapa.cağı fd<ilde illı: fıraatt:ı ln
sull'ü adalete teslim ediyor." 

Oyun oynarken 
Pangaltı Dere sokak Zafer 

apartımanında oturan avukat Ze
ki beyin 12 yaşmda Bülent ismin
deki çocuğu oyuıi oynarken ayağı 
kayarak dü§mÜş ve yaralanmış -
br. __ , _ 

Hırsız çırak 
Beyoğlunda Mehmet efend~ is

minde bir zat polise müracaat ede
rek yanında çalıştırdığı çırak Meh
met, tarafından ceketi cebinden 
9 lir; sile nüfus tezkeresinin ve as-

Diğer taraftan, ihbar etrafında 
t~kikata ba;lanılmış ve bazı kim
selerin ifadelerine müracaat edil
miştir. Vaziyet bugün tamamile 
aydınlanacaktır. 

Böyle latife olur mu? 
Sirkecide şimendifer istasyo

nunda Cemal Ali, cebine latife ol
sun diye yumurta koymak istiyen 
Cafer!_e kavga etmİ§ ve eline geçir
dif.i bir demirle hücum ederek Ca
ferin dişini kırmıştır. 

Ayırmak için araya giren Mus
tafanm da ağzını, burnunu yarala
mıttır. Ali yakalanmıştır. 

Yeşil Hilalciler ve Anneler Birliğ; dün 
vapur gezintileri tertip ettiler 

Dün Yetil HiıaJ Cenıiyetinin bayra
mı idi. Bu münasebe'l.le iç.ki aleyhtar -
lan tarafından Y aloıvaya bir deniz ;re
zintisi tertip edilmiş, Y eşiJaijn hayra -
nunın ~kizincisi tes'it olunm01tur. 

Gezintiye, cemiyet azalan ve mef
lrUre U"kadaılan iftiralı: etmişlerdir. Va
pur, ~eyin .-ı 8,5 ta köprüden 
lsard<et ebnİf , mufıtelil ;ılı:elelere uğ
radıktan sonra Y alovaya gidilmiJtir. 

1 

1 

Y akalarma içki aley.lıtarları cemiye
ti tarafından hazırlanan rozetleri tak
mqlardır. Vapurda içki bulunduNlma
ıruş, davetlilere bol bol ayran ikram 
edilmqtir. 

Gene dün Himayeietfal Cemiyeti an-
neler birliği de bôr Yalova gezintisi 
yapm11tır. 

.T eııezzühe clavetiiler ve birçok ço
cuk velileri i~tirak etmişler<iir. Yalova
dan geç vakjt dönülmüttiir. 

Milliyet'in tefrikası: 35 ·-1 ' ~1 ı ğı in~niz. Ben burada yalnız batı
l ma kalıp bekliyeceğim. Bu kaçak

çı herifi ele geçireceğimden emi-

dılar. 
- Hayrola onı.a.ı ! Kaçakçıyı 

hakladın mı yoksa? .. Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knckaert'in hatıraalrı) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
Zerzevatçı kadın Madam (Roma 

y) birçok sebeplerden dolayı Al
saslının mektubunu bizzat kendi 
elile klavuz (Manton Devany)ye 
teslim etmeğe karar vermitti ve bu 
sebeplerin birincisi de kendisine 
biran evvel hududu geç'p kaçması
nı söylemek tetkil ediyordu. Zira 
(Devany)nin vaziyeti son günler 
zarfında cidden vehamet peyda et
mitti. Bu cesur ve mahir klavuzun 
casusluk ettiğini anlamı? olmaları 
lazmıgelen Alman jandarmaları 
kendisini feri it ferlik arıyorlardı. 
Almanlar {Devany)yi arayıp bula· 
madılcça kendisinin ne kadar teh
likeli bir dütman olduğunu daha 
iyi anl1yorlar ve taharrilerine da
ha büyük bir azim ve ~iddetle de
vam ediyorlardı. Binaenaleyh bu 
adamın Belçtka toprağında daha 
f az~a kalmaaı ca:z değildi ve ne ya
pıp yapmalı kendisini Holandaya 
gecmeğe ikna etmeli idi. Karan
lık basınca zer:ı:evatçı kadın sırtı-

na eski bir arabacı ceketi ba.tma da 
bir kaaket geçil'di. Zaten madam 
(Romany) ne zaman bir gece sefe
rine çrkaa erkek kıyafetine girmek 
suretile tepdili kıyafet ederdi. De
n:Iebilir ki bu hal onun için bir iti
yat hükmünü almıttı. Evvela erkek 
elbisesi kendisine daha büyük bir 
hareket aerbestisi veriyordu. Son
ra da bu elbise ile karanlıkta daha 
az nazarı dikkati celp ettiğini bit
tecrübe anlaınıflı. (Mauton)un'sak 
!andığı ev kesif ve 11k ağaçlı bir or
mancık ortasında kain hücra ve 
metruk bir rençber evi idi. Madam 
(Romany) ifte bu eve kadar gide
cek, (Alfons)un mektubunu kaçak
çıya kendi elite teslim edecekti. 
Zerzevatçı kadrn ölü gibi yorgun 
olmasına rağmen cesaretle yola çık 
tı ve tek canlı bir mahlıika tesa
düf etmeden dört kilometrelik me· 
safeyi katetti. Lakin metrıik hane
ye giden keçi yoluna saptığı za
man birtakım sesler işitti. Bu ses-

' .,. 

'Almanlar lngiliz yaralılarını 
ler ev cihetinden geliyordu. Ma
dam (Romany) biraz daha ilerle
dikten sonra çitin kenarında dur
du ve saklandı. Arkasındaki ağaç
lann koyu gölgesi kendisini adam 
akıllı gizliyordu. iste orada nefes 
bile almadan bekl~meğe ı.a.ıadı. 
Hiç füphe yok ki Alman jandar
maları (Mauton Devany)yi arıyor
lardı. Herifler gizli bir memba
d~ ~~çakçı?ın &aklaıımı\l olduğu 
en ogrenmıt olsalar gerekti. Bir 
Alman onbafısı ve iki neferden i-

.-argı mahalline nakleılerlerken 
baret olan Alman jandarma müf
rezesi ınetruk haneyi aramışlar la
kin billCY bulamamıtlardı. itte 
müfreze bu tabarriyattan eli bot o
larak eYden çıktığı zamandır ki 
onbatı, ilerid~ a.ğa~l'.'"'"m aralığı.n
da bir gölgenın belınp kayboldugu
nu görür gibi olmuştu. Onbat! Ya
Vllf sesle iki neferi yan~a. çagırdı 
ve kendilerine fısıldar gıbı emret-

ti:_ Çocuklar, siz ikiniz yüksek 
&esle konuşarak keçi yolundan aşa-

• . 
nım. 

Neferler aldıkları emir mucibin
ce yüksek sesle konuşarak, gizlen
mit zerzevatçı kadının önünden 
geçip gittiler. Madam (Romany) 
de bu iki jandarma neferinin ge
çip gitmif olduklarını görü?ce ha
yatında ilk defa olarak bır hata 
yaptı ve iki nefer adam akıllı uzak 
Ia,tıktan etrafta bir düşman nefe
rai kalmamış olduğuna hükmede
rek gizlendiği yerden ayağa kalk
tı ve metruk haneye doğru ilerledi. 

Metrılk hane civarında pusuda 
kalmış olan Alman jandarma on
batısı bir gölgenin eve doğru ilerle
diğini görünce tüfeğini doğrulttu 
ve iyice nişan aldı. O, (Mauton De
vany) denilen kaçakçının (dur) 
emrine itaat edecek bir adam olma 
dığını ve yakalanacağını anlayın
ca meyusane bir müdadafaadan çe
kinmiyeceğini öğrenmişti. Metruk 
eve yaklatan gölgeyi ise (Mauton) 
zannediyordu. Binaenaleyh ıyıce 
nişan aldı ve tetiği çekti ... Gümm ! .. 
Metruk eve yaklaııan gölge (of) bi
le demeden olduğu yere yıkıldı. Si
lah sesini işiten iki nefer geriye dö
nerek alelacele metruk eve doğru 
jimnastik ad1mla koşmaya b3şla. 

- Evet, zannıma kalırsa herif 
nalları dikti. Orada çitin yanında 
devrildi kaldı. Haydi gidip bir ba
kahm. .. 

Onbaşı önde, iki nEf er arkada si
lah davranmış vaziyetinde ilerledi· 
!er. Onbcıtı cebinden bir elektrik 
feneri çıkarmıştı. Bu fenerin ıfığı 
sayesinde cesedi çabucak buldular. 
Ceset yere yüzü koyun düşmü~tü. 
Jandarmalardan birisi ayağıle ölü
yü çevirdi. Onbaşı iğilip fenerinin 
hüzmeler'.ni ölünün yüzüne tutun
ca hayretten kendisini alamıyarak: 

- Vay canına, diye bağırdı, 
Bu kaçakçı (Mauton Devany) de· 
ğil; bir genç kız . 

Onba,ının zerzevatçı kadını bir 
genç kız zannetmesinde hakin var
dı. Çünkü madam (Romany)nin 
çehresi mesudane tebessüm ediyor• 
du. ölüm bu simanın sükfuıet veri· 
ci güzelliğine hürmet etmİf ve de
nilebit: r ki onu daha ziyade fılvi
leştinniş ve bu yatlı kadına bir 
genç lc:ızın bakir teravetini bağışla· 
mıştı . 

Neferlerden birisi cesedi muaye• 
ne ettikten sonra doğrularak: 

- Bitmedı ~ 
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Yeni basılacak madeni uf aklık 
paraların şekillerinin tesbiti için 
Türk sanat'kirları arasdına 18. 
6.934 tarihinde haşlamak üzere 
bir müıabaka açılmıştır. Alaka_ 
darlar Darphane ve Damga Mat_ 
baası Müdürlüğüne müracaatla 
şartnamesini alabilirler. (3188) 

lstanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

\det Kap 
12 Balya 

M. N. 
EZH 582/ 3 ) 

D 1 610/ 13) 

2 
11 

7 

HST 635/ 6 ) 
S S H S 1228, 1 2 
Bağ ATTCO 1/ 8 

10/ 12 
Adet TP Bila 

K G 

1679 00 

223 00 
412 00 

138 

Cinsi Eşya 

Pamuk mensucat 

Galalit düğme 
Demir vesaiti nak 
liye dingili 

IVlüstamel oto 
dış lastiği 

Yukarda yazılı dört kalem mal arttırma ile 16-6-934 tarih 
li cumartesi günü saat 14 de satılacağından isteklilerin o 
gün Istanbul ithalat Gümrüğünde 6 No. Satış Anbarmda 
hazır bulunmaları ilan olunur. (2802) 

J lnhiıarler U. Müdürlüğünden: 1 
Pazarlıkla (351) adet Yangın Söndürme eczası satm 

alınacaktır. Taliplerin 18-6-934 Pazartesi günü saat 14 de 
o/0 7 ,5 teminatlarile beraber Cibalide Alım, Satım Komisyo
nuna müracaatları. (2992) 

Nümune ve tarifnamesi <lairesinde 10,000 takım Ver
mut etiketi satm alınacaktır. Taliplerin nüınune ve şartna
meyi gördükten so~ra fiat vermek üzere 18-6-934 pazar 
tesi günü saat 15 te Cibalide Alım, satını komisyonuna mü
racatları. (3147) 

'il'.,.. Umum, çorap, fanila, trikotaj ......... MARMARANIN PIRLANTASI ~-

İmalathane ve Fabrikatörlere 
Koton, otomatik ve El makinaları 

içia gayet metin ve sağlam çelikten 
örgü makine iğnesi ve aksamı 

-, 1 r alr ı r[~ l ~~~~;'.~~~~; ~~~ı~eegç~'.~a~.era~~iila e:~:;:~~~~i 
IJ ıı 1 r Ji ~ ~ [ tı [ rı ::~ :,~:::::ıer~:~~~~~~~~m içi~e ~:~;,ııd~ 
c-., -s.-. ANTON HAASE 
-._, ----, > -...1 markalı iğnelerin mettıneti ile kJbili ta.tbiktir 

Muhterem müşterilerimize sırf bir hizmet olmak üzere Avrupanın en meşhur 
fabrikalarından getirttiğimi, gayet sağlam çelikten olan bu iğne 

ve aksamı depomn1da rebabet kabul et'.tleyec•k 
dereeede t<nzilAtlı satış yap.lma 1ıta.d r. 

Bir T ecriibe glhel netiuler elde dtireceğini şimdicen 
beyan •deriz. 

Depo: lstanbnl yeni Postane arkasında Aşır efendi sokak 
H U B Y A R H A N No. 1 O 
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.__~~~3-u~··n_c~ü_K_O_L~O_R_o_u ___ tL_A~-N~L~A;;.;;,;;.;;R~I-------' 1ı Çorlu Askeri Sahnalma Il'.!İsyonundan : 
Komisyonundan : IVlalkaradaki kıt' at ihtiya-

Malkara garnizonları kıt'at cı için beher parti 250 bin ki
hayvanatı ihtiyacı için 400 ton lo olmak üzere üç partide 
Arpa veya Yulaf kapalı zarfla 750 bin kilo odun kapalı zarf
münakasaya konmuştur. Iha· la münakasaya konulmuştur. 
lesi 15 Temmuz 934 pazar gü- lhalesi 5 Temmuz 934 Per
nü saat 15 tedir. Taliplerin şembe günü saat 15 tedir. Ta
~artnameyi görmek üzere her ]iplerin şartnameyi görmek 
gün ve münakasaya İştirak e- üzere her gün ve münakasaya 
deceklerin de o gün ve vaktin- iştirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Çorluda Fırka mektuplariyle Çorluda Aske· 
Satınalma komisyonuna müra ri Satmaima Komisycnuna mü 
caatları. (3020) (3136) racaatları. (3031) (3199) 

* * * 
Çorlu Askeri Satmalma 

Komisyonundan : 
Tekirdağındaki kıt'at hay

vanatı ihtiyacı için 400 ton 
Arpa veyahut Yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 14 Temmuz 934 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi gör
mek Üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te
minat mektuplariyle Çorluda 
Askeri Satınalma Komisyonu 
na müracaatları. (3021) 

(3137) 
* • * 

Çorlu Askeri Satmalma 
Komisyonundan : 

Tekirdağ kıt' atı ihtiyacı i
cin münakasaya konulan 
İ40,000 kilo Kuru Ota ihale 
günü olan 12-6-934 tarihinde 
talip çıkmadığından ihale gÜ 

nü bir hafta talik edilmiştir. 
Taliplerin bu müddet zarfın 
da Corluda Askeri Satınalma 
Ko~syonuna müracaatları. 
(3040) (3229) 

* * * 
Çorlu Askeri Satmalma 

Komisyonundan : 
Malkaradaki kıt'at ihtiyacı 

için 18,000 kilo Sade Yağının 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulrrmştur. ihalesi 8 Temmuz 
934 Pazar günü saat 15 tedir . 
Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere ht:r gün ve münaka· 
saya İştirak lçin de o gün ve 
vaktinden evYel teminat ve tek 
Jif mektuplarile birlikte Çor
luda Askeri Satın Alma Ko
misyonuna müracatları. 
(3033) (3222) 

Çorlu Askeri Satmalma Ko-

* * * 
Corlu Askeri Satmalma Ko

misyonundan : 
Münakasaya konulan Tekir

dağ kıt'atı ihtiyacı için 
250,000 kilo Oduna talip çık
madığından bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. Taliple 
rir bu m~\ddet zarfında Çorlu
da Asker! Satınalma Komis
yonuna müracaatları. (3041) 
(:~230) 

* * .. 
IVI. IVI. V. Sa AI. Komi. dan: 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 

24532,5 metre yazlık elbise
lik kumaş kıpalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 
30-6-934 cumartesi günü saat 
10,30 dadır. Taliplerin nümu
ne ve şartnameyi görmek ü
zere her güı:ı öğleden sonra ve 
münakasaya İştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel tek1if 
ve teminat mektuplarile An
kara IVI. M. V. Sa. Al. Komis
yonuna müracaatları. (3003) 
(2957) 3228 

* * * .. 
Ankarada IVI. IVI. V. Satın

alma Komisyonundan : 
Yerli Fabrikalar mamula

tından (375,000) metro Ça· 
maşırhk bez kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
7 Temmuz 934 tarihine mü
sadif cumartesi giinü saat 15 
te yapılacaktır. Talipler şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankarada IVI. M. 
V. Satrnalma Komisyonuna 
müracaatları, ve münakasaya 
İştirak için de o gÜn ve saa
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz muka
bilinde mezkur Komisyon Rs. 
ne tevdi eylemeleri. (3012) 

(3085) 3383 

BOMONTININ nezareti altında 

KIZKULESi PARK ve PLAJI 
Köprll Üsküdar iskeleıiude11 ve Beşik ta ıtan Sala.cağa sabahtuı 
gece yırıma kıdar her yarım uatte gidit geliı vapur vardır. 

INCESAZ, ORKESTRA, VARYETE 
Tue l:ı ıı::u l. L\ iık fıçılar ıı:Cştf rileri,,,izin ~ofralarını şenlen

dirme'·tedir. Hususi mllsamere ve ziyafetler kabul ve 
t rtip edilir. - 3470 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 1 ürk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi iSKENDERIYE 
1ÖRKfYE iş BANKASI tarafından tesis edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET fŞLERi YAPMAKTADIR. 

iSKENDERİYE de •atılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, he11abımıza, TÜRKİYE İŞ BANKASI 

~ube!erinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek isteyenlerin MISIR fş LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 1 
Telgraf adresl: MISJRİŞ - İskenderiye 

-- 313-;, --• 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta Tedrisat IVle~teplerinde Türkçe, Tarih-Coğ 

raf~~· F enbilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca, 
lngılızce IVluallimi olmak isteyenler için bu sene imtihan a
çılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 Temn1uz Pazar günü İstanbul O. 
niversitesinde başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların : 
A) Türk olmaları, 
B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla yaşta olnıamaları 
C) Hüsnühal. erbabından oldukları, cinayet ve cünh'a 

nevinden mahkômiyetleri olnıadığı hakkında mahalli Vila
yet veya kaza idare Hey'etin len bir mazbata ibraz etmele
ri (halen memur ve muallim olanlar hu kayıttan müstesna o 
Jup mensup oldukları Daire amirinin vereceği vesika kafi
dir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeğe mani. 
vucüt arızalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli he
kim raporu ibraz, 

E) Lise veya yedi senelik idadi veyahut Muallim Mek
tebi mezunu olmaları, IVlual lim Mektebinden mezun olan
ların en az iki ders senesi mu allim[ik temiş bulunmaları la· 
zrmdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları tak
dirde 1702 numaralı kanunun 1 inci maddesinden ~ö,.•eri
len dereceler dahilinde her hangi bir Orta Tedrisat Muallim
liğine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir isti
da ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya su vesikal 

ar bağlanacaktır. · 
A) Nüfus tezkeresinin asd veya lastikli sureti 
B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesika

larının asd veyahut suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası 
O) Mahalli IVlaarif İdaresinden nümunesine tevfikan 

tasdikli sıhhat raporu, 
E) IVlahalli IVlaarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı 

fiş, 
F) Altı adet 4X 6,5 büyüklüğünde kartons\t.ı: fotoğ

rafları, 
Bu ves!kaların en son 15-6- 1934 tarihine kadar Vekalete 

gönderihniş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekilete gel
miş olan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan 
istidalar hakkında muamele yapdmıyacaktır. Keyfiyet ilan 
olunur. (2954) 3323 

Hariciye Vekaletinden: 
1452 numaralı kanun mucibince hakkı müktesep teşkil 

etmemek ve 9 uncu derece maaşı verilmek üzere bil müsaba
ka bir Farsca mütercim alınacaktır. IVlemurin kanununda mu 
sarrah şeraiti haiz taliplerin 25 Hazil'an 934 p:ı.zartesi gü-
nüne kadar Vekalete müracaatları. (3075) 3360 

• 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti IVlahallesi Sokağı C i n 5 i Hissesi Emlak Hisseye göre mu-

No.su No.su harnmen kıymeti 

1123 Yedikule Kazllçeşme Demırhane iki dükkan 40 / 120 82-82 1 167 T.L. 
1124 Küçükpazar Hızırbey _ .J lcadiye Kagir hane ve dükkan ve bahçe 1 '2 6 1250 " 
1125 Eminönü Şeyh Mehmet Geylani Sebzeciler Kagir mağaza ve üstü han 30 240 9-9 1 5000 ,, 
1126 Kumkapı Çadırcı Ahmet Çelebi Balipaşa Kagir hane ve iki dükkan 32 240 10s..10s : 1.101 1067 ,, 
1127 Kadıköy Caferağa Kadife (Kirilosı Ahşap hane 3 '5 3 2400 ,, 
1129 Ortaköy Ortaköy Zincirlikuyu Kagir dükkan ve odalar 15 30 24 500 ,, 
1130 ,, ,, Zünbül çıkmazı Ahşap hane 1 2 3 500 ,, 
1131 BurgazadasıBurgazada\.... Hacıpalaş ,, !7,50 '50 t3-15 280 ,, 

1123 sira numerolu gayrımenkulün pey akçesile ihale bedeli nakten diğerlerininki naklen veya gayrimübadil bonosile 
ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti satışa çıkarılmıştır. Pey akçeleri yüzde yedi buçuktur. lhalele~i 
2-7-934 Pazartesi günü saat 15 tedir. IVlüzayedeye iştirak edeceklerin mezkur günde saat on dört buçuğa kada!' pey akçelerı
ni yatırmaları laı:rrndır · Senei haliye vergisile Belediye resimleri müşteriye aittir. Şartnaro,.. bankamız kapısına asılmııtır · (3ıı 7) 
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Daima ve ancak 

Kurukahveci Meh 
Efendi Mahdunııarı 

anesinde bulabilirsiniz. 

u ınUes e • ç bir 
ıa 

es· 
yoktur Er 

ve hiç bir 
.a e s 

Satış yeri yalnız: -
ısırçarşısı kapısı karşışı Kurukahveci Mehmet Efendi Madumları 

Haftada 150 Kuruşla 
Galata' da Karaköy'de meşhur 

E E SİOR 
Büyük Elbise Fabrikasında 

intihap .deceğiaiz kumı~tan 

yalnız iki prova ile 
biçimi tık ve dikişi itinalı 

Susama, yazın ı:>eJenyeı" 
1oıan cezasıdır. Tabii havası 
'lıazmiyeye malik Eno"ıİ 
ı., Fruit Salt>" gazOzl\1 toza' 
bir mıkdaıı limon sıkıldıkda~ 
'ıusamayı gideren Utif,, 
lihht ve mükemmel bir 
'milstahzır tegkil ederJ 

"" &tı.h "" ak~am Pıir tı.r- , 
dak ıu derununda bir 
lahl'e ka~ıgı 'IOlkdsruıd# 
/ı4fıdi,.. 

Ismarlama bir kostüm 
yaptıra bilirsiniz. 

Ayaı fabrikada: 

Kadın, erkek ve çocuklara mahsus 
l~giliz biçimi empermeabilize parde
suler: pa!tolar, kostümler, muşambalar 
vesaırenın en zengin ve müntahap , 

Yüksek ektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetindenı 

çeşitleri vardır. 3311 

l\-1ülkiye Mektebinin 934 M;ıli senesi mekülat ve n1ah· 
rukat ihtiyacı aşağıda isimleri hizasında gösterilen günler· 
de Fındıklıda Güzel ısan'atlar :ı.kademisinde Yüksek mektep· 
ler muhasebeciliğindf) müteşekkil mübayaat kontisyonu ta 

.Al rafından açık münakasa suretiyle ihale edilecektir • .Taliple· 

.. rin ~raiti anlamak üzere Yıldızda kain Mülkiye mektebi .. -~' - "'( <' .... ·~·:~·ı·-. ~· .11~' . •• \. ·- • 

Orta tedrisat muallimi olmak isteyenlere: 

Maarif Vekaletinden: 
Yüksek Mektep Mezunlarından ve yahut ehliyetname ile 

Orta Tedrisat Muallimliği hukukunu kazananlardan Orta 
Tedrisat Muallimi olmak iste yenlerin bir İstida ve mahalli 
Maarif idarelerince tasdikli bir fiş ile 25 Haziran 1934 tari
hine kadar nerelerde vazife almak arzu ettikleri tasrih olun
mak üzere Vekalete müracaat etmeleri ilan olunur. (2953) 

3322 

Kabataş Liıesi Müdürlüğünden: 
Kampa çıkacak talebenin ikmal imtihanlarının 20 Hazi 

:ana kadar bitirilmesi emredilmiştir. Değişen imtihan proğ
rammı görmek üzere Muallim Reylere talebe efendilerin der· 
hal mektebe uğramaları. (3206) • 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI ' 

40 ton üstüpünün kapalı zarfla münakasaıı 14 Temmuz 
934 cumartesi günü ıaat 15 de Ankara' da idare Merkezinde 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara, Haydarpaşa ve Adana vez
nelerinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır.(3184) 

3461 

Müdürlüğüne ve n1ünakasaya iştirak için komisyona nıüra· 
.--Kimyager caatları teminat akçesinin bir v.ün evvel muhasebe veznesi

ne yatırılması, münakasanın saat 14 ten 17 ye kadar devam 
Hüsameddin . edeceği ilan olunur. (Jo1s> 

Tam idrar tahlili 100 lcuru•tur. Bılö- N e v ' i 
mum ıahlilit. Bahçekapı, Eın",\k ve Ey- Ekmek, Et, Sade yağı, Zeytin 
ram Banka<ı karşısın~• lzzeı ~ey H::.a yağı, Zeytin, Sabun, Beyaz 

________ (. 78) Peynir, Kaşar, Yumurta 

Askeri Matbaa Müdürlü· Pirin~, Kuru fasulya, Nohut, 
ğünden : Mercımek, tuz, Patates, Soda, 

Askeri Matbaaya Kaligraf- Kur~ Soğ:m, Un, .~akama, 
tan anlar İki Kartoğraf, bir Şeh~ıye Nışasta, Pınnç Unu 
mürettip alınacaktır T l" • lrmık Toz ve kesme şeker. . a ıp 0 Seb Od M - l k"" .. .. lanlarm •eraitini v · t•h ze, un, anga omuru, ,.. e ım ı an ·ç k .. t" k k gününü Ögv renm k .. s·· amaşır yı ama ucre l o ve e uzere u· d k"" .. .. 
leymaniyede Askeri Matbaa- ma en omuru. 
ya müracaatları. (3168) 

3461 

OVOM 

'hale tarihi ., 
2. 7. 934 

3-7-934 

4. 7. 93"' ' 

Günü 
Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

LTINE 
llergün akşamı kadar hastalarını Emin 
önü Valide kıraathanesi yanındaki mu
avenchanesinde tedavi eder. 

-Telefon: 24131 - ( 236 ) -

Tabii mukavvi rda 
G. &. A. Baker Lt 
Pravuayııns Han, Tel. 24330 

3345 j 
' 

(24) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925. 

Trabzon yolu 
TARİ vaparu 17 

Haziran 
p AZAR ııünü -t 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon
culdak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rel, Trabzon ve Raeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sünı:ıeneye 

uğrayacaktır. 

lzmit yolu 
Yaz tarifesi 

Pazartesi gününden maada her gÜn 
bir vapur cuma ve salı günleri saat 
9 da diğer günler saat 13,30 te Top
hane .,htnnından kalkacaktır. 

Karabiga yolu 
Her 

CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
günleri ıaat 20 de Tophane nhtnnın
dan bir vapur kalkar. Gidiş ve dö

nüıte mutat iskelelere uğrar . 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapurlan cwnarteri ııününden maa-
da HERGÜN saat 9,30 da Top
hane rıhtımından kalkarlar. 

Beyoğlu •ulh dördüncü hukuk hakim· 
lifinden : 

19 Şubat 934 tarihinde Alman has
tanesinde vefat eden Konya meb'usu 
Kazım Hüınü Beyin teftkesine mahke
anemizce vaziyet edilerek tasfiye'"aine ka. 
1'llr vrilmiı olduğundan tarihi ilandan 
itibaren müteveffadan aiacaklı olanlarla 
borçluların bir ay zarfmda evrakı müı
biteleri ile beraber mahkemeye müracaat
ları ve akıi taktirde tereke lehine iıkatı 
hak eylemiJ nazarı ile bakılacağı ilan 
olunur. (438) 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galataaarayda Kanziik eczalıanesi 
karımnda Sahne sokağında 3 numa· 

ralı apartnnanda 1 numara. 
3124-............................................................ 

Ne,riyatı idare eden : 
MUMTAZ FAiK 

Gazetecilik yı;,cı.atbaacılık T. A. Ş. 


