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İ Gazi Hazret eri e · şa ·ı a e iz i 
1 Çanak ale ve u sa' a len ir 
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~ ANKARA, 18 (Telefonla - Gece yarısından sonra) - raber çarşamba günü trenle Afyon tarikile lzmire gidecek 
=: Şehinşah Hz. nin yarın geceyi Ankarada geçirmeleri muh- lerdr. Yolda Eskişehir Tayyare Mektebi, şeker fabrikası 
= temeldir. Bu takdirde Gazi H z. muhterem misafirlerile be- ziyaret edilecektir. Izmirde Şehinşah Hz. şerefine bir balo 

~ 
verilecektir. lzmirden Çanakkaleye gidilecektir. Avdetle 
Bursa ve Yalova ziyaret edilecektir. Bu seyahate Fırka umu
mi katibi Recep Bey de iştirak edecektir. 
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Komşu 
Bulgaristan da 

Bulııariatan'da olup biten itlue, pek 1 
tabii olarak, gözkulak oluyoruz. Çünkü 
hem iyi bir komtııyuz, hem de candan 
bir dost olmak istuiz. Bu komıu mem· 
lekette haılıyan ıslııhettan ıunu bekliyo· 
ruz: iktidar makamında, biribidnin ka· 
runa susamıf, kanaatleri aykırı, yalnız 
dahili değil, harici meaele üzuinde de 
biribirile UYUflltnaZ iki düzüneye yakın 
aiyaai fırka namına tereddüt ve korku 
içinde hükUnıet süren bir zümreyi d-~~I, 
su!hü, nizamı, iktısadi inkitafı ve butun 
bunlarla berabu, pek haldı olarak, Bul
ıımstan'ın hakiki menfaatlerini düıünen 
milli bir heyet kurmak ••• 

inkılap itleri "yarım tedbirler., le yü
rütülemez. Sofya'da birl<aç hafta evvel 
yapılan hükUınet değiıildiği; bazılarının 
sandığı gibi nezaret aandalyalanndaki 
birkaç adamın değiımeainden ibaret kal
saydı elbette bir mana ifade etmezdi. 
Anl~ılıyor ki, yeni hareketin batında 
bulunanlar, inkılipçılıkta "idarei masla· 
hat, sisteminin ııökmiyeceğini anlamı~ 
ad..:U.ardır. Bu anlayıtın teuhürl10rinı 
alınan kararlardan ve yeni icraattan an• 
lamalı kabil oluyor: 

Siyasi fırkalar ve siyasi fırka mahiye
tindeki bütün tqekküller dağıtılıyor. 
Fırlca gazeteleri kapablıyor. Siyasi savaı
lara nihayet veriliyor. Herhanıri siyaai 
bir teıekkül ile alaka ve nisbetini muha
faza edenlere alır cezalar konuyor. 

Yeni baıvekilin sözlerine ııöre: Mem
leketin iktuadi, hani ve mesleki bütün 
t'efekkillleri blrleıtirilecek. • • Bu auret· 
le devlet için 1ailam ve yeni bir içtimai 
m\Uahir yaratılacak... Milletin bütün 
mü.tahsil tabaka11, devletin hizmetine 
alınacak ••• 

Nazari olarak böyle ııamimi, açık bir 
ülkü etrafında toplanan inkılap zümresi
ne hak vermemek, en büyük haksızlık 
olur. Bütün marifet; aar11lmadan ve 
memleketin faydalı, verimli kuvvetlerini 
çok sanmadan bu ülküye çıkacak yolla
rı daha önceden aramak ve bulmaktır. 
Bulgar milletinin aklıselimi kadar m~s
beıl! ve realist zeki.ıı, bu noktada bıze 
emniyet veriyor. 

Acaba fU sıralarda Bulgaristan, böyle 
bir inkılap tecrübesi yapmıya_ mecb.ur mu 
idi? Hemen ıöyliyelipı ki, böy!e bır ha· 
reket Bulııaristan için kat'i bir zaruret 
halini almııtı. Sebep açıktır: Fırka mü
cadeleleri yüzünden memleket itleri alt 
üıt oluyor. Dahili politika düıünceleri, 
harici politika zaruret1erini unutturuyor. 
Memleketin sağlam, tereddüt ve 4üphe
den beri açık bir aiyaai prasranu: yok ..• 
Hudutıuz iktıaadi ve mali :zorluklar için· 
de çırpınan hükume~; ikt11adi ~alkı~mı· 
ya sarfedcceği maddı v~ manevı faal~yet 
ve enerjiyi fırka ve parlamento kombıne
zonlarına ayırrruya mecbur oluyor. Ma· 
kedonya komitesi~. Tr~ya k~iteşi gib.i 
ııayrireımi tetekkullenn tazyıkı ve tethıt 
politikalan da ayn ayrı hesaba katılmak 
liizuııgeliyor. iktidar mevkiine geçen hü
kümetlerin verdiği ıözlere, giriştiği ta· 
ahhütlere inanmak ııüçlefiyor. Çünkü 
büsnüniyetlerine rağmen bu hükiimetle
rin vertljkleri sözü siyasi fırkalara kabul 
ettirmeleri daima ıüpheli kalıyor. Bu ha
lumdan Bulgadstan'da otoriteye ?'alik 
bir idarenin kurulmasını memnunıyetle 
karıılamak lazımdır. 

Başvekil Ha:ıretlerinin Şehinşah Hazretlerine verdiği ziyafetten ıonri 

Türkiye - lran dostluğu 
z. 

ettiler. pıl ı 

Başvekil Hz. Mecliste mühim beyanatta bulundu 
"Yeni lranla yeni Türkiye-nin münasebetleri sulh noktai 
nazanndan bizi.ıın memleketlerimiz için olduğu kadar komıu• 
)arımız ve daha uzak komşularımız için de nimet sayılmalıdır,, 

( 
"\ 

Şehinşah Hz.nin 
Ziya/etleri 

ANKARA, 18 (Telefonla) -
Şehin,ah Haz:retleri bu akf"m 1-
ran selarethanuinde Gaz;i Hz. ıe
reline bir :r.iyalet vermifleı'Jir. Zi
ya/eti bir aiivare takip etmiftir. 
Şehinşah Haz.retleri yarm öğleden 
evvel mü:r.eyi, müuseseleri :r.iya
ret edeceklerdir. ôğleden sonra 
da Halkeuinde verilecek konsnde 
ve temsilde hazır bulunacaklardır. 

Şu muhakkak ki, bu devirde her.?'~: 
leketin idaresi batında etrafın~. •?zun~ 
dinletebilen, otorite sahibi- bir hukumetin 
bulundurulması kat'i bir zaruret olmuı· 
tur. Demokraıi ve parlimentarizm sis· 
temlerinin mazideki fayda ve tesirlerini 
ıınulma.ınakJa beraber bu aiıtemlerin ye· 
ni hayat ıer.ai.ti karımnda iflas ettiğini 
kabul etmelıdır. Zamanımızda hayat si· 
ya&et ve. bilhas~a 5ktısat iı1eri çok ~or, 
çok ıerttır. Hu~um~tlerde, otorite ile 
ifade olunan genıf hır ıalibiyet ve nü .. 
fuz olmazla bu itleri yürütmek mümkün 
olmaz. Ancak, bunda da yanlıı bir anla
Ylt• kapılmamak lazımdır: Otoriter bir 
hıikumet demek, her türlü t~ftiş ve mü. 
rakabeden hariç bir idare değildir. Da
vayı böyle anlamak ve öyle yürütmeğe 
çalışmak pek tehlikeli bir_ıey.olur . .O va· 
kit tek bir adamın hakimıyetı, padı~a~ın 
istibdadı hll.1tlı keyfi bir idare basamagı· 
na inilmi, olur ki, böyle bir yol ~er va • 
kit çıkmaza sürükler. Memleketi~ kuv; 
vetleri, ıalihiyetleri arasında hır. ~e~ı 
muvazene kuravııyan bir idareden ~yıl.ık 
beklenemez. Tevazu duygularımızı ıncıt· 
meden ıöyliyebiliri• ki, Kemalist Tü~_ki
ye idaree.i böyle muvazeneli temeller uze· 

Şehinşah Hazretleri ve Gazi Hazretleri geçit resminde 

Büyük Millet Meclisine bu veaile ile 
memnuniyetle ve sevinçle haber veririm 
iri halkımız her tarafta kendiliğinden 
hi~siyatımız; ve iki millet arasındaki 
kardeıliğin yüksek menfaatlerine vukuf 
ve kanaatle muhabbet ve alakasını göı
termektedir. (Şiddetli alkıtlar). 

rine kuru1mu,, tip bir idaredir. . . 
Yeni Bulga, Baıvekili, memleketının 

harici politikasında hiçbir değitiklik ol· 
ınıyac.o.Kını ıöylecii. Bu teminatı ters, 
menfi bir manaya almak doğru olmaz. 
Y alnn: ıu var ki, maddi tezahürleri g~
~Ülmedikçe huna benzer sözler; kli\sık 
beyanat mahiyetinden ötesini geçemez. 
Yeni hükumetin so \ Balkl\n anlaımafarı 
Ve Balkan misakı kaqıundaki karar ve 

ANKARA, 18. A.A. - Ala Hazreti J ve Şehinşah Hazretlerinin mihmandar- ı 
Humayun Riza Pehlevi Hazretleri bu- )arı birinci ve üçüncü ordu müfettitleri 
gün B. M. Meclisine teırif ederek bir Fahrettin ve Ali Sait Pa§81ar, İran büyük 
müddet Meclis müzakerelerini takip bu- elçisi Sadık Han ve Tahran büyük elçi-
yunnuşlardır. Bu ziyaret Şehinfah Haz. miz Hüsrev Bey de bulunuyorlardı. 
retlerile onun şahsında kardeı Iran mil- Celsenin açılmasını müteakip reis 
leti hakkında çok samimi tezahürata se· Kiizım Paşa Hazretleri, Batvekil lımet 
bep olmuıtur. . Pa,a Hazretlerinin söz aldıklannı bil. 

Meclisin ikinci celsesı açılırken Ala dirmit ve mü,amünileyh P"§a kürsiye 
Hazreti Humayun refakatinde B. M. M. gelerek fU beyanatta bulunmuttur: 
re.is vekili Eıat Bey bulunduğu halde Muhterem efendiler 
Riyaseticüınhur locasında yer almışlar- Dost ve asil lran milletinin büyük hü-
dır. kiımdarı Şehinşah Hazretleri bir kaç 

Şehintah Hıızretlerinin refakatinde 1- gündenberi memleketimizi miıafirlikle-
r~n .hariciye nazın Seyit Bakır Han Ka· rile şereflendirmiılerdir. (Şiddetli alkıt· 
zımı,, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey lar). 

Gazi Muıtafa Kemal Hazretleri, yeni 
Türkiye devleti için olduğu gibi, Şehin· 
tah Hazretleri de yeni İran devletinin 
istiklii.1 a~kını, asil hislerini, çalııkanlı
iiını temsil eden yüksek bir fahaiyettir. 
(Şiddet,i alkışlar). 
Hnlkunız her tarafta Şehinıah Haz. 

retlerine taşkın muhabbetlerini ııösterir
ken, lran milletine kartı muhabbetini ve 
ona olan itimadını ııöstermiı olduğu 
kano.atındadırlar. 

Har.!edilen meseleler 
Arkd84lar, 

Komşu ve kardet iki milletin kudretli 
(Devamı 7 inci sahifede) 

········-· ................. ,,, .. ,., .. , .. , ......................................................................... . 
vaziye~i ne olacak? Başvekil Go•podin olmak için şunu da ilave ede.l~ ki, .y~ni mamalıdır.ki, !Julgar inkılabın.''? am~ll.m 
G.~~gıy~,. bunu .•~ık açık anlatmadıkça Bulgar hükumetinden, harıcı. po.lıtıka "':~aında 11yası fır~l~n, dahıl.ı pol.ıti~ 
hukumetının harıcı politikası yollannı hakkında tam bir izahı hemen şımdı bek- duımanlıklarınm çırkin, menfi te11rlen 
tamamile aydınlatmıt olmaz. Şurasını lemck doğru olmaz. Bulgaristnn'da hat· ne kadar çok olursa olsun; harici politi-
hatırlanl8k lazım ki, bunda!' evvelki hü- lıyan hareket, basit, kolay biy 111.aha! k.a müliih~za '!e hat~ tehlikelerin.İn daha 
kiimetler; Balkan devletlerı arasında ce- hamlesi değildir. Bu memleketın uyası zıyade muen!r oldugu .m~h~_aktır. H~ 
reyan eden sulh ve anlaşma müzakerele. ve iktısadi şartları, devlet kuruldu ku.~u· h.alde Bulgarıatan, yenı bır ımtih.~n geçı· 
rine ve müzakerelerin neticesinde imza· lalı takip edilen rejimin memleket b~n· rı!or. Bu .m~leket hakkında .dunya e!.· 
lanan Balkan misakı~a kartı Bulgarista- yesinde y1l4attığı ahliik ve }>~etle~ ~erın; ~ıumumıyesı tarafından verılec~ hu-
nın aldığı aykırı vazıyetin sebebini izah liği dütünülürae, başlanan ııı.n muhım bır kum; ıslahatçıların _!>undan •?nr~. karar 
edemeıniılerdi. Gerçek Bulgaristan gibi, inkılap hamlesinden baıka bır ıey ol~- ve tutumlarına baglıdı_r .. Bız. Turlder, 
Balkanlann sinesinde otlıran bir devle- dığı anlaşılır. Bulgar ıslahatçılannın ılk hem umar, hem de dılerız ki; Bulgar 
tin, kom\uları arasında geçen sulh ve an- hedefleri, dahili nlah~tta muvaffak ol- komşulanmı~ f"nİ karar ve tutu'!'l~n· 
laıma hareketlerine kartı kayıtsız, ala- maktır. Bunda tam bır mu~affa'??'et v.e da;. ~ynelmılel anlaıma, sulh ve ınkıtaf 
kasız kalmasını mantıki ve hatta Bulga- netice alındıktan sonradır kı, hancı polı- polıtıkasından ayrılmaaınlar ••• 
ristanın hayati menfaatlerini bir tarafa tika ile daha esaslı surette ınetgul olmak Siirt Mcb'usu 
atmadan müdafaa etmek güçtür. lnaanflı sırası ııelecektir. Nihayet ıu da unutul- MAHMUT 

Takas suiistimali 

Birçok memurlara da 
işten el çektirildi 

Maznunlardan ikisinin tahliyesi için otuz 
beıer bin lira kefalet istendi 

Takas i'ini tetkik eden heyet, ibra him, Ali Kemal, Emin Beyler • •• 
Takas ıuiiıtimali tahkikatına aaiıinhı ikinci kıımını da bugün -

büyük bir ehemmiyetle devam edil- lerde bitirecek e mesele tamamen 
mektedir. Tahkik komisyonu me- (Devamı 7 inci ıahifede) 

M. Hitlerin nutku 

Alman Başvekili milli sos
yalist siyasetini anlatıyor 
"Biz sulh istiyoruz! Fakat bize taarruz edilirse 

kendimizi kanımızın son damlasına kadar 
müdafaa edeceğiz,, 

M. Bitler "" M. Muısolini V en•JU.tc 
GERA, 18 (A.A.) - Alman istih

barat biiro6u bildiriyor: 
M. Hitler Milli Sosyalist aiyaseti 

hakkmda bir nutuk aöyliyerek ezcünı 
le demiştir ki: 

Görüşler. 

IQflatlerin re$mİ geçidini seyredcrkerı 
Alınan milleti kuvvetine itimadı 

tekrar elde etmittir. Ne İ•tediğimiz &G 

nılduğu vakit, dahilde ve hariçte bizi 
rahat bırakmalarını istiyoruz diyo· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

• 
Köylü- Toprak - I sede ... 

Köy~üyü topraklandırmak, bugü
nün yeni bir ifi değildir. Cümhuri
yet tutumunda köylüyü topraklan· 
dırmak; ülkü bütünlüğünün bir kö
kifi, ana direğidir. Cümhuriyet ku
rulduğu gün, temeline bu direk te 
çakıldı. Çünkü daha Sakarya yılla
rındanberi düşünülüp hazırlanmış· 
h. Bugünkü atqli ve temiz konuf· 
malar, çeki,meler olsa olsa bu altın 
zincirin arhk iki ucunu biribirine 
perçinleyip bitirmek için olabilir. 
ôyledir de. 

Topraksız. köylüyü toprak/andır
malı, hiç korkmayınız., (hakkı ta· 

-Trabzon Mebusu Raif Bf. ye -

sarrul mukaddest"r) denilen konıı 
yu bozmaz. Bozsa bozsa birtakım 
fırıldaklar ve üstükapalı zorbalı
/arla haksız elde edilen uydurma 
tapuların havadan hükümlerini bo
z.ar. Bu da devlet ve halk için bir 
kô.r olur. 

Hem de tasarruf hakkını söyli
yen kitaplarımıza pek o kadar baş 
ve bel bağ' .. .,,amalıdır. Onlara gö· 
re (tasarruf hakkı mutlaktır, teca
vüzden masundur, mukaddestir) 
oma, gelgelelim'(ok yerinde öyle 

(Devamı 2 inci sahifede) 
AkaGONDOZ 
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İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESIJtA.l.ARA CORl.J 

Tanzimat ricali daha fazla teceddüt 
fikrine sahip olsa idiler ..• 

Şu kadar ki Omıanlı devleti tim- yete tahakkümünü mütezamnun 
di değil, hilafet hakkını yeni ka- olan - tiddetli bir merkeziyete is
zandığı zamanlarda bile dini bir tinat ettirmek istemi,lerdir. 
devlet olmamıttı. Devlet ne hilafet, Onun için eğer metrutiyet usulü 
ne de lslıimiyet namına hiçbir har- Mithat pafal1m kanunu esasninin 
be giri~memiştir ve hareket hattı- hürriyetperv~rane tefsirile telakki 
nı daima mülki hükumetin - daha ediler ve o z .mandanberi cereyan 
Jonru bir tabirle cismani hükfune- eden ahvalin ve devlet namına vu
f n~- menfaatlerini uydurmut ol- kubulan taahhü<Ultm icabah da 
ılugundan hilafetin saltanata değil, nazarı dikkate/ alınırsa, memleke
bili!.kis saltanatın tefevvuku ta ilk tin mülki b. rliğine ve saltanatın is
zaırnı.nlardanberi meyda:.-ıdadır. tiklaline halel getirmeksizin bütün 
Bundan sonra hilafet kuvvetinin unsurları hosnut edebilecek bir 
tefevvuk edebilmesi ihtimal dahilin program tanzimi kolaylaşmıt olur. 
de değildir. Onun iç·n evvela pek Benim yinni senel k mefhudat 
muhim gibi görünen ilk itiraz, itin ve te~kikatıma göre Osmanlı unsur
biraz derinliklerine varılınca ehem- !arımdan bazısının dahilde timdiki 
miyetini kaybediyor. Kaldı ki muh- hukümetin ve onun tetvikile aha
td if Osmanlı unsurlarının müra- linin bir kıımından gördüğü mua
kah s i hilafet kuvvetini değil, sırf mele ve hariçte dahi Osmanlılık 
Mlta nat idaresini sıimil olacaktır. namına gösterilen taassuplar sebe
Diııi i•ler ve hilaf~tin manevi nü- bile nevmit olarak, isted kleri im
fuzu gene halife ile Müslümanlara tiyazların ve ayrılmıt temayüllerin 
kalacaktır. önünü almak - ve~ev mütkül bile 
Osmanlı memleketlerinde nefre- olsa - henüz imkan haricinde de

dilecek müsavat sırf mülki idare ğildir. Bu husus, dahili politikayı 
namma olacağından bunun münha- büyük bir hürriyetperverliğe ve 
sıran Osmanlı padişahına taallUku kat'i bir adalete isfnat ettirmekle 
'"udır. Halife ls'am alemile mane- mümkün olabilir. Eğer öyle yapı
"i mtinasebetlerinde - dini işleri lıraa, ecnebi intiraka'\ının bu tema 
l-x:a,,üz etmemek tartile - daima yüli.tt.an istifade eylemelerinin de 
müstakildir. Eğer Osmanlı ls\ii.m- önü alınır. Bunu yapmak için tefcv
ları arasında bundan sonra din na- vuk ve hakimiyet iddialarından 
mına muharebe ve cihangiri k et- vazgeçerek vatanı mütterek addet
mek ümitleri beıliyenler varsa, bu mek ve "hakim., yerine ",erik., ol
tabii onlarca mahzurlu görülür. makla 'ktifa eylemek icap eder. 
Öyle olmayıp ta bili.kiı eğer hila- Böyle yapılırsa itilaf mümkündür. 
fetin bundan böyle lılam kavim1e- Yoksa - Paditah değifse bile -
ri arasında rabıtaların artma.sına ve fimdiki ihtilafların ve rekabetlerin 
medeniyet eserlerinin teatisine, hiz- devam eyliyeccği ve tark meseles!
met eden manevi bir kuvvet olma- nin daima mukaıemeye doğru yü
sına muvafakat edil'yo_rsa, (daha rü;o.;:ceği kemali teessüfle an\aşıl
doğrusu eğer bundan b14ka bir feY mak_ta<lır . ., 
yapmak zaten mümkün olamıyaca- Dıran Kelek~an efend.11in bura
ğı ve Avrupanın bundan fazlasını da ~atırı°:2' getıre.~d~ği veyahut 
hiçbir zaman bırakmıyacağı takdir getirmek ıstemedıgı bır n"'kta var
ediliyorsa) o halde böyle bir ittifak dı: lslam ohnıyan unsurlara ırki ve 
her türlü mahzurdan salimdir. içtimai müsavat verilmeai esası ka 

Şimdi islim unsurların ırki ve iç- bul olunsa idi, fark meselesinin 
timai müsavata nail olmaları güya mukasemeye doğru yürümesi dur
iceride if razlara uğrayacağı iddi- durulacak mı idi, yoksa o yürÜyüf 
a~ına gelelim: Benim zannıma göre daha z·yade süratle mi ilerliy~ek
bu iddia Abdü'.hamit unsurunun ti? Türk olmıyan uıuurlarm fİka
taaasupkarane tesirlerine mağlup yetıçi olnıaları istipdat idaresinin 
olanlar ara•ında kök aa\mış batı\ zulmünden ve hi.kim millet diye 
bir zandan ibarettir. Pek çok baki- tawif ettiği Türklerin onlara kartı 
kat taraftarları böyle ıbir zannın i- olan muamelesinden mi ileri geli
Je ri sıirülmesini Türk kavmin 'n me- yordu, yoksa b ·r asırdan fazla bir 
deniyetkarane fıanna kartı bir ha. z111nandan beri Türkiyeyi paylllf
karet sayarlar. Malümdur ki Tanzi- mağa kat'i surette karar vermit o
mat hattı hiımayunu fimdiki zama- lan büyük devletlerin onlar nezdin
na niahetle yüzlerce kat daha fazla de yaptıkları tahrikattan mı doğu. 
taassup hüküm ıürdü~ü bir zaman- yordu? 
da nefredilmitti. Halbuki o hattı - Bitmedi -
humayunun nefri hiçbir ciddi itira
za uğramamıfh. Eğer o zamanın ri
cali biraz fazla teceddüt ve faaliyet 
fikrine malik olsa ve hattı huma
yunun hükümlerini tamamile yeri
ne getirse idiler, devletin pek çok 
feli.ketlerden, pek çok zararlardan 
kurtarılmıt olacağı muhakkaktı. 

Bundan otuz sene evvel kanu
n.un. esasin~n nefri de - hürriyet 
fıkrı noktaı nazarmdan mühim b·r 
adım o!makla beraber - lalam 
.. r ali tarafından itirazlarla. değil 
bi. ikis hasretlerle karfllannu,tı'. 
T·"k kavmi her vakit zamanın muk 
lezayitını takdir ebni' Ye politika
nın icabatını kabul eylemiftir. Dev
let ve salta.natın.heli.ktan kurtarıl
ması için elzem okon ,eyleri reddet
mek için milletin t~ubunu ıiper 
olarak kullanmak ancak Abdülha
mit asrına layık olan tetebbüsler
dendir. Çünkü Türk milleti müteas
sıp değildir. 

Üçüncü maddeye cevap verme
den evvel tetkik edilmek lii.zımge
lir ki acaba ırki ve içtimai müsavat 
demekle ne anl14ılır? isminden de 
ank.,ılacağı veçhile Kanunu Esui 
b·r memlek .. tin idari ahvalince an~ 
cak mevaddı esasiyeıi şiınil olup 
mevaddı mündericeıinden hemen 
herbiri bir ve hatti birçok kanun
name ve nizamnamelere esa.s ol
mak üzere tanzim edilmiştir. Biz
deki kanunu esasi de bu suretle ya
zılmı' olup vakıa eauen ırki ve iç
timai müsavatı tem;n edecek ahka
mı haiz ise de, bunların dairei tü
mul ve ehemmiyeti ancak hürriyet
perverane bir surette tatbik edil
mek sayesinde gösterilebilir ki za
man buna müsaade edememittir. 

Ezcümle mezkur kanu vilayetle
r · n tesii mezuniyetlerine ve mede
ni memleketlerin ekserisinde görül
düğü gibi, siyasi ve askeri umurdan 
gayri iflerde, mesela Maarif, Nafi
a . Maliye ve Mülkiyenin bazı cihet
lerinde idari muhtariyeti haiz ol
malarına müsa't bulundurduğu hal
de sonradan bazı Türk ihrarı bu hu 
susları inkara kalkıtrnışlar ve meş
rutiyet usulünün tatbikini - ni
zam dairesinde akalliyetin ekseri-

M. Hitlerin nutku 
(Başı l inci sahifede)) 

ruz. (Dünyanın m .. ;.aleme ti için ne 
yapmağı diifünü.yorsunuz) diye ac>
ranlara, 70 milyonluk nüllete yalnız 
kendiaine değil di~er nülletlerin huku 
kuna da hürmet etmesini talim ettiği. 
mizi ııöylüyoruz. Diğer de,,let adam -
larmın da milletlerine ayni feyi tel
kin eb:neaini tenıenni ederiz. Önümüz 
de muazazm meıeeller yığılıdır. Ese
rim.iz hiç bir kimseyi incitmiyor, fa .. 
kat inciltilmeği de kabul etmiyonız. 
Diğer devlet adamları. iılerimize ka
MflDadan, memleketleri.n..in dahili İJ .. 
)eriyle daha ziyade mOKul ola.atar bu 
dünyada daha. iyi y&.tanabilecektir. 
Sulbü se•İyoru.z, dünya ma"tbuatırun 
sulh için çal""1'as• ve diğer emeller 
taftyan kuvvet ve tahıiyetlerin emri· 
ne inıade bulunmamaları icap ettiği
ni zannediyoruz. Hukuk müsavab .is
tediğimiz zaman, bu takdirde, ıilih
lan çoğaltma.k ti.zan geleceği cevabı
nı alıyoruz. Mademki aize taarruz et 
mek istemiyoruz ve yalnız bize teca .. 
\'Üz edildiği vakit kendimizi müdafaa 
edebilme köçin lüzumu kadar kuvvet
li olmak istiyoruz, istediğinz yapınız, 
d:~ oruz. Diğer devletlere kartı fena 
kastımız yoktur. Fakat bize karşı ter 
tip edilen suikastlara karıı kendimi
zi mühafazaya mecburuz. Sulh isti -
yonrz, fakat bize taarn.;.~ edilirse, ken 
dimizi kanrmızın son damlasına ka .. 
dar mü.da fJ1111" edeceğiz •• , 

M. Göbels'in nutku 
CERA, 19 (A.A.) - Alman İ•tih

barat bü~u blldiriyor..:..-
Propaganda nazırı M. Cöebbels, 

münekkitler teybinde bir ntuuk sö li
yerek milli sosyalist hareketjnj te~kit 
edenlerin bu hareketin haricinde kal
drklarrnı iıbat etmekte olduklarını 
bildirmiş ve demittir ki: 

Bunlara milli sosyalizmin bariz mu 
nffakıyetinden bahsediline, taliimiz 
olduiu cevabını verirler. Taliimiz var 
sa, bu ona liyik olduğumuz içindir, 
mücadele ettiğimiz içindir. 400 ölü ve 
binlerce yaralı verdik. Alman milleti
nin tevhidi mümkün oldu. Çünkü mil
li sosvaliatler birlik Örnei?i vermişler
dir. E~er bul(Ün çok dinlenen bazı 
kimseler milli a.<»yalizmi tenkit için 
iHt!ere emnivet ıröster':Tlekte ve onun 
kararlarını kabul etmekte iseler. biz 
de milli sosv~liıt fikrinin miişahhıa.sr 
oaln Hitleri ileri sürere1< yalnız ınilli 
-.o!"yalizm münekki Pre v,.. bozsruncu .. 
l"r~ k~rsr müc~delede saflarını kuv. 
vetlendirmektedir. 

HARİCİ HABERLER 
ı-----
1 Yavuz ve Mecidiye Zonguldakta 

Avuataryact'a bir takım Hiılercil erin tethif usulü tatbik ettiklerini 
birçok yerlere bombalar attıklarını telgraf havadisi olarak yazmıştık. 
Yukandaki resimde Avusturyada bir demiryolu köprüsü üzerine atı
lan bombanın tahribatım görüyor• unuz. 

:K:ilçilk ıtııar 
•• 
Uç devlet Hariciye nazırı 
Bükreşte toplandılar 

Müzakerelerin mühim bir kısmı Sovya Rusya 
ile olan münasebetlerin tetkikine hasredilecek 

BÜKREŞ, 18 (A.A.) - Küçük lti
lifm daimi Meclisi, buıiin Bükrette 
toplamnaktadır. Bu toplantı, üç dev• 
let Hariciye nazırlarmın bu sene zar .. 
fında yaptıktan ilk büyük teli.kid r, 
Bu mülakat, ıimdiki beynelmilel vazi
yet dolayısile fevkalade bir ehemmi
yet k.,.bedecektir. 

Romanya ve Çekoalovakya, Sovyet 
R....,.yayı tannnr1lardır. Bu sebepten do 
layı üç Hariciye nazırının kQl'Dfu dev
letlerle olan münasebetleri hakkında 
yapacakları müzakerelerin büyük bir 
kıamı ist kbalde Sovyetler!e gerek IÔ
yasi ve gerek iktnadi aahada teıiı ve 
idame edilecek nıünaaebetlerin tetki
kine haaredilecektir. 

Cenevrede M. Lltvinof ile 'gÖrÜJ· 
müş olan M. Tituleskonun Yugoslav
ya tarafından Sovyetlerin tanmma11• 
a.m tarihi ve uaıu1leri bakkmda rüfe -
kasına izahat •enne&İ tası:ilaatta bu .. 
lunabilmesi muhtemeldir. 

Bu takdirde daimi mecli-in Üç na
zır tarafından imza edilmiş müşterek 

8ulgaristanda 

lhtilalcilerle bir 
Müsademe oldu 
Başvekilin dahili vekayi 

hakkında beyanab 
SOFY A, 18 (A.A.) - Bulcar A

jansı bildiriyor: 
Ba,,,ekil M. Georgief, ...ı...'-...retriç 

vilayeti dahilinde müsademeler 'Nku 
bluduğuna dair çrkan r--.yialar üzeri
ne matbuata beyanatta bulunarak, 
bu mıntaka halkının devlet otoriteai
nin tee•ÜSÜDÜ sev.inçle karıılamış ve 
elindeki silahları gönül nzaıiyle tea
tim etmekle beraber gizli depolann 
bulunmau için memurlara tam mua· 
venette bulunmakta olduğunu bildiri
miştir. Siliblarm toplanması iti mem
nuniyeti mucip bir tarzda ilerlemek • 
tedir. En faal ihtili.lcilerin büyük bir 
kısmı hükilmetin emrine inkiyat ede
rek arzulariyle te•lim olmutlar ve 
dahile ıevkedihnitlerdir. Bununla be
raber, bazı reisler henüz teslim o&ma
mıtlardır. HükUınet bunların da tes
lim ol•~llklanru ümit etmektedir. Hal 
kın silahtan tecridt sırasında, 14 Ha
ziranda aaat 6 da Bazlog mıntaka11 
dahilindeki Draguliç köyünde Çarko
vet denilen yerde bir devriye yedi ki
ıilik bir grupa tesadüf etmittir. Bun
lar teslim olmak emrine itaat etmiye
rek devriye Üzerine alet açmışlar ve 
devriyenin mukabele ebnesi Üzerine 
aralarından üçü ölmüş, üçü teslim 
olmus ve biri ormana kaçnıağa muvaf 
fak olmuıtur. 

M. Ceorgief, bu ve poliıler tarafın 
dan cok evvel öldürülen Beliça köyÜ 
beledive reisi hadisesinden ba!'ka bu .. 
güne kadar hiç bir hadise kaydedil
mediiini ve 9 Hazirandanberi ne bu 
mıntakada ne de memleketin diğer 
kısmında hic bir l\teş açılmadıitını söy 
lemiKir. Polis. hükôınetin dejiişmesin .. 
den beri hic bir kimseyi ö!dür.:""emİş• 
tir. Baa,,ekil, mü.ademeler h•kkında 
ki sayialann yanlış ve tahrikimiz ol
duğunu beyan eylemiştir. 

ft-------
T apu ve kadastro 

mektebi 
ANKARA, 18 (Telefonla) Tapu 

V"' ki\d111stTo 'l'ektebi talimatnamesinin 
yirminci maddesi değittirilmiştir. Mad
denin yeni şekline göre. sınıfı gecmek 
için 61 numara almak lizmıdır. 61 nu. 
marayi doldurduğu halde her de.ten 5 
ten aşağı numara alanlar dahi o dersten 
i.mtibanr kazanmımuş sayılac~kbr. 

( 120) den ( 118) e kadar numara a
lanlar pek iyi , (107) den (84) e ka
dar İyi, diğerleri orta sayılacaklardır. 

1 bir beyanname kaleme alacağını Ye bu 
beyannamenin Sovyetlerin üç devlet 
tarafından tanındığını retmen teyit ey 
liyeceği temin olunmaktadır. 

Daimi nıeclt., bütün içtimalarında 
olduğu gibi, Tuna develtlerinin teırl
ki meıai esagna istinaden merkezi 
Avnıpanm yeniden tensiki mcıelele. 
rini de te~kike çalııacaktır. 

BÜKREŞ, 18 (A.A.) - Küçük iti
laf daimi mecliai, aaat 10,30 da Hari
ciye nezaretine toplanmııtır. lçtimaa 
M. Titulesco riyaaet etmi~ir. 'Hiç 
bir teblii neşredilmemiştir. 

lçtimaın hita=ında M. Tituleoco 
Kralın aarayına gitm.iıtir. Saat 13,30 
da bir öğle yemeği verilmiıtir. Ye
mekte üç Hariciye nazırı ile murah· 
hu heyetleri azaaı hazır bulunmuf
tur. Öoiimüzdeki celse, ıaat 17,30 da 
akdedilecektir. Celaeden evvel M. Be
ne& ile M. Yevtiç aaraya giderek def
teri mahausu imzalanııtlar ve meçhul 
uker abideaine çelenk koymuılardır. 

Avusturyada 

Hitlerciler aley
hinde nümayiş 
Hitler rejimi Alman ırkı

nın bolşevizmi imiş! 
BRAUNA V, 18 (A.A.) - Hava• a-

jan11 bildiriyor: . _ 
''Vatanperver Avusturya,, tefkıla ... 

tı dün bir niimayiı tertip etmiıtir: ';leun
ver kıtaları muvakkaten Braunavı ıtsal 
etmitlerdir. 

Pcens Starben4>erl' sokaklarda do-
l1'4mıı, Jiddetle . alkırl~ftır. P~a 
bir nutuk söylemıı ve ezcümle demıı • 
tir ki: 

- AYUsturya Almanlannm Alman
yadaki kardetleri aleyhine nümayİf yap
mak medıuriyetlerinde ol"11an bir bıty
li ıl:ıazindir. Fakat Cennanlıim iki "'4<· 
tinden birini tercih etmek lazımdır• 

Birincili A vustıırya ıddi. .iltinci.C 
milli bir BoJıevildikten baJka lıir ıey 
olrnıyan Alınan ıeldi • BE. Avustur7a
ldar, hakiki Cennmılilı: ve bütün Al • 
man milleti için ılövütüyonn:. Nazi tet
hişçiliği Abnan tarihinde bir utanç 
kalacaktır. Almanyada ve Almanlar 
tarafından A nısturya turizmi aleyhin
de ıiatematik bir propaganda yapılma· 
" ayıptır. . 

"Alman ırkının bolşevizmi,, dıye ta-
rif ettiği Hitler reji..U..den bahoeden 
prens Starhembetır Cemıenliğin bütün 
k1>vvetlerinin birleterek Alman mille • 
tine yakıımıyan bu hale bir nihayet ver 
meıi lüzumunu ilive ebni1tir. Alman
ya tekrar A~man fikri ile idareye yeni
den avdet ettiği ve ıiddetli bir istibdat i
le ağzı tıkanmaktan kurtulduğu gün, 
Almanya ile Avusturya biAbirlerine 
ellerini uzatacaldardır.,. 

Arnavutlukta 
ltalya ile olan münasebat 

gittikçe gerginleşiyor 
SOFY A, 18 (Milliyet) - Tiran -

dam bildiriliyor: . .. 
Arnavutluk ve ltalya arasındaki mu

nasebetler gittikçe gerg!nl~mektedir. 
Fransız ve ltalyMl tesırlerı arasında ... 

ki mücadele ıiddetli bir şekilde devam 
edip bu milcadeleni~ harici tezahür!er.i 
de gÖJ:Ülmeğe başlanmıştır. . . 

Memleketin bazı yerler;nde her iln 
tesir taraf.tarlan arasında kanlı kav'a • 
lar olmuştur .. Ordu da .ik!ye aynlmıf 
olup büyük bır kıamı gıttikçe Yusros
lavyaya te,,eccüh eden kralla birlikte
dir. 

ZONGULDAK, 18. A.A. - Yavuz ve Mecidiye kruvazörleri 
dün limanunua geldiler. Filo kumandanı Şükrü Bey ile Vali arasın
da mutat ziyaretler yapıldı. Bu gece "Türkif" maden mıntakasında fi
lo erkanı ferefine husuri bir ziyafet verildi. 

Gemiler bugün lstanbula döneceklerdir. 

Muhafızgücü bisikletçileri 
BiRECiK, 18. A.A. - Muhalız Gücü binkletçileri dün saat 15 te 

Bireciğe muvasalat etmisler ve hararetle karşılanmıfl~rdır. 

Şirketlerin kambiyo ihtiyacı 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Maliye Vekô.leti kambiyo ihtiyaç lis

tesini şirketlerin kambiyo ihtiyacına ait beşinci maddesini değiftiren 
bir kararname projesi hazırlamıştır. Bu projeye göre Türkiyede icrayi 
faaliyet eden şirketlerin memaliki ecnebiyede bulunan hissedar ve tah· 
vilô.t hô.millerine gönderecekleri faiz ve hiuei tahakkukun yüzde otu
zu kambiyo, yüzde yetmişi Türk emteası olarak ihraç edilecektir. Bu 
kararname projesi icra Vekilleri Heyetine tevdi edilmiştir. 

Türk parasını korumak için 
ANKARA, 18 (Tele/onla) - Maliye Vekaleti Türk parasının luy

metini ko~uma hakkındaki mevcut kararnameleri birlqtirmek ve bazı 
hükümleri değİftİrmek suretile yeni bir kararname projesi hazırlamış
tır. Proje mütaleaları alınmak ıizere alakadar vekaletlere gönderilmif
tir. Yakında icra Vekilleri Heyetine sevkolunacaktır. 

Maliye mütehassısının tetkikatı 
ANKARA, 18 (Tel-elonla) - Maliye Vekiiletinin Fransadan ge

tirttiği müteha.ssu vekô.letin teşkila ! kanununu hazırlamak için tetkikat 
yapmaktadır. Müteha!sıs Vekô.letin bu günkü tefkilat ve vazifeleri hak
kında alakadarlarla temas etmekte, mevcut kanun ve nizamnamelerle 
talimatnameleri tercüme ettirilmektedir. 

Sömikok fabrikasının geri 
ZONGULDAK, 18 ( A.A.) - Zongııldakta Türkİf firketi maden 

kömürü mıntaka.sında Sömi Kok fabrikasının yeri Alman mütehassıs
ları tarafından tubit edilerek :~melatma hazıı.fıklarına başlanmıştır. 

• 
l zmir ihracatçılarının teşebbüsleri 

IZMIR, 18 (Milliyet) - ihracat tacirleri bugün Ticaret odasında 
mühim bir toplantı yapmı!ardır. Toplantıda markın tahavvülü yüzün
den alivre hakktrıdaki müşküller etrafında müzakereler olmuştur. Ay
dın kooperatifi müdürü Mazhar B. uzun izahat vermiştir. Neticede ve
kô.lete telgrafla müracaata karar v erilmiftir.__ 

---~------------~--~--
Görüşler 

Köylü-Toprak-tsede ... 
Mecliste kabul 
Edilen kanunlar 

(Başı l incı sahifede)) ANKARA, 18. A.A. - B. M. Mediai 
degı-'ldir. bugün Milli müdafaa vekiletinin zat it

lerinin son tetkik mercii encümeni tet" 
Torba dolusu para verip bir arsa kiline, avukatlık kanununa bazı madde

alınız, tapusunu çıkartınız, üstüne ter tezyiline, ziraat vekaleti kadro cet
telis dolusu para döküp ev yaptırı- velinde 'bazı değişiklikler yapılmasına, 
nız, bunun da tapusunu çıkartınız, İzmir liman fİrketinin hükümetçe ida· 

• · b l k ·f resine, Afyonkarahiaar - Anllllya ve 
içine gır:p on e~ yı pupe eyı o- Fi\yoa- Ereğli hattının intasına dair ita-
turunuz, sonra başkasına ' sahnız, nunlara bir madde tezyiline, 1702 ve 
o da kızına oğluna mira'! bıraksın. 1889 numaralı kanunlann tadiline, diva
Bütün bunlara karft gene ummayı- ru muhasebat kadroswıa ve yükıek zi
nız ki mirasçıların tasarruf hakla- raat enatitüaü kanununun bazı maclcle
rı vardır, mutlaktır, mukaddestir. terinin değiıtirilmesine dair kanunlar 

müzakere ve kabul edilmiıtir, 
Günün birinde bakarsınız, ki... Nebat ve hayvanat ile mahsulibnıa 

lcafei zemin, micarei mukataa, muayene ve temizlenme \fleri hakkında
kulei zemin, mefrata lalan diye bir ki kanun liyiha11nın dahi birinci madd ... 
kağıt dayanır! veya litarih'nde em- a.i kabul, diğer maddeleri encümene tev
:ak gayrı mazbutadan idül..-i, beledi di olunmuİtur. 

Müteakiben ruınameye dahil menıuri" 
yeye bailiim müntekil olduğu, bu- kanununun bir maddesine ait tehir fık-
lıınduğu diye ~ka bir kağıt boy ruı ve soy adı kanun liyihaaırun birio-
gösterir ! ci maddesi müzakere ve kabul edilmiştir. 

Haydi bir dava. Haydi malıke- Media pe~ günü toplanacakbr. 
meye sekiz ydlar ve ydlar dokuz! Çimento fiatları 

"Gerçi mabeyin senedi mevcut ANKARA, 18 (Telefonla) - Çi-
(İse de) maddei mahsusasında bu mento fabrikalarının yeni vergiler do
kcııb'l •enedatı indiyei ferdiyenin layuile çimento fiatlarma • yaptıkları 
hükmü cari olarnıyacağı ecelden . .,, zammın nisbetine Maliye .. eı.ateti iti -
ver tarlanı bakalım! Ama elendim raz etmiı ve vaziyeti lktısat "ekiletine 
herkes bilir ki o benim dedemden bildirmiıtir. 
kalma mülkümdür, tasarruf hak- 419 yeni vatandaş 
hun mutlak ve mukaddestir. ANKARA, 18 (Telefonla) - Mu-

"Bu mülkün havası cokafın, ye- haceret ve iltica sııretile memleketimi
ralıı belediyenin, ortası bilmem ze gelen 419 ıahı• vaWıd&!lıiınuza ka· 

bul edilmif ve 37 ıaıhıs vatandatlığmıız-
himin .. ,, ama o mülk batapu senin- dan çıkanlıınıtlardır. 
miş. Çtk, yahut icarei bilmem ne- I,.....,..,;,,...,...,,,.,;,...,""".---.... ...., ..... ...,..., 
den... mını yaprağını bir kİfİ benimse. 

Hele akrabadan, konudan kom- mi, ve koynundan bir sürü kaziye
fudnn, yancıdan ortakçıdan, kıvır- i mahkemeler çıkarmıftı. 
kaktan nemegerekçiden otuz kırk lfin ne acı yollarla haklı oe halı
fahit bulduk mu? Koca bir köyün in tasarruflu halkın lehine bitiril
bütün topraklarını damlarını tapu- diğini de bilirsUiz. lfte biz bu d~ 
/andırıp çekmecemize kava11ço e· virde topraksız halka toprak venr
deb.liriz. · ken birtakım (isede) lerle tecavüze 
Hakkı tasarrufun varltğı, mu- u~ram•f hakkı tasarruflara haklı 

kaddeıliği bu mudur? o:<arak - gördüğümüz yerde -
Böyle yarı oyun, yarı zorbalık- tecavüz edeceğiz. 

la elde edilmis tasarruf haklarını Kaldı ki hükiimet toprak verir
bozmak, bir ,,;illet ve tutum vazife- hen tasarruf hakkına ana if olarak 
sidir. Bu vazifeyi yapmağa kalkışır dikkat ediyor. Gerçekten to,,ulu 
sak önümüze bir kupa tasarruf se- yerlerden köylİiye toprak ve;melı 
netleri ile bir dizi kaziyei mahke- gerekleşince istimlak etmif, parası
meler dik ~:r. nı saymıf, sal{ bini memnun etmif 

Bunda mahkemenin de kitapça ve öyle alıp vermiflir. 
hakkı vardır. Muhakeme usullerin- Konu,malar nra•ında bu tasar
ce herşey yolunda gitmiş Ve kitapça ruf hakkır_<-'I mutlqklığı, mukaddes 
ilam vermek gereklefmiştir. liği sözünü açışınız iyi oldu. Bu i1 

Oyun edebilenin tcucuruf hakkı çok mühimdir. Bunu çok konufalım 
mukaddes; oyuna gelenin tasarruf ve bir çelik halata bağlıyalım. 
hakkı - kalabalık ,ahit ve bir san- Şu inkılabçt gidi,te her kanunu
dık beyyine ikame edemediği i- muzu sağlamEIJftırır ve medenilefti 
ç·n.battal! rirken fil tasarruf ve arazi kanun-

·Böyle mukaddeslik mi, mutlak- larımızı da bir hale yola koymak 
lık mı olur? Hiçte olmaz. Ve bu ve çabuk koymak gerektir. Bunu 
memleketin eski tarihinde toprak- da sizin gibi hukuk iflerinde ger
sız kalanların çoğu bunlardan ötü- çekten bilgili ve kafalan inkilapçı 
ı·ü eı':eri böğründe kalmışlardır. olan saygın arkadaslarrmızdan bek 

Size en yeni ve yakın bir örnek: ler ve dileriz. · 
Pek iyi işittiniz ve anarsınız ki da- Yarın gene bu köşede size mu
lıa dün Karadeniz tarallarında bir kaddes tasarruf hakkının bir (is~ 
kasaba halkı az kaldı b'r don bir de) li, olmuş hikayesini anlataca
gömlek muhacir olup dağılacaktı. ğım. Boş vaktiniz varsa lütfen oku
Çünkü oranın ta,ını toprağını, da- yunuz. - Aka GONDOZ -



lfıcLE~ 
Tarih tekerrürden 

ibarettir 
Eğer her üç ayda bir mevıim 

gibi gelip geçme:ue bile altı ayda 
bir muhakkak gazetelerde ayni 
klifeleri, ayni haberleri ve ayni 
teraneyi göre göre ben - gazeteci 
olduğum halde - bezdim. Artık ka 
riler ne olur?. Orasını siz düşü
nün. 

Gazetenin İfİ bir haber vermek
se o haberin yeni bir fey olması 
birinci ,arttır .•. Her gün i~ttiği en 
güzel parçayı bile insan dinle
mekten bıkıyor. Gelgelelim. Bizim 
belediye işleı'inde mesele böyle de 
ğildir. Orada yenilik aramayınız ... 
Belediye işlerindeki hakikat fU· 
dur: 

" Tarih tekerrürden ibarettir" 
Ve onun içindir ki; 
930 senesinde okumuştuk. 
- Tramvaya aırılanlar yakala

nacak 
- Gürültü ile mücadele edile-

cek. 
- Şehir plôm hazırlanacak. 
- Unkapanı köprüsü yapılacak 
- lhtikô;•la mücadele edilecek 
- Stadyum yapılacak. 
9?.:. senesinde okuduk: 
- Tramvaylara asılanlar yaka

lanacak. 
- Gürültü ile mücadele edile

cek. 
- Şehir planı hazırlanacak. 
- Unkapanı köprüsü yapıla-

cak. 
- htikôrl/ mücadele edilecek 
- Stadyum yapılacak. 
932 de ve 933 le ve nihayet bu 

gün 934 le okuJuk: 
- Tramvaylara aaılanlar yaka

lanacak. 
- Gürültü ile mücadele edile

cek. 
- Şehir planı hazırlanacak. 
- Unkapanı köprüsü yapıla-

cak. 
- lhtikôrla mücadele eJilecek. 
- Stadyum yapılacak .• 
Bana kalırsa bütün bunları bi

f'er kli,e yapaak ta altı aydan al
tı aya bassak lena olmıyacak. 

Şekerleme 
Bir ihtrsas hadisesi karpırıncla 

kaldım. iki gün evvel bir şekerci 
düklıônına girdim. 

- Şekerleme var mı?. dedim .•• 
Gözlüklü bir Ram çırak, bön 

bön yiiziime baktı. 
Suali tekrar ettim. 
- Şekerleme var mı?. 
Çırak cevap verdi: 
- ç-k! Amma hangisi? Çu

lnılata istiyorsunuz?. 
- Oğlum şekerleme diyorum. 
Ve fekerlemenin ne demek ol

duğuna anlatamadım. Nihayet 
Rum ~kerci çırağı lranırızca ( F u
nıits glıacu) demeie ve derdimi 
öyle tmlatmaya mecbur oldum ve 
ondan sonra bu Anadolu çocuğu
na aııaJilinde şekerlemenin neye 
dendiğini iz.ah ettim. l,e ustası da 
lıcm,h ve ,ekerlemenin umumi bir 
iaıim olduğunu söyledi. Ben de fe
kerlemenin sırl meyve fekerleme
aine hôa olduğunu söyledim. He
ril: 

- Elendi! Bu benim :zenaatim-
rlir Jetli ... Ben de: 

-· Ben türkçeyi sene/en iyi bili
rim .. dedim ve vapuru kaçırma
ıtıak için İfİ uzatmadım. 
Şimdi buraya bunu yazıfımın se 

bebi, bir kelimenin hakiki ifade
sini o kelimenin ait olduğu mes
lek .ahipleri mi bilir, yoksa dil mü 
tehaısı.~ları mı? .• 

FELEK 

1 BORSA 1 
(1, Bankaaından alınan cetveldir) 

18 Haziran 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 T AHVll.A T 
latilıı.r•u .... ili 93 Rıh.tun 17,75 
lesi L ... i 93.75 Mümesail 56.80 
Unitürk 2a.,80 " JJ 47,65 

" 11 za..10 111 50 
" 111 28.10 • 

ESHAM 
it Banlr.••• N•m• 8,25 Reji ıc.,...~ 

" " Hamiline 8.25 ·- 2.50 

.. ,, Müea•İı• 98 Telefon 11.50 
T~rkoa 19,40 Türkiye CU.mhU~ Çimento 11.60 

J'İet Bank••• S&rıı;O ittihat. dey. ı& 
Tr•mvay 38,25 Şarlır: dey. ı .zs 

Anadolu His5C 27.5'1 s ... Jya ı.55 

Şr. H•yriye ıs Sark m .ecu 3.80 

ÇEK FIYATLARI 
Londra 

G34,ZS f Pr•i 19,05,75 

Paris ı2,06 Beri in 2,08,84 

Nüyork 79.70 Madrit 5.80.ı8 

Milano 922,82 Belır•t 34.93 

Cenere 2,45,ıS ı Zloti 4,19,75 
Atina 83,39 Penıo 3,93,34 
8rük•e1 3,41 Bük ret 79,45,62 

Arn•ter..!am ı,17,50 Moakova J0,9J,25 
Sof ya s.ı.sı Viyana 4,28,75 

NUKUT (Sat14) 
Kuru• Kurut 

2() F . T"ran11z. 1119 20 1. ls•içr• l!OS 

1 J~oİ•r 117 1 Pez.eta ıs 

1 ~:ıe A•. 22 1 Ma,.k 49 
21 kur Cek. ı06 1 Zeloti 20,50 
20 ı.. ...... 21 20 Ley ıs 

l lsterlin 6,]l; 20 Dinar 53 
20 Liret :U4 l Çerno•İı; ~-

20 F. Beı.;ı,0 115 Alttn 9,25 
20 Drala•i 24 l Mecidiye 35 ı-2 

1 Florin 113 Banknot 237 

------
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ŞEHiR HABERLERİ 
MAARiFTE 

Muallim vekilliği 
Kaldırılıyor 

Üç yüz kadar muallim 
vekilinin vazife

lerine nihayet verildi 
Maarif vek&leti orta tedrisat 

kadrosunda mevcut 306 kadar ' 
muallim vekilinin vazifesine niha
yet verilmiştir. 

Bunların yerine yüksek tahsil 
görmüş, muhtelif ihtisas şubeleri
ne mensup asıl muallim alınacak
tır. 

Maarif vekaletine muallimlik i
çin müracaat eden kimselerin va
ziyetleri tetkik olunacak, lazım ge
len şeraiti haiz görülenler lise 
muallimliklerine tayin edilecek -
!erdir. Bunlar asil muallimliğe ta
yin edileceklerinden bareme göre 
maat alacaklardır. 

Oç numaradan az not alanlar 
Üç numaradan az not alarak 

sınıfta kalan lise ve orta mektep 
talebelerinin İmtihanlarına dün sa
bahtan itibaren başlanmıştır. 

Galatasaray li~esindeki imti
hanlarda Maarif vekaleti başmü
fettişi Salih Zeki Bey bulunmuş
tur. imtihanlar haziranın yirmi be
şine kadar bitmiş olacaktır. 

Galatasaraylıların Pıris 
seyahati 

Ekser\,i Galatasaray lisesi mu
allimleriqden olmak üzere lise ho
calan ile Galatasaray talebelerin
den miiteıekkil 120 kişilik bir grup, 
temmuzun üçüncü ·haftasında ya
pılmak üzere hir seyahat tertip 
etmişlerdir. 

SeyMıatin hedefi, Paristir ve 40 
gün devam edecektir. 

Kafile Marsilya tarikile Pari
se gidecek, orada tetkikat ve te
te'bbüatta buİunacaktır. Avdeıtte 
üç ll'Ün Liyon, üç gün de Marsil
yada kalınacaktır. 

Muallimler için kurs 
Tahsilini AYrupada tamamla

mamış, yahut bir eser Defretme -
miş olan lise riyaziye, fizik ve ta
biiye hocaları için bu tatil devre
sinde Galatasaray lisesinde bir kurs 
açılacaktır. 

Bu kursta üniversite profesör
lerile Galatasaray lisesindeki ec
nebi müderrisler, ders verecekler
dir._ 

Esnaf gezintisi 
Mesele görüşülürken da

yaklı bir hadise oldu 
Esnaf cemiyetleri mürakabe 

bürosu hey.eti merkeziye içtimaın
da dün büyük ve ll'iirültülü bir ba
diae olınuttur. 

.Dün saat 15 te Esnaf cemiyet
lerı müıterek bürosu heyeti mer
keziye içtimaına batlanmıttır. 

lçtim:ıda cemiyetler reislerin
den bazı zevatla bir lasnn k~ıibi 
umumilcr de bulunuyordu. 

Konuşulan mevzu cemiyetlerin 
müştereken yapacakları vapur te
nezzühü idi. Bir aralık gürültü 
çoğaldı, o kadar ki civar odalar
dan herkes (31) numaralı idare 
heyeti odasında gittikçe yükselen 
bu gürültüye kulak kabarttılar. 

Tam o sırada odanın banın İç 
tarafına bakan penceresinin çer -
çeveıine bir iskemle çarparak dıfa
rı fırladı. Bundan sonra odanın i
çi karıttr. 

Hadiıeyi bütün Vakıf luuı ••
kinleri pencerelerden takip ediyor
du. 

Odanın içinde bir clövütmedir 
gidiyordu. Bir aralık oda
nın manzarası o hali almış
tı ki kimin dövüştüğü, kimin 
ayırdığı belli olmuyordu. İskem -
leler yükseliyor, masalar devriliyor 
v~ ~rada bir "yapma!,, "etme!,, dir 
gıdı yordu. 

ik Bu kavga bir müddet devam et
t ten sonr~ dıtarıdan yetitenler 
tarafından a·urduruldu. 

.. ~ün ~ hususta. alikadarlarla 
goruşen hır muharrırimizin aldığ 
malumata nazaran kavganın se ~ 
bebi tenezzüh işinde bazı kimsele
rin ayrı ayrı noktai nazarda bulun
malarıdır. 

Yeni Bursa valisi . 
Bursa veliliğine tayin edilen bi

rinci umumi müfettişlik batmüşa
viri Fazlı Bey bugün Ankaradan 
fehrimize gelerek Buraaya gidecek
tir. 

• Is tan bul sınemasız 
Darülaceze resmini vermedikleri için 

hemen bütün sinemalar kapatıldı 

Kapanan Hilôl 

Darülaceze resmini vermeyen 
sinemalardan bir knmı da dün fa· 
aliyetten menedilmittir, Beyoğlu 
ve Kadıköy kazalan da:hil-inde beıı 
s.~ ~manın faaliyeti durdurulmuŞ.: 
tur. Sinemaların kapıları mühür
lenerek kapatılma.makta, yalnız 
film göstermekten menedilmekte
dir. Sinemalar Darülaceze reımini 
verdikleri takdirde, tekrar faaliye 
te geçebileçeklerdir. 

Belediye Darülaceze resmini 
vennemekte olan sinemaları ka -
patmak husu.undaki kararını iki 
ll'iinclen beri tatbik etmektedir. Ev 
velki gün İstanbul cjhetinde kapa 
tılm1' olan Ferah, Milli ve Alem
dar sinemalarından sonra dün 
Beyoğlunda ve tehrin diğer semt-

Sineması ..• 

!erinde bulunan sinemalar kapa
tılmıftır. Beyoğlu sinemaları dün 
akşama kadar fihn.lerini göster
mitler ve aktam üzeri yapı
lan tebligat üzerine gecele
ri ııea1U1larmı yapamamışlar
dır. Belediye sinemacıları evvelki 
gün Beyoğlu Taksim nahiyesine ça 
ğınlarak kendilerine Darülaceze 
hinesini vermeleri, vennedikleri 
takdirde sinemaları kapaptılacağı 
tebliğ edilmi.ıir. Belediye bu ka -
rarını nihayet dün aktamdan iti -
haren tatbrka bqlanııttır. Sinema
cılar dün belediyeyi proterto etınif 
ler ve zarar ve ziyanlarını istemek 
hakkını muhafaza ettiklerini bil
dirmislerdir. Sinemacılar bugiin 
mahk~eye müracaat edecekler
dir. 

Mühim bir dolandırıcılık 
14000 liralık mücevher bir el çabuk
luğu ile nasıl 100 paralık taş olmuş? 

1 ••••••• 

Saraylı Mihrimenent Hanım~ ıki açık göz 
ıayanı hayret bir şekilde do'landırdılar 

latanbul Mücldeiumumiliği ve diye putahaneden aynlmıtlardır. 
zabıta çok mühim bir mücevher Filhakika be, on gün sonra gene 
dolandırıcılığı tahlcikatile metgul- Mihrimenent Hanmıın Şitlide evi-
dür. Dolandırılan ikinci Abdülha- ne gibnitler, 
mit saraylılarından 65 Yatında - Şu elması bir daha görelim 
Mihrimenent Ha.nım, dolandıran demitler, yukarı çHın:ııtlar, evire 
da llhami ve Necati isminde iki çevire elması muayene etmitler, 
kitidir. Dolandırıcılığın tahkikatı bu muayene esnasında de. nasılsa 
müddeiumumi nnıavinlerinden Fer elması yere dütürmütler, fakat der 
hat Bey yapmaktadır ve tahkikat- hal eğilip ahnıtlar ve Mihrilftenent 
la perşembe günü~den beri ikinci Hanıma vermitler, fiat üzerinde 
şubede otur~k ~~zzat ~~·~l o~: görütmeğe batlmnıtlardır. 
maktadır. Biz•m ogrendıgımıze l"O Mibrimenent Hanmı Galatada-
re bu .-yanı dikkat dolandırıcılık ki kuyumcunun takdir ettiei fiat-
şöyle olınuttur: . . ten atağı inmemit, onlar bir ha~-

İkinci >.bdülhamıdın ~ra".lıl~- den yukarı çı!~amıf, velhasıl fı: 
d olan 65 yllfındakı Mıhrı- at üzerinde uYUfulınam11. llhann 

rın an ti" 1 1 . , 1 d" menent Hanım kıyme ı em as ara ve Necati çıkıp gı_tmıt er ır. ,, 
maliktir. Ve ara!ıra bu elmasla ın Aradan gene hır hafta, on P'Un 
dan parçalar satarak geçinmekte- geçtil<ıten sonra M"hrimenent Ha-
dir. Mihrimenent Hanıımı ve el- nrm elmıuını satmak için kuyumcu 
maslarını bütün İstanbul kuyumcu Ni~astaciyan Efel'diye gitmi• fa-
ları tanırlar. kat Ni,istaciyan Efendi eline taşı 

iki buçuk ay evvel Mihrimenent alı:a!ınaz. 
Hanım gene böyle bir elmas pa?..a Al ed" M"h · • El 1 _. - ay mı ıyorsun ı rıme-
ra çıkarmıştır. mas pır anla<>n t H d · nd ·· " 1 " d d M"h nen annn emıf, se e ne gu • 
ve 14 5 kırat agır ıgın a ır. ı - .. ·· .. · im ı var ' 1 h net yu?:U gonnemıt e a& ar • 
rimenent Hanım ~~ e m-:sı emen Onlardan gelinene ... Bunu göste -
her kuyumcuya gostennıt, fakat · . be · ht '--alıyorsun? .. diye 

. . be" d'"". . t np nı ma aoa 
verılen fıatı genme ıgı ~çı~ sa · cinaah lakırdı etmeğe batlamıt -
mamıştır. Saraylının yem hır el- - - ~ -
ınası piyasaya çıkardığı ise ku - tır .. Mihrimenent Hanmı da ku-
ymncular carşısında f&yİ olmu~t~r. yumcunun kendisile alay ettiğini 
Birgün Mihrimenent Hanımın Şıt- sanmı fVe söze başlamıttır. 
!ide Omııın Beydeki evinin kapr. 1 

_ Haydi canım, alayı bırak ta 
çahnmıt. temiz giyinmit, tık hır tuna krymet biç! 
adam Mihrimenent Hanıma: 

- lmıet Pqa Hz. nin refikala- - Yüz para ..• 
rı Hanımefendi bir pırlanta almak - Çıldırdın mı ııen Allah atkı-
istiyorlar, sizde de bir taş olduğu- na ... 14,5 kırat pırlanta. .. 
mı duymuslar, bu tqı görebilir mi - Ne pı~lantası Saraylı Hanım? 
yiz. demitlerdir. -Ya ne?. Pırlanta değil de Ro 

Mihrimenent Hanım ihtiyata ri- za mı? 
ayeten taşı göstermemiş, fakat ta- - Ne s'' ılüyorsun Hanım, han-
şın yanında olmadığını, ertesi f'!Ü- gi roza, hangi felemenk ... 
nü gösterebilece~ini söylemit, Ga- - Söylesene ayol, nedir bu kör 
latada bir pastahanede randevu olası, yoksa Beyoğlu tatı mı? .. 
vermiştir. . . - Ke~e Beyoğlu taşı olsa ... Ha 

Ertesi günü Mıhnmenent Ha - !is sırça ... 
nım yı!nında elmas old•.ıi{_u ~alile - Anlamadım ... 
Galabldaki pastahaneve p1tmı~. il- - Nasıl anlamazsın ... Ayol sen 
hami Efendi de yanında Necatı Ef. kuyumculara den verirsin.. Be -
isminde diğer bir zat. olduğu h~~- nimle alay ediyorsun ... 
de pastahaneye !lelmı,, elmas go- - Çıldıracağnn vallahi.. Ayol 
rülmüş tetktk edilmi• ve pasta- söylesene tunun doğrusunu, nedir 
haneni~ kartııındaki kuyumcu da bu elindeki? ... -
çai(ırılarak ona <la gösterilmiştir. - Dedik ya... Sırçadır diye ..• 

· K.nvumcu elmasa fiat takdir et Halis cam ... 
mit. llhami ile Necati takdir edi - Bu kat'i cevap karşı~ında Mih-
len fiatı yük-ek gömıü,Ier; rimenent Hanımda şafak atmıt, 

_ Gö:ütelim size hacbr veririz doğru müddeiumumiliğe kotmu•-

EKONOMi 

Lastik, kösele 
Oda idare heyeti noktai 

nazarını tesbit etti 
Ticaret odası idare heyeti dün 

bir içtima yaparak ayakkabı ve de
ri sanatkarlarile lastik sanayicile
ri arasında çıkan ihtilafı tetkik et
miı ve bu hususta oda meclisinin 
ısrarla istediği idare heyetinin nok 
t&i nazarını tesbit etmiştir. 

İdare heyetinin bu husustaki 
noktai nazan etrafmda kat'i bir 
kebımiyet muhafaza edilmekte
dir. Oda meclisinin önümüzdeki 
içtimaında bu noktai nazar okuna
caktır. 

Yeni ticari müzakereler 
Ankaradan gelen malumata gö 

re hükfımetimizle birçok memle
ketler arasında yeni ticaret itilaf
nameleri akdi için müzakereler 
batlamıttır. Bundan sonra da yeni 
den bazı memleketlerle ticaret an
laşmaar yapılmaH için müzakerat 
cereyan edecektir. Ankarada in
len Hollanda, Japonya ve Dani
marka ile Tica~et mukavelesi mü
zakeratı yapıhnaktadır. Yugoslav 
ya ile de bir ticaret anlaf'Dll&I ak
di için müza:kerat yeni ba,lamıştır. · 

Almanyaya ihracatta tediye 
muamelesi 

Almaayaya ihracat yapan bazı 
tacirlerimiz Almanya üzerinde 
Rayiı.mıan<tan gayri bir döviz ile 
ketide ettikleri poliçelerin Clea
ring yolu ile tediye!i muamelesi
nin, bu dövizlerin Rayiı.mıaıka teb 
dili esnasında gayri müsait fiatlar 
tatbik edildiğinden tiki.yet etmiş
lerdir. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
Banıka~ının Rayİ?Jnarktan icra et -
tiği tahkikattan anlatıldığına gö
re bu tahvil muamelesi, bizzat 
Rayitbank tarafından değil, ali
lu.darların tahsilatını yapan ban
kalar tarafından icra edilmekte -
dir. Binaenaleyh Tüık ithalatçıla
rının vesaikj berayi tahsil doğru
dan doğruya Avrupada bir banka 
ya gönderdikleri takdirde Avrupa 
dalı:i müeueaeye ve Türldyede bir 
bankaya tevdi ettikleri surette de 
Türkiyedeki müessese vaııtasile 
tirketlerini mucip olan ga;rimü.sa
it kurların tatbikına manı olabıle-

ceklerdir. 

ÔJdürüJen Leh Dahiliye 
nazın için 

Bir suikast neticesinde öldü -
")müş olan Lehistan Dahiliye 
:zırı Mösyö· Pieracki'nin hatıra-
11 için bugün saat 10,30 da Bey -
oğlunda Terra Santa kilis~sind~ 
Lehistan kolonisinin iştirakıle hır 
ayini ruhani yapılacaktır. 

tur. 
Gelelim llhami ile Necatiye ... 
&,vekilin Hanımının ismini i

leri sürerek pırlanta mübayaatına 
kalkan bu iki dolandırıcı , hakiki 
pırlantayı Mihrimenent Hanımın 
evinde yere dütürüp yerine sahte
sini verdikten sonra soluğu Emni
yet Sandığında alnııtlar ve mücev 
heri 500 liraya rehine koymutlar
dır. 

Bu suretle ellerine beşyüz lira 
geçirdikten sonra etrafta Emniyet 
Sandığında satılık gayet kıymetli 
bir mücevher olduğunu itaa etmit 
ler' müfteri hazırlamıtlar' aiğer ta 
raftan da Emniyet Sandığına mü
racaat edip mücevheri •atılığa çı
kannıtlardır. Yapılan müzayede 
neticesinde de mücevher kuyumcu 
Agop Efendi tarafından 14000 li
raya satın alınmıştır. 

Mihrimenent Hanımın müraca
atı üzerine MüddeiumUnıi muavi
ni Ferhat Bey demal tahkikata 
baflamı,, ilk elde llhami ile Neca
tiyi aratmış, fakat bunların sırra 
kadem bastıkları anlaşıhruflır. 

Bunlar bulunamayınca elmas a
ranını,, yukarıda anlattığımız ma
cera öğrenilmif, fakat elma& alan 
kuyumcu Agop Ef. bunu Tunuslu 
bir zengine sattığını ve Tunl!slu 
zenginin de memleketine gittiğini 
söylemi.tir. 

Maamafih bu Ferhat Beyi tat -
min etmemit, iş tamik edilmif, 
neticede elmasın kuyumcu Agop 
Efendide durduğu anla,ılmı' ve 
Mihrimenent Hanıma iade edil
mek üzere istirdat edilmittir. 

Tahkikata ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

" 

Tam numara: 20 
Maarif hayatımızJa birçok de

ğişmesi lôzımgelen şeyler olduğu-
"lU bu sütunlarda birkaç kere yaz-
mı~, ve memleketin bilgi seviyesi 
namına bunlar üzerinde fazla ıs
rar etmistik. Bu husu>ta mütead
dit çocuk babalarından te~vik edi
ci mektupla .. aldık. Demek ortada 
ulaktelek bazı aykırılıklar var ki 
bunlar hakkında yapılan küçücük 
işaretler bir makes buluyor. 

Bu cümleden olarak bugün mek 
teplerde numara uaulünii mevzuu 
bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki e•
kiden tam numara 10 numara idi. 
Bu, sonradan her nedense (5) e 
indirildi. Vakıa numarala tn de
ğipnesi çocukların bilgileri üzerin 
de bir tesir icra etmez. Fakat mu
allimlerin takdirlerine dokunur. 

Bes mımara esasını kobal et
mek demek bir sınıfı (5) parçnva 
ayırmak demektir. Bunlar sıraaile 
(1, 2, 3, 4, 5) numara a!-:ıbi/en 
talebelerdir. Bu takdirde vasat ta
lebe hangisidir?. 2,5 alan mı yok
sa üç alan mı? 2,5 alan talebenin 
sınılı geçme!'İne imkôn yoktur. O 
halde vasat talebe sınıfı geçemi
yor demektir. Netice? 

N elice gayet gariptir: Vasat ta
lebe, vasatın fevkinde olan talebe
dir. Diğer taraltan 50 mevcudu 
olan bir ırınıfta yukarıda mevzuu 
bahsettiğimiz gibi 6 kuım talebe 
yoktur. Bu kısımlar belki daha 
çoktur. Bir sınıftaki talebeleri, on 
layıs ve çalışma seviyesi itiabri!e 
sıralarsak elde edeceğimiz münha
ni ~ağı yakarı tfüz bir münhani 
yani alacık inhinalar arzeden bir 
hathr. Sınıfı 5 kısma taksim eder
sek birçok talebeler arasındaki 
zıt laırıllan narıl tayin edebiliriz? 

Bizim kanaatimize naza an 5 
numara çok az bir numaradır. Ve 
hatta biz 10 nuamrayı b;.'e kôli 
görenlerden değiliz. Talebelere 
haklarını ve •. -.ek, muallimlerin ta 
lebe hakkındaki takdirlerini ko
layla,tırmak için bunun aıagri ZO 
ye çıkarılması taraftarıyız. Çün
kü bu sayede biı- muallim iyi bi
len talebesine mesela 18 numara 
vereceği gibi hafif bir farkla daha 
az bilene 17 verebilir. 

Halbuki 5 numara esa• illihaz 
edilirse 3 numara ile 2 numara a
rasındaki lark, esas 20 olduğuna 
göre 11 ile 18 arasındaki /arlı.tan 
çok muazazmdır. 

5 nu ;r.arı: esas ittihaz edilirse 
netice ne oluyo.•? Birçok talebeler 
,,,.u;,,.a#l-ı•ri•rinılenl-MıJ 
duğu halde ayni "lnnm",,....; ay
ni numarayı alan talebeler me.Ya
nına giriyor. Bu bir noksandır. Bu
nun rüratle tashihi icap eder. Bu
gün birçok /renk mekteplerinde, 
Avrupa liselerinde tam numara 
20 dir. Ve hattô 40 numarayı bile 
kullanan yerler vardır. 

Vakıa her /renk usulünü h~·•r 
elbüe gibi alalım demiyoruz. f' a
ka{ 6a huausta ö'nümü:ule yapıl.;ııf 
tecriibelerrlen istila.le etmemeo1 te 
Joğru olmaz. 

Mümtaz FAK 

İbrahim Tali Bey 
Ankaraya gitmek Üzere 
otomobille şehrimize geldi 

Trakya umı;;mi müfettişi İbra
him Tali Bey, bütün mıntakada 
ilk tetkikat ve teftişatını yapmış 
ve neticeyi hükumete arz için An
karaya gitmek üzere ve refaka
tinde mülkiye müfettiti Ha,im 
Bey olduğu halde otomo~il ile teh· 
rimize gelmiştir. 

Son 15 günlük tütün 
sahşları 

Son on beş gün zarfında mem
leketimizin müstahsil mıntakala
rındalı:i tütün satışları şundan iba
rettir: 

Borsada inhisar idaresi 70,400 
ve tüccar 3000 kilo tütün satın al
mışlardır. Mayıs nihayetine kadar 
mübayaat yekUnu 1,828,000 kilo
ya baliğ o\mu§tur. Fiatlar vasati 
olarak'20 - 28 kuruştur. 

Kocaelide inhisar idareıi 
237,500 , tüccar 371 ,000 kilo .tü
tün satın almışlardır. Mayıs nıha
yetine kadar cem'an 2,681,000 ki
lo tütün satılmıştır. Fiatlar vasa
ti olarak 20 - 55 kuruştur. 

Balıkesirde inhisar idaresi 
100,000 kilo, tüccar da 84,000 ki
lo tütün satın almışlardır. Vasati 
fiat 20 - 35 kuruştur. 

Samsunda inhisar idaresinin 
satın aldığı tütünler 230,200 , tüc
carın satın aldığı tütünler 394,600 
kiloya baliğ olmuştur. Vasati fiat 
20 - 100 kurut arasındadır. 

T rabzonda inhisar idaresi 3,300, 
tüccar 22,200 kilo tütün almışlar
dır. Fiatlar vasati olarak 15 - 40 
kuruş arasındadır. 
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lranda Riza H&n Pehlevi Hz. büyük 

ve eıaa.1ı bir inkıli.p vücuda getirmit
tir. Bu inkılap Kaçar hanedanı. tar:-· 
fından uykuda bırakılan Iran mılleti· 
ni uyandırdı. Terakki ve teceddüt aa.• 
hasında engel olan kara kuvvetle can· 
dan mücadele eden Şehin§alı Hz. aavaı 
larında muvaffak olmuılardır. İranda 
Nasrettin Şah çağında mÜthİ§ bir is
tipdat vardı. Kaçar a'.lesinden Şeyhül
reia efendi hürriyet ve teceddüdün in
kişafı için çalı~tığmdan zindana atıl· 
mıştı. Afganistanda kara kuvvetle 
mücadele eden methur filozof Seyit 
Cem:ılettini Afgani kendi yurdunda 
kara kuvvete mağlup olduğundan Ira
na ıltica etnı"tti. Müstebit Naarettin 
Şah bu zatı oturduğu evde yakalatnıı§ 
palas pandraa bir uyuz ata bindirip 
hudut haricine çtkarmıştı. Kaçar aüliı.
lcainin aon fertleri lran meclisi mebu· 
aanını topla bombardrman ettirın.ıti. 
Artık, kaçar aülaleainden hayır gel..V· 
yordu. Ahmet Şah Kaçari Pariste 
zevk ve ıefaıına dalmıştı, ve Fran .. 
ı1z a.inema yıldız.lanna paralar yedi
riyordu. lran, Şahi hazineainden gÖ· 
türmÜ§ olduğu millettin paraaını okut· 
muştu. Eski tarihi medeniyete sahip 
lran ülkeainde halk yoboazlann tathtı 
teairinde kalmışlardı, öyle yobazlar 
ki cahil oldukları halde balkı iğfale 
çalıtıyorlardı. Kaçarın &On fertleri za· 
manında lran, Rua ve İngiliz nüfuzu 
altına girmiıti. Umumi harpte lttib~t 
ve f erak::Lİ bük.ÜDıetİ tarafından mı" 

aaf.r edilen ve Sultan Re§at Hanın 
mektubunu hamil olan alim Şeyhülre· 
is efendi maiyetile Kirma-h ve He· 
medanı geçtikten oonra Ta.hranda itti
fak devlotlerile harpte bulunan itili\f 
devletleri sefirleri bu zatın te"*-ifıni o 
zaınanki lran hükUmetinden ir.tediler. 
Ahmet Kaçari ve bük.Um.eti. bun\arı 
dinledi ve tevkif etet.irdi. Bu hukuku 
düve elkavaidine muhaliftir, siyasi bir 
memur veya mülteci ecne&.; bir devle· 
tin elçisi vuıtasile tevkif edilemez ve 
i.stiklale muhaliftir. Demek o zaman 
hükümet içinde hükılmet vardı. Şey· 

hülreis efendi g:bi Afganiotan Mehmet 
Zei aü!Alesinden Serdar Mecit Han da 
Tahranda tevkif edilınitlerdi. Ve her 
ilfr •- • zindanda haotalanarak öldü
ler. Tabii bu lngitz E_ntellice~ aervi· 
a.in i§idir. Zaten, harbı umumıde _An•· 

Yurtta ban~ıklık (1) yer 
yüzünde barışıklık 

Yurtta barı.~ıklık, yer yüzünde 
barışık/ ık! •.• 

İLK AŞK 

b ttanda faaliyette olan entllıcens •• ··ı d d servi• memurları lran dahıı n e e me 
k"k dokuyorlardı. lranda hürriyet ve 
teceddüt aahaoında ilk mücadele eden 
!erden biri de biç tÜpheaiz gene kaçar 
aülnle•ine mensup Prena Rıza Han 
Pehlevi hazretleridir. 

lranda ti:mdi kara kuvvetin' köküne 
kihr" t suyu ekilmiftir. Şehin§alı Rıza 
Hin ft .... ekser günlerini yeni açtırmı~ 
olduklan fabrikalann ve tahsi müesae 
aelerm tefrişile geçiriyorlar. lranda 
mecburi askerlik mükellefiyeti caridir. 
Sivil tayyarec.lik hayli inkiştlf ehnİt· 
t..1..-. M..,het:., K.irSntah Tahran vo lra.n.· 
ın heryerinde muntazam tayyııf'e aer
vi&leri vardır. Bağdattan Tahrana yol· 
cu tayyareleri itliyor. Me;hctten Af· 
gan hududuna ve Herata muntazam 
'!Mı vardır. lran dahilinde demiryol· 
!arı yapılıyor. Bu hatlar Erzurumdan 
biz" m demiryollarile birlettiriline Tür 
kiyeden Hindiıtana ve AkAai §&Tka ka 
dar ııeyahat kolayla§&ca.ktır. Mii4arü· 
nileyh Hz. lranm terak!kisinde yegi.· 
ne iınil olmuılardır. 

Belhi=Je S. A. ISA 

Aınn umdeıi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERl: 
Türkiy• için Hariç için 

L K. L K. 
3 •1lıiı. . • • • . • • 4 - 8 -
6 .......... 7 60 14 -

12 ,, ••..•..• 14 - 28 -

Gelen. evrak a•ri verilmez.- Müddeti 
seçen nü•luı.lar 10 kuruıtur.-- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için müdi.riyeteı müra· 
caat edilir. Gazetemiz iliı.nlarnı mea'uli.:re• 
lıYıi k•bul etmez, 

Gidişimizi bu dört sözün içine 
sığdırdık. Kimsenin toprağında 
gözümüz yok. istemeyiz ki, kimse· 
nin de bizim toprakta gözü olsan. 

Sınırlarımızı, kendi öz kanımız. 
la yazdık. Onun için de bizden öz. 
gelerine yer yok. Dtfına çıkmağa 
gelince, hayır ••. Onu da düşürnıÜ· 
yoruz. 

Herkes payına boyun eğsin! iste· 
ğimiz, yalnız bu ... Yüz yıl önceye 
kadar Avrupa hartasının ıförtte Ü· 

çünde sözü ytirüyen, buyruğu (2) 
dinlenen, Türk arhk kabuğunun 
içindedir! Bu kabuğu deneyenle· 
rin kalası, darmadağın oldu. Yur· 
damazdan eksilen/erin ardınca 
gözyaşı dökecek değiliz. Kalanla
ra sımsıkı sarılıp yurdu, yer yüzü· 
nün uçmaklaıından (3) biri ya
pacağız. Barısıklık yılları ne ka
dar uzarsa, ifi~iz o kadar kolay· 
la,acak. 
Doğudan bahya kadar, bütün 

Uluf ( 4) larla barlflk yaşama yo
lunu bunun için tuttuk. Şu büyük, 
bu küçük derdik. Konu komşu, u· 
zak yakın hepsile anlaştık. 

Dünya düzeninin (5) bozulma· 
ması için elimizden geleni yapıyo
ruz. Biliyoruz ki bu düzen bir bo
zulursa, yeryüzü kızıl kana boya
nacak. 

Var hızımızı, kendi bakımımız
dan barışıklığı kurtarmak yolun
dayız. Sözüne güvenilir kimseler 
olduğumuzu her yana duyurduk. 
Osmanlının gününde tuğlu paşa· 
larımız vardı. Yurtlarımız eksil
dikçe, bu paşaların kavuklarında· 
ki tuğlar artardı. 

Şimdi tuğumuz, sırmamız yok· 
sa da sözümüz dinleniyor. Kimse, 
bizi saylamamazlık (6) edemiyor. 

Nerede bir ban, görüş işi vaı sa, 
bizim parmağımız onun içinde! .. 

Çünkü dirlik düzenliğin neye 
yaradığını bilen başların elinde • 
yiz. 

M. SALAHA TTIN 

(1) Barışıklık· Sulh (2) Buyruk
Emir, (3) Uçmak· Cennet, (4) 
Uluş - Devlet, (5) Düzen • Ahenk 
(6) Saylamak • Ehemmiyet ver
mek. 

YEN/ NESRIY AT 

iZ 
iz Mecmuaamm beşinci sayı. 

sı çrkmıftır. Bu nüshada "Kema
lizm Türkiye hudutlarından t&f· 
malıdır . ., Makaleıi büyük bir te· 
zi müdafaa etmektedir. 

Temiz kağıdı, nefia tah'ı, kıy· 
metli resim ve yazılarile kendisi· 
ni tanıtan "iz,, i bütün okuyucu· 
larrmıza tavıiye ederiz. 

F anık yirmi dört sattenberi a • 
fıktı. Buna kendi de hayret edi
yordu. Bir gun evvel evlerindeki 
çayda tanıftrğı hemfireıinin arka· 
datlarından pembe muslin elbiseli 
derin bakı~h güzel kızın cazibesine 
kapıldı. 

Beraberce iki defa dans, o gün· 
kü misafirlerden, sesli sinemalar • 
dan bahis, sonra küçük yudumlar· 
la içilen çay ve nihayet ayrılık. . 
Ellerini şiddetle ve samfnıiyetle 
sıktılar, ayrıldılar. Bütün bunlar 
Farukun delice atık olmasına kafi 
sebepler tetkil etti. O gece Faruk 
pembeli kızı rüya·ında göreceğine 
emin, bir çocuk gibi sevinerek ya· 
tağına uzandı ve uyudu. Bu, otu· 
zuna gelen Farukun ilk aşkı idi. 

Sabaha karşı uyandı. Evvela his 
siyatrnın taşkınlığından zannede • 
rek sevindi, çok geçmeden azr diş
lerinden birinin müthiş ıstrrabile U• 

yandığını anladı. Bir afk, haUa ye 
ni b8'lıyanı olsa bile vücudun ağrı· 
sına karşı mukavemet edemiyor. 
Faruk ta azı dişinin aızısı ile pek 
çabuk ilk aşkını unuttu. Şafak sÖ· 
ker sökmez ilk işi ditçisine telefon 
oldu. Akıi tesadüf onun da bir 
gün evvel seyahate çıktığım tees • 
süfle haber aldı. Teyzesinin dişç:. 
sine gibneğe karar vererek telefon 
etti. Teyzesi henüz uyanmadığı i· 
çin hizmetçiden dişçinin adresini 
öğrendi. Faruk yüzü mendille bağ 
lı ditçiye koftu. Bekleme salonun
da yalnızdı. Biraz sonra bir kapı 
açıldı, beyaz gömlekli dişçi güler 
yüzü ile göründü. Fakat, a. !. Difçİ 
çayda tanıdığı pembe muslin elbi
ıe!i kızdı... Kız derhal onu tanıdı. 
"O Faruk Bey! Ne oldunuz? giri· 
niz, giriniz rica ederim.,. Faruk i
lerliyeceğine, sevd · ği kıza b11 "'cı
nacak halile göründüğüne mahçup 
iki adım geriledi. Şa,kınlığı ıstıra· 
hım uyufturdu. Bütün dütünce"i O· 

rad:ın bir an evvel kaçmaktı. Hal
buki ditçi ısrar ediyordu: 

- Korkacak ne var? Haydi Fa
ruk Bey. 

Faruk korkaklığı üstüne alarak 
bir kadına karşı gülünç vaziyete dü 
şebilic mi idi? Gururu onu nikel~
!etlerle, kristallerle parhyan kabı • 
neye ıürük!edi. O, beyaz gömleği. 
le ne kadar da güzeWi ! Hele ahenk 
li sesi hastasına şifa verecek kadar 
tatlı idi. 

A y ' - çınız agzmızı .•• 
Paslı dilini, kimi dolgulu, kimi 

çürük gayrımuntazam iki sıra dit· 
lerini, bir gece evvel aşık olduğu 
kıza göstermek istemediği için ağ
zını snnsıkı kapalı tutuyordu. Fa
kat o: 

- Açınız ağzınızı. Sinirlenecek 
ne var? 

Derken parlak tırnaklı güzel e· 
lini Farukun alt çene&ine dayamış, 
sabırsızlıkla bek'iyordu . Bir vere 

ittihadı l\1illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acent... ·• bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. ~· 3130 

Milliyet'in edebi tefrikası: 105 !aştı. Ne yapacak? Botu boşuna 
beklemekten yoruldu mu? dönecek . ., 

KANLI SIR 
Gözlerile etrafı araştırıyor. Her kı
pırdanı,ında, kımıldanışında, sinir
den ve hiddetten çatladığı belli. 

Kendisine bir oyun oynanıldrğı· 
nı anladı. Fakat bu oyunun mahiye 
tini keşfedemiyor. ileriye doğru bir 
adım attı, ayaklarının ucuna basa • 
rak baktı. 
Sağ eli gene pantalonunun ce • 

binde ... 
Ben, ne bekliyorum? daha karar 

vermedim mi? Sırrı Nevres, bura· 
da fazla duramaz. Kö,kten kim bi
lir, nasıl bir bahane ile çıktı? Onu 
beklerler ve gecikirse merak eder· 
!er. Sırrı Nevres, daha ne kadar 
bekliyebilir? Bunun, nikah arife . 
sinde Gcrmaine'in bir şakası, sür
prizi olduğuna hükmedecek. Buna 
da kızacak, fakat rezaletin savuş
tunırmuş olmasma da sevinecek! .. 

Silah elimde •.• Nişan alıp tetiği 
cekebilirim. Yalnız, bir diişünce 
P.,rmağımın hareketine mani olu • 
yor. 

Sırrı Nevres'le konus•am mı? 

Yazan: Mahmut YESARi 

Bundan bir netice ummuyorum. 
Kendi kendimi elevermit olaca • 
ğım. 

Kan akmasını istemiyorum, kan· 
dan tik.siniyorum ... 

Birdenbire Semine'nin evi gözü. 
mün önüne geldi. F er\tunde, otur
duğum koltuğun kenarına çömel • 
mi,, gözyaşlarını dizlerime akıta
rak hıçkıra hıçkıra ağlıyor ... Fer. 
hunde'nin hayali silindi, onun ye • 
rinde, Nefide'yi görüyorum! Semi
ne'n'n, Semine'lerin evinde, Neşi
de boynunu bükmüş, ağlıyor! 

Hayır.. . Sırrı Nevres, Netide'· 
nin mallarını satabilir, parasını yİ· 
yebilir. Fakat Seminelerin evine 
dütemez. Sırrı Nevresin her güna· 
hını, kabahatini, hatta rezaletini 
affedebilirim, lakin bunu affede • 
mem! 

Alnım. ateş gib" yanıyordu. Ku
laklarımda uğultular ba•lamıştı.Ta 
bancamn kabzasını bütün kuvve . 
timle sıkıyordum. 

Sırrı Nevres- ta~ yığıntısına yak-

mı. 

Merak, onu, bir nuknatis gibi bu 
raya çekiyor. Ta.f yığıntrsınm üze. 
rine çıktı, ilerilere bakıyor. 

Aym on dördü, tam başının hiza
sında. . . Bwıdan mükemmel hedef 
olmaz. Sırrı Nevres'in batı, ay ışı· 
ğının ortasında bir nişan noktası 
gibi duruyor. . . Bu, onun son te • 
reddüdü. . . Artık beklemi,.ecek, 
dönecek ... 

Hayır •.. dönemiyecek! 
Silahımı kaldırdım ve hedefi ni

şanlar nişanlamaz tetiği çektim. 
Silahın taklamaaı ile Sırrı Nev . 

res'in sendelemesi a.rasında ancak 
birkaç saniye geçmi,ti. Sırrı Nev
res, tutunacak bir şey arar gibi kol 
lannı hava-da oynattı ve kalıp halin 
de sırtüstü ta11ların üzer: nıe düsü · 
verdi. Sol ay~ğını çekti ve tek~ar 
uzattı ... 

Bir sıçrayışta ağaçtan atladım. 
Tabancamı cebime yerleştirirken 
fundalıklar arasındaki dar, gizli 
yola koştum. Deniz kenarım bul -
mak, dakika meselesi olmuştu. Ta
banca sesinin, aksi, hala kulakla • 
rımda idi. Bir köpek, acı acı ulu • 
yordu. 

Sandalı bağladığım yere vardı • 
ğım zaman, bekçi, polis düdükleri 

evvel btıselere garketmek iştiyaki
le yandığı o güzel yüzün kendi yü
zünün pek yakınında durmasına 
rağmen gözlerini kapadı ve ... ağzı· 
nı açtı. Biraz sonra güzel dişçinin: 
"Ağzınızı çalkalayınız,. demesile 
gözlerini tekrar açtığı zaman onun 
güzel başını dudaklarının yanında 
bulamadı. 

- Istırap veren dişi doldurmak 
lazım. Bunun için siiz iki gün son· 
ra muhakkak beklerim. 

Faruk kendi kendine bir daha 
gelmiyeceğine yemin ederken genç 
kıza geleceğini vadederek ayrıldı. 

Ne çare ki bu son tesadüf onun 
askını bir kat daha arttırmı,tı. iki 
ıtÜn sonra gene gitti. Çürük dişi 
dolduruldu. Bir iki kuron yapıl • 
ması için Faruk haftalarca muaye
nehaneye gitti, geldi. Nihayet_~eda. 
vi bittiğinden müteessir olan t· aruk 
biraz daha güzel dişçinin yarı nda 
kalabilmek için azı d'.şlerinden bi
rini fedaya karar verdi. Kızcağız, 
beyhude yere ağrının sebebini sa • 
atlerce aradı, durdu. Çrkartacağı 
dişin yerine hiç fÜphesiz bir başka 
dit konması icap edecekti. f a~uk, 
günlerce devam edecek olan hır te
«!avide güzel di9çinin yanında kal
mak için kıymetli dakikalar kaza
nacaktı. Bu 11ebeple kocaman azı 
dişini gık demeden çıkarttı. Ditçi 
şuh bir harekette: 

- Bu cesaretinizle 8fkınızın de
recesini anlıyorum. Ağzınızı kapa
yınız. 

Artık anlatmışlardı. 
Firdevs IS!.1AIL 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18,30 Plak neşriyatı. 19 Çocuklara ma. 
sal. 19,30 Türk musiki neşriyatı, (Ke-· ı 
man Reşat B. Tanbur Mesut Cemil B. 
Kanun Vecihe H. Muzaffer B. Vedia Rı
ra H.) 21,20 Ajans ve borsa haberleri. 
21,:«l Stüdyo caz ve tango orkeıtramı>' 
tarafından dans musikisi. 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 

18,15: Soliat piyano - keman konseri. 19: 
Konferans. 19.tS: Orkestra konseri. - Muaa
habe. 20,30: I • :t. - Musahabe. 21,05: Şiirler. 
21,15: "Lafille dux wiolette" isimli Helme•· 
bef'serİI\ o~reti. 23,20: Bir k8iıt fabrikaıuodan 
reportaj, 23,25: Danı musikisi. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13: Herc\inkü netriyat. 19: Por'..ller musiki· 

ai •• romanslar ( aisan takımı.) 2 : MuaMh•· 
be. 20,45: Pli.k. 21: Musahabe. Zl,15: Senfonik. 
ko•aer (Romantik musiki.) 22: Musahabe. 22: 
St!nfonik konserin deYamı. 

546 Kh&. BUDAPEŞTE, 550 "'· 
20,30: O, tane birer perdelik ıkeç. 22: Viya-

n.arlan n&ltil. 23,50: Piyano konseri. 24,30: 
Sica.n muaiki•i, 

17S Khz. MOSKOVA, 1724 "'· 
19,30: Mubtellf liaanlarda neırİyat. 
230 Khs. Ll!K:SEMBURG, ıJ04 m. 
Belçika neır:yah, 20: Pli.le. - Musahabe. -

Pl.i.Lı.. 20.30: Orkeatra. 21,15: Dünya haberleri 
21,40: Plak. 22: Caz mu.tıı.:isi. 22,.30: TasaD.ni 
23,05: Senfonik koaser. 23,40: Dan• pl&lıdarı. 

90-1 Kbs. HAMBURG, 332 ... 
20,45: Bacbıa eserlerin: Piyan~ lconaeri. 

21,15~ Serenatlar. 22: aKrı,ık aeırıyat, 
686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21,30: Dana mu•ikisi. 22: Plak. 22,10: Rad.70 

orelıtstr•••· - Haberler. - Populer ıarkılar. 
23,45: Dana plakları. 

638 Kh.z. Praı 470 m. 
20,25: Jokann Strausaun "ZlGEUNERBA· 

RON, opereti. 23,15: Caz plakları. 
191 Khz. DEUTSCHLANDS~ND.El;l 157~1 
21 45 Köylü muzikacıları ıunıli net elı temsil 

mü~babe. 231 Haberler •• •!'1re, 24 Siıao. mu• 
aik.iai (Plak) .. 24,30 Tasaonı, 

Khz. ViYANA 507 m.: 
20,10 Brückner konseri, müıababe, 22 s .. 

renadlar (O. Kabaata), Müaahabe, 23,50 Caz.., 
baod, l : Da.ns musikisi. 

950 Khz. BRESLAU 316 mı. 
20 Köylüye ıöre! 21,15 Eaki danslar, 22 

Halk tar1uları, 23,10 Kı .. dalp. amatörleri 
için konferan.a, 23,20 Müaahabe, 24 Dana mu
aikiai. 

öt:meğe bafladı. Birkaç saniye ge
cikmek, heni mahvedebilirdi. San· 
dala atladım, çalakürek kıyıdan a· 
çıldım. 

Sahilden uzakla,trkça, haleca • 
nım artryor-du. Bütün vücudumu 
bir titreme, ürperme almı~ı. 

Ditlerim biribirine vuruyordu ..• 
Kürek çekemiyecektim; rüzga • 

rm hafif esmesine aldmnadnn, yel
kenleri açtım ve Heybeliye doğru 
dümen kırdım. 

Sandal, ağır ağır ilerliyordu.San· 
dalın ortasına yatar g~bi uzandım 
ve Rom •işesini çıkardım, bir ham
lede diktim. 

Kafam bombottu ... Bir 9ey dü • 
~ünmüyordum. Y almz bir tek ku
runtum var. Acaba, arkamda iz hı· 
raktım mı? 

Gayriihtiyari elim tabancama 
gitti. Oraya bir şey ,Jü,ürınediğime 
eminim. Hızla yere atlarken to • 
puklarnn ağaca çarpmış ve toprak. 
ta da çöküntüler olmu\ltu. 

Tabancayı kılıfı ile birlikte de
nize attım. 

Vakit vakit nöbet tutar gibi kah 
terliyor, kah titriyordum. 

Sandal Heybeli istikametine gel
mişt;. Büyükadaya geçip, sandalı 
sahibine teslim etsem, diye düfÜnÜ 
yordum. 

Saat 11 İ geçiyordu. Nerede 

["3' üncü kolordu ilanları 11 
Ankara Levazım Amirliği 

Satmalma Komisyonundan : 
500,000 kilo Un kapalı zarf 

usuliyle ihalesi 7 · 7 -934 cu· 
martesi günü saat 14 tedir. 
Şartname sureti musaddakası· 
nı görmek üzere Istanbul'da, 
Fındıklıda Üçüncü Ko!<ırdu 
Satınalma komisyonuna mü· 
racaa:tları ve ihale gün ve vak
tinde teminat ve teklif mek· , 
tuplarını Ankara Levazım A· 
mirliği Satma1ma komisyonu· 
na vermeleri. (3049) (3316) 

* • 
Çorlu Askeri Satınalrna Ko· 

misyonundan : 
Malkaradaki kıtat hayvana 

ü icin beher parti 180 ton ol· 
mak üzere 4 partide 720 ton 
1...-uru ot kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. ihalesi 7.7. 
934 cumartesi günü saat 14 te 
dir. Şartnameyi görmek iste· 
saya iştirak edeceklerin de bel
yenlerin her gÜn ve münaka
snya iştirk edeceklerin de bel
li gÜn ve saatte teklif ve temi
nat mektuplariyle Çorluda 
Fırka Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (3016) (3132) 

3447 

• * 
Çorlu Askeri Satınalrna Ko· 

misyonundan : 
T ekirdağı garnizondaki kı

t' at hayvanatı ihtiyacı İçin he· 
her parti 180 ton olmak üzere 
4 Partide 720 ton kuru Ot ka
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 7 Temmuz 
934 cumartesi günü saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi gör· 
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve le· 
ıninat mektuplariyle Çorluda 
Fırka Satmalma komisyonu· 
na müracatları. (3017) 

(3133) 3448 . .. ~ 

Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: 

Malkaradaki kıt'at ihtiya· 
cı için bir taksitte alınmak 
üzere 10.000 kilo bulgur açık 
münakasaya konmuştur. Iha· 
lesi 11 Temmuz 934 Çarşam· 
ha giinü saat 15 dedir. Talip· 
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya iş· 
tirak için de o gün ve vaktinde 
Çorluda Fırka Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 

(3026) (3193) 3454 
• * 

Çorlu Askeri Satmalına Ko
misyonundan : 

Malkaradaki kıt'aatı ihti· 
yacı için yevmi ihtiyaç nishe· 
tinde alınmak üzere (100) ton 
sığır eti kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. ihalesi 4 
T ernmuz 934 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart· 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Çor· 
luda Askeri Satmalrna Komis-

gecelerdim? Geç vakit otele gitmek 
istemiyordum. Ufak yerlerde, ya. 
hancılar derhal göze çarpar. Belki 
de bir tanıdrk çıkardı. Yok yere 
kendimi tehlikeye atmak manasız 
ve lüzumsuzdu. 

Marmara açıklarında volta vura· 
rak sabahı etmeli idim. 

T~tremek ve terlemek beni öldü· 
rüyor. . . Ah, bir yatak olsa, uzan· 
sam yorgun vücudumu dinlendir • 
sem. .. 
Yanımda bir ayna olııa, saçları

ma bakacağım. Bu gece, saçlarım 
birkaç saatin içinde tamamile, bir 
tek siyah tel kalmadan ağardı. Bil. 
mem, bana öyle geliyor. 

Bu gece ben, birkaç saatin içinde 
on yaş ihtiyarladnn. 

Neşide, ne yapıyor? Şimdi ne hal 
de? Cesedin üzerine atıldı mı? çığ· 
lık kopardı mı? ağlıyor mu? 

Eğer Sırrı Nevres yırtmadıysa 
Germaine'in mektubunu bulacak • 
lardır. Bu mektup tahkikatı Ş8'1r· 
~cak. . • imza yok, Germaine'in 
yazısını da kimse tanımaz. 

Sırrı Nevres, tanrrdı; fakat o, su
allere cevap veremez. 

Köşktekiler ne yapıyorlar? ne 
halde? Kabil olsaydı da aralarında 
bulunabilseydim! Acaba Nef-de 
birdenbire yıkıldı mı? ' 

Biraz evvel bomboş olan kafa • 

-Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübqı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 -<11..:ımıll 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 19 Hazi
ran SALI 20 de Galata rıhtı
mından kalkacak. G' dişte Zon
guldak, fnebolu, Sinop, Sam
sun, Fatsa, Gireson, Vakfıke
bir, Trabzon, Rize'ye. Dönüşte 
bunlara ilaveten Sürmene Or
du'ya uğrayacaktır. (3215) 

3518 

Ayvalık yolu 
BANDlRMA vapuru 20 Ha
ziran ÇARŞAMBA 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak
tır. (3325) 

yonunda bulunmaları. 
(3196) 

• * • 

(3027) 
3456 

Corlu Askeri Satmalrna Ko· 
mi;yonundan : 

Malkaradaki kıt'aatı ihti
ycı icin 8000 kilo Mercimek 
açık ·münakaşaya konulrnus· 
tur. ihale günü 11 T emmU"z 
934 çarşamba günü saat 14 te
dir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü· 
nakasaya iştirak için de o gün 
vaktinde teminatlarile beraber 
Çorluda A-akeri Satmalma Ko· 
misyonunca bulunmalan. 

(3025) (3194) 3455 

* • * 
Çorlu Askeri Stmalma Ko· 

misyonundan : 
Malkaradaki krt'aatı ihti· 

yacı için 16,000 kilo toz şeker 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 9 Temmuz 
934 pazartesi günü saat 15 le· 
dir. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka· 
saya İştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi· 
nat mektuplarile Çorluda Fır· 
ka Satmalma Komisyonuna 
müracatları. (3028) (3197) 

3457 
* • • 

lzmit Askeri Satmalma Ko· 
misyonundan : 

Merkez ve Tuzlada bulunan 
krt'aat hayvanatı ihtiyacı o· 
lan 448,800 kilo kuru ot kapa
h zarfla münakasaya konmuş· 
Tur. ihalesi 3 Temmuz 934 
salı günü saat 14 dedir. istek• 
Jilerin şartnameyi görmek ü
zer her gün ve münakasaya 
istirak edeceklerin de tayin e
d.ilen vakitte teklif ve teminat 
mektuplarile lzmitte Fırka Sa· 
hnabna Komisyonuna müra
catları. (3029) (319~) 

3458 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. l 18. 

Muayenehane ve f!fV telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
Jı21 

mm içi, timdi bir mah~re dönmüf 
tü. Kendimi öyle kaptınnıtnn, öy
le dalmıtmı ki sabaha doğru çııkan 
sıkı bir meltem az daha yelkenleri, 
san<lalı alabura ediverecekti. 

Marmarada sabah, bir büyü gi • 
bi. . . Güneş, renk ve ıtık oyunle.n 
yapan b'r sihirbaz gibi doğuyor .•• 

B.üyükaıbya yanaşbm. Sandalı 
teslını ettim. Pendiğe geçtim. 

Pendikte, daha gazeteler gelme· 
mitti. Acaba, cinayeti gazeteler, 
zamanında haber almışlar da, bu· 
güne yetiştirebilmişler mi idi? 

Ben, cinayetin tafsilatını, ancak 
Adapazarında okuyabiJ:rdim. 

Pendikte bindiğim trenden Arifi 
yede indim ve bir tanıdığa emanet 
ettiğim yağız atı aldım, Alaçama 
doğru sürdüm. 

Artık izimi güç bulurlardı ... ,. ,. "' 
Çiftliğe döndüğüm zaman, Fran· 

suvazla Ferhunde'yi sapsarı ve has· 
ta buldum. 

Ferhunde, beni görür görmez 
boynuma atıldı: 

- Bil yor musunuz? duydunuz 
mu? 

Şaşkın şaşkın etrafıma 00.kmı • 
yordum: 

- Ne var? ne oldu? 
Ferhunde, yaprak gibi titriyordu 

- Bitmedi-
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H~rr ~aman çok pc§lrray<§l 
~©ıgDo lb>ü1r ş~y d~güU©Jürr 

Elbiseleri o şekilde yapmalıki istediğiniz zaman ufak bir ilave ile 
şeklini değiştirmek kabil olsun 

den bulup ta elbise değiştiriyorlar? 
Efendim şrk giyinmek paradan 

ziyade kadınlıktandır. Bir elbiseyi 
y:rıni çeşide sokabilmektendir. Uç 
bet kat ucuz elbise yapacak yerde 
bir tane adam akıllı yapmak elbet 
daha iyidir. O bir tek elbiseyi bir 
gün şarpla giyersiniz, bir gün or
gandiden takma bolero giyersiniz, 
Velhasıl hergün şeklini değİft;re
bilirsiniz. Sonra volanlar, rü~ler 
çabuk görülürler eğer elbisenize 
vulan koymak itserseniz sonradan 
çıkarılabilecek bir tarzda koyunuz; 
kmnatlarınrzı da çok alacalı bula
cah renklerden seçmeyiniz çok gö
ze çarpan renklerden yapılan es
vapları iki gün üste üste giyip so
kağa çıkamazsınız "bak, derler, 
dünkü geçen kadın gene geçiyor .. 
Bundan batka elbisesi mi yok ne 
hep bunu giyiyor.,, 

Haydi batkalarınrn söyledikle
rine aldırmayın fakat bir iki hafta 
içinde siz de bu elbisenizden bıkar 
yeni bir tane daha yapmak istersi
niz .. Yapamayınca da üzülürsünüz. 
Halbuki bej, siyah, kahve rengi, 
mavi ne kadar daha pratiktir! Etek 
ceket te çok elbiseniz varmıf hissi
ni verenlerdendir, etekliği deği,ti
rirsiniz başka bir elbise olur, ceke
ti değiftrirsiniz başka olur, etekli
ğe askı takarsınız, cekete boyun -
bağı takarsınız .. Bir elbise parası 
ile bet altı elbiseye sahip olursu
nuz .. 

Şimdi moda olan bütün tezyinatı 
nı bir hiç mukabilinde elde edebi
lirsiniz ... Beyaz perde üzerinde gö
rüp imrendiğiniz tuvaletlerin üze
rinde gözlerin'.zi alan o mücevhe- , 
rat hep stran dedikleri yalancı tak
litlerdir. isterseniz siz de tıpkı o 
artist gibi giyinebilirsiniz. 

Clipsler, tahta düğmeler, parlak 
halkalar ucuz oldukları nisbette 
trktırlar. 

Yakasız mantolarda çok değife
bilirler. Geceleri boynunuza bir 
kürle alırsınız. Ertesi sabah kürkün 
yerine renkli bir şarp koyduğunuz 
zaman bu spor mantonun dün gece. 
ki ağır manto olduğunu söylerse
niz hiç kimse inanmaz. 

Ucuz ve şık giy'.nmek sizin eli
nizdedir. Çıkarılıp konan bir yaka, 
bir kap, bir tarp, bir kemer, bir 
kolluk eMıiseyi tamamile değittir 
meğe kafidir. 

V~lfilÜ pU©ıJ ~~lbü~eO~rrü: 
F>~ş-t:~:ı:-.~c.ı eteklik 
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KIVRILAN ETE" 

Deniz mev imi geldi. Herkes 
P~ôjlcrra koşuyor. Denize girmek i
Yı. Fakat soyunup girinmesi ber
bat. Hele kadınların etekliklerini, 
elbiselerini çıkarmaları çok mür.-

kül olur. Bir defa insanın ay:ığı 
ya ıslaktır. Veya kumludur. Elbi
se de bu suretle ıslanıi' ve kumla
nır. Bunu gören Avrupa terzileri 
yer.i biı- çe/t de:'liz elbisesi İcat et-

mişlerdir. Buna peştemal eteklik 
dem~k daha muvafıktır. Gayet ko
layca çıkarıp giymek mÜ'!'l~~.ndü~. 
Size bıı elbiser.in ve etcklıgın bır 
nümune ini takdim ediyoruz. Bu 

1 

Hollywootl'da sinema artUtlerinin giydikleri güzel yaz elbiseleri nünwnelerinilen 

1 
Kürklerı' temizlemenin 

ıUsulü 
Hanımefendinin geçen ..,ne al

dığı kürk yağlanmış.. Ş:iımdi onu 
bir derttir aldı. Daha klirkün taksi
tini bile ödemedi ki ..• 

Vah vah vah... Kürk siyah olsa 
ne ise. Pek belli olmaz .. Fakat "Pe
tit gris., denilen cinsten açık renk 
ise... Kolayı var hanımefendi, ba
kın ne yapın: 

Birkaç avuç kepek veyahut, toz 
hal·nde talaf alın.. Hani yağmurlu 
havalarda t9..\1lıklara serperler, itte 
ondan. Bunu bir tencerenin içine 
koyun. Güzelce kavurun .. Tabii di 
bi tutmasın. Bunun için kanttır
mak lazımdır Kavurun dedimse 
pek o kadar değil... Biraz fazla 
ısınması kafi ... 

Sonra bunu kürkün üzerine yağ
lanan yerine serpin. Ve parmakla
rınızı açarak, avucunuzun ayasile 
güzelce yayın ve ovun .. Taki talat 

tozlan kürkün tüyleri içine kadar 
girsin, nüfuz etsin.. Bu ameliyeyi 
birkaç defa tekrar edin. Sonra kür 
kü sallayın. ince bir sopa ile güzel
ce dövün. içinde hiç toz veya ta
lat kalmasın ... 

Göreceksiniz ki kürk tapkı eski
si gibi olacak. Sanki kürkçüden 
bugün cıkmı' gibi ... 

Gördünüz ya. Fazla keder etme
ğe değer mi imiş? işte yepyeni bir 
kürkünüz oldu. 

Sütün hilesini nasıl 
anlamak kabildir 

Belediye istediği kadar mücade
le etsin. Hiç sütü bozukların önüne 
geçilir mi? illaki süte su katarlar. 
Mas mavi çirlcef gibi sütü halka 
yuttururlar .. Ne o; halis koyun sü
tü imit ! Yalan inanmayın gözü
nüzle gönnedikten sonra sakın kan 
mayın, ama diyeceksiniz ki sütün 
sulu olduğunu biz nereden anlıya
lım, kimyaker değiliz I<i •. 

Ayol bunun için kimyaker olma
ğa lüzum yok. Terzi olmak kafi .. 

Hoppala! .. Terzilikle sütçülüğün 
-

elbise ve eteklik jerseden 
yapılmaktadır. 1 metre 25 boyun
da ve 1 metre eninıle bir jerse ka
fidir. Garnitür iç:n de 0,.,5 boyun
da renk!i ierse lazımdır. Re min 
y:ınında gördüğii.r.üz şemaya naza
rı.:n cvve:ce bir kağıt üzerinde kc:ı 

IFaldeB" '?'\'f';laıumat 

ıJİŞ tOZl 

Herkes dişine meraklıdır. ister 
ki ditleri bembeyaz, tertemiz ol
sun. Fakat her dit macununa iti
mat edi!!IDez ki. Kinı bilir ne gibi 
feylerden yapıyorlar .. Güzel dit 
macunları var: diyeceksiniz Fakat 
bunların yanınna yaklatılır gibi 
değil ki .. Medet Allah! Bir tüp a
layım deseniz, lirayı hemen boz -
durmak lazım. Lira da bir defa bo
zulmaya görsün. Artıılc hayrı kalır 
mı? .. 

Bunun için gelin benim sözümü 
dinleyin. Size gayet güzel bir dit 
tozu tarif edeyim. Hem kolay hem 
srhhi, hem ucuz. Ucuz da söz mü? 
Bedava .... bedava .... 

Hepinizin manga.lınızda odun 
kömürü vardır değil mi? itte bu 
kıpkırmızı olan kömürü alın, yani 
ı:na.ta ile bir kecıara çekin. Orezin
deki külleri üfleyin. Sonra bırakı
nız soğusun. Bunu alın bir ta, ha
vanda güzelce dövün. Adam akıllı 
dövün. Tıpkı bir pudra haline gel
sin. Sonra dişlerinizi bununla o
vun, hem ağzınızı "dezenfekte,, e
der hem de dişlerinizi kar gibi be
yaz yapar. Fakat tozu ağzı kapalı 
bir tite içinde aaklnmak lıizımdır. 

ne alakası var ki? ... 
Haydi terzi demiyelim de elin

den dik:ş gelen bir hanım olmak 
kafi d: yelim ... 

Uzun lafın kısası.. Sizin evde 
hiç bir tıg yok mu? Elbette vardır. 
lştP. bu tıg ile sütün halis olup ol
madığını anlamak mümkündür. 

Evvela tığı güzelce bir yıkayın, 
clt ha doğrusu alkolle silin. Çünkü 
ır; azallah evvelce mahdum beyin 
çoraplarını tamir ettinizse biraz kir 
licP.dir. Sonra şüphelendiğ'niz sü
t\" n içine bunu amudi • bir tekilde 
sokun ve birdenbire çıkarın. Eğer 
tı~ •n üzerindeki süt derhal süzülür 
ve hjçbir iz bırakmazla o zaman 
avazınız çıktığı kadar haykırın: 

- Vay kör olasıca sütçü, bana 
gene sulu sütü yutturdu, diye. Eğer 
süt yavaf yavaş süzülür üzerinde 
iz bırakır ve nihayet tığın ucunda 
bir damla hasıl olursa o zaman afi
yetle ka:rnatır ve içersiniz. 

mek suretile bu elbiseyi siz de pek 
ala biçip dikebilirsiniz. Şemare 
kumaşın ne şekilde biçileceği gös
terilmiştir. Vücudü biraz zayıf ııe
ya ş'vman olanlar ona göre biraz 
fazla, biraz daha ek•ih /•eserler ... 

' Havaiazi kullananlara 
bir iki nasihat 

Evinizde havagazi var değil mi? 
Bu ay gene memur geldi. Dünya 
kadar gaz aarfetmitainiz. Halbuki 
fazla da yakmadınız. Neden aca • 
ba? Atağıdaki apartımanda otu
ranlar da sizin gibi bir karı bir ko
ca bir de çocuk. Onlar daha az ya
kıyorlannı9. Acaba neden? 

Çünkü aşağıdaki apartnnan~~ 
oturanla gaz kullanmaıımm usulu
nü biliyorlar. Ve bu sayede gazı 
taaarnıf edry.orlar. Bunun için siz 
de gaz kullanmasının usulünü öğre
nin, bakınız ne yapın. 

- Saatin anahtarını hi9btr za
man tıımamik açmayın, gazın ve
receği hararet asla değif1Dez ve 
dütmez. 

- Bir şey ısıtırken dikkat edfo, 
gazın alevi mavi olsun. Mavi alev 

beyaz alevden daha iyi ıaıbr. 

- Dikkat edin ki alevler tence
renin kenarından taşmasın. Hava
ya uçmasın. Çünkü bunlar bot ye
re sarfedilm'f demektir. 

- Hava gazi fırınım ıutırken 

gazı önündeki muslukla değil, las
tik borunun merbut olduğu ana 
muslukla ayar edin . 

Göreceksiniz bu sayede hayli t"
sarruf edeceksiniz. 

Rutubete karşı tah
taları muhafaza 

Mutpakta teldolabın ayakları 
ne çürümüt•• Elbette Lefter kalf 
hiç rutubet olacakmı' falan dinle -
mi? Mutpağı yıkayacağım diye ko
va kova su boşaltır. Teldolabın a
yakları .elbette çürür... Sade o de
ğil, mutpaktaki masanın ayağı da 
böyle ... 

Bunun çaresi var: Sabunlu su ya
pın, bunu içine gayet az miktarda 
kezap ilave edin ve elde edeceğiniz 
mahlülü b'r şırınga ile rutubete ma
ruz kalan tahta aksamın içine cı
kın. Sabunlu su içeride bir "acidc,, 
teşkil eder, tahtanın delikleri İç:ne 
yayılır. Ve tahtayı rutubete karşı 
muho.faza eder. 

ŞimJILefter kalfa kova kova 
su döksün de baka!mı gene çürü-



' ' Ameırlka Göz ile ( sefirinin 

Ga~i Mustafa Kemal 
) 

Gazi Hazretlerinin Trablus harbinde, Balkan 
harbinde ve nihayet Umumi harpte vatan 

uğruna yaptığı fedakarlıklar 

Sabık Amerika sefiri !;1. Charleıı Sherrill'in Türkiyeye ait 
yaulığı 1ayanı dikkat eseri tercümeye devam ediyoruz. 

Şimdi 1911 yılının birincitetııin püıkürtülünce, hadis olan mağlubi
ayındayız. ltalyanların hiç umulma yet kar,ısında M?stafa ~emal 
dık bir zamanda Afrikadaki O.. kahramanca ba~-:_~ı! E~~erı~ tam 
manlı vilayetini zapt için Trahlus mıinasile kay~t~gını_ mümkün ol
tehrine asker çıakrmıt olduklarına duğu kadar telafıye ugraftı. 
dair gelen havadisler, mütarüniley- Muharebe Balkan devletlerınm 
hin kıymet ve meziyetlerini göster- ellerine geçirdikleri araziyi taksim 
meğe yeni bir vesile teşkil etmiffr. için biribirlerile kavgaya tutuşunca 
Bu haberler bizim sav-.çı Türkü- ya kadar durmuştu. Bunun üzerene 
müzün tahammül edemiyeceği soy- Osmanlı umumi karargahı bu fırsat 
dandı. Kökleri çürük Osmanlı hü- tan istifade yolunu arayarak kıta
ki'ımetine kanı ihtilale geçmek için !arını iki koldan Edirneye doğru 
daha iyi günl;r beklenebilirdi. Bat- sürdü. Eevvla doğrudan doğruya 
ka b ' r ad altında ve bir Rus vapu- Çatalcadan bir kolordu gönderildi 
rile hemen Mısıra geçti. Bitaraf ve tali, Enveri bu kolordunun erka
hükiimetlerin çıkardıkları bin bir . nı harbiye reisliğinde bulundurdu. 
türlü zorluk!ara hiç aldırmıyarak itte bu tesadüften dolayı Enverin 
boyuna.gün batısına doğru yürüdü. Edirne fatihi olduğu efsanesi çıktı 
Demede ltalyanlann kart1&ındaki fakat hakikat tudur: lk'.nci ileri 
Türk hatlarının kumandasını ele a- hareketi Bolayırda Mustafa Kema
hncaya kadar hiç durmadan koııtu. )in kumanda etmekte o!duğu kolor
Burada tam bir yıl ltalyanlarla har- du yaptı. Bu kolordu doğrudan doğ 
be · ruya Edirne üzerine yürüyerek ken-ttı. " Ik 1912 birincite'7ininde "Kara- disinin müstakil süvari livası i 
dağ., harp ilin etti bunun üzerine evvela bu erki ve çok sayılan fdıre 
bütün Balkan devletleri Osmanlı girmitti. Edirneye ilk giren kıta En
imparatorluğuna hücum için birleıt- verin erkanı harb"ye reisi bulundu
tiler. Bu vaziyet kar,ısmda lstan- ğu kolordu değildir. Mustafa Ke
bulu müdafaa için Trablustaki bü- mal hatta kıtaatını daha ileriye sü
tün kuvvetlerin geriye çağrılması rerek Meriçi geçmiş ve ırmağın 
Jazımgeldi. Triyesteı Macaristan ü- garp kıyısında Dimetokayı İfgal et
zerinden Karadenize buradan da mİftİ. Bu muharebede gösterdikle
Ana vatana dönmek mecburiyetin- ri ef>Sİz ve yüksek hizmetleri dola
de kaldı. yısile kahramanımıza kaymakam-

Osmanlıların davası ümitsiz l> r !ık rütbeıi tevcih ed idi. 
safhaya girmişti. Sırp ordusu Ma- Sulh imzalandı Mustafa Kemal 
nasbrdan geçerek harbi kazanmıt- arkadaşı Fethi Beyin sefir bulun
tı. Yunanlılar Selıiniği almıf, Bul- duğu Sofyaya Atate mililer ola
garlar ordularını Çatalca müstah- rak gönderildi ve burada Bolayır
kem mevkiine sürerek lstanbul ka- da kar'ı karfıya harbetmİf olduğu 
ılarına dayanmıftJ. Bulgar ceneraJı Savof'Ia bağlar te-

p Şimdi herkese ve bilhassa Musta- sis etti. Ancak ata,e militerlik hiç 
fa Kemal gibi asker!ikte olgunlaş- te hofuna giden bir ;, değ idi. Çün-1, bir zata mes'uliyetli harp ; ti kü bu vazife geYek asker);k .,,.-Aı<: 
m Bol b" k devlet idaresi bakımından kindile-vardı. Kendilerini ayıra ır o-
lordunun erkanı harbiye riyasetin- rine faydalı bir fey öğretmiyordu. 
de ayni zamanda kumandasında Cihan harbi patlak verdi ve Mus
buluyoruz; Gelibolu yarımadasının tafa Kemalin arzusu hilafına ana
bir ucundan, Ceneral Savoff'un ku- vatan Almanya uğruna bu badireye 
mandası altındaki Bulgarlara kar- atıldı. Mustafa Kemal faal hizmeti
'' harbediyor. Tabiye bakımından ne dönmek için uğraftı durdu. Ş m
çok mühim olan bu yarımadayı ec- di lsta.nbulda Batkumandan vekil
nch\ \•t'\B.\a:rına lcarttI her iki ucun- liğlni alınıt olan Enver p&f&ya bir 
dan zaman zaman müdafaa etmek, kıta kumandanlığına tayini için mü 
i~te böylece bizim kahramanımıza teaddit defalar müracaat etti. 
mukaddermiş: Önce adanın doğu Bulgaristan bitaraf kalmakta de
tarafındaki küıünü Bulgarlara kar- vam ediyordu halbuki Mustafa Ke
fı, sonra da batıdaki ucunun Bri- mal bitaraflar arasında daima ken
tanyalı! ara karşı. dini yabancı hiaaedegilmittir. En-

MAHKEMELERDE 

Sahte memur 
Dün Beyoğlu Sulh Mahke

mesinde tevkif edildi 
Kendisine Beyoğlu Maliye 

Tahsil tubesi memuru süsünü ve
re: ek Beyoğlunda pulcu Emin Ef. 
den 63 liralık pul alan ve kaçan 
Eşref Efendi Beyoğlu sulh. ceza 
mahkeme!eİ tarafından tevkıf e • 
dilmiştir. Eşref Efendi bu pulları 
Maliye Tahsil Şubesi hesabına al
dığını söylemİf, Emin Ef. ile be
raber tubeye gelmif, orada oturaı:ı 
daktilo hanımdan bir kağıt istemıf, 
Emin Efendiye de: 

- Sen burada dur, ben pulları 
vezneye vereyim, parasını getire
yim demit, sıvtfDUfbr. 

Emin Efendi bir müddet bekle
mİf, bu bekleyif od~dak~ ~iğer me 
murların nazarı dıkkatını celbet-
mış: 

- Ne bekliyorsun? diye sor
mu~lar. 

- Memur Beyi ... Vezneye pul
ları götürdü, .şimdi 63 lira paprası 
nı getirecek diyince: 

- Ayol o memur değil, seni do 
landırmıf, cevabını almıstır. B~ va 
ziyet karfısında dolandırıldıgını 
anlayan pulcu zabıtaya müracaat 
ehnit, ve Eşref Efendiyi yakalat
mıftır. 

Cinayet davaları 
Dün Ağır ceza mahkemesinde 

sütçü Mebmedi öldüren Retatla 
karde'i Azizin, Adili öldüren Şev
ketin, Abdülhayi öldüren Mu~t:ı
fanın ve Haticeyi öldüren Arıfın 
muhakemelerine bahılmıf, hepsi 
muhtelif sebeplerden batka güne 
talik edilmiftİr. 

TUrk parasını kcruma 
Türk paratını koruma kanunu

na muhalif olarak Galatach 'ar
raf Halil Hilmi Efendiye 120 Fran 
sız frangı bozduran 18 ya~ında 
Katina Hanunla sarraf Halil Hil
mi Efendiler'..,"' muhakemelerine 
dün ikinci ceza mahkemesinde ha 
kılmıs bunlar ecnebi parası bez -•' 
manın ve yüz ''anın kanunen ya-
sak oldul!unu bilmedikleıini söy
lemişlerdir. Muhakeme Katina Ha 
nımın yaşının tesbiti için 24 eylfıle 
hırt; ılmıstır. 

f~ahkOm o 'r nlar 
Yankesicilik yapmaktan suçlu 

Şakir ve Abdürrahman dün birinci 
ceza mahkemesinde birer sene, 
hı~sııdık yapmaktan uçlu Akif 
oğlu Ali 6 ay, gene hırsızlık yap
maktan suçlu Mehmet oğlu Şükrü 
5 gün hapse mahlcUm olmuslardır. 
ölçüler kanununa muhalif hareket 
gtmelcten suçlu llya da 10 lira pa
ra cezasına mahkiım olmuş, fakat 
ceza•ı tecil edilmittir. Bila ruhsat 
gazete satmaktan suçlu, Boğos Ef. 
de bir lira parpa cezasına mahkilm 
olmuttur. 

Bu ordunun Bolayırda tetkilini ver ralôbine bir kumanda vermeğe 
kendisi teklif etmif, harekatı harbi. yana,madı fakat Türk ordusunun 
ye fuhesinin bafına geçın't sonra Kafkaayada kendi hatası yüzünden 
da kolordularından birinin erkıinı bozulması üzerine Mustafa Kemali - rünileyhi Alman kumandanına tav
harbiye reisliğini eline almıfb. Bu hatırlıyarak, (Enverin Kafkasyada siye etti. Mustafa Kemal lstanbula 
kolordunun ba.ında kumanda ede • bulunması dolayısile lstanbulda çağrıldı. Marmaranın fimal kıyısın
cek bir ceenraJ bulanmadığından, Batkumandan vekilliğine vekalet daki Tekirdağında 19 ncu fırkayı 
Mustafa Kemal en kıdemli zabit 11• eden) Levazım Reisi Hakkı paşa- tah,it etti. Bu fırka onun kuman
f~tile. kumandayı da deruhte elınif- ya bir telgraf çekerek kahramanı- dası altında me,hur olmağa nam
lı. lttıhat ve Terakki cemiyetinde mıza bir fırka kumandanlığını ver- zebnif. Fırka deniz yolile Gelibo
çok nüfuzlu olan Enver Bey (sonra mesini emretti. lu yarımadası üstündeki Maydos 
pata) erkanı harbiye reisi bulun- Alman Ceneralı Leyman Yon noktalarına aqındı. Gelecek fas!ı
duğu kolordunun kumandanı Hur- Sanders müttefikin donamnalan mızda fırkayı kazandığı zaferde ta
fit paşayı, Şarköyde gayet kuvvetli Çanakkale kara istihkaınlarına kip edeceğiz. 
bir surette yer'~mi~ Bulgarlara fİddetli hücumlar yaparken, Türk Böylece kahramanımızın mesle
kaJ'lı Karadenizden, baskın halin- ordusunu te,kilatlandırmak için ha ğinde kazandığı büyük kumandan. 
de bir hücınn yapmak iç;n sıkı,tı- raretli bir surette çalıfıyordu Hak- lık vasfına gelmİf oluyoruz. Şimdi 
rıyordu. Mustafa Kemal makul ol- lu p~ Mu .. tafa Kemalin aiyasetin- 1915 yılındayız; Mustafa Kemal"n 
mıyan hu plana itiraz eyledi. Fa- den •üphelendiği kadar kendileri- on be~ yı'lık parlak liderlik çağının 
kat, dinlett"remedi ve Enverin fır- nin askerlik evsaf ve meziyetlerini tam ba,Iangıcındayız. 
kası Bulgarlar tarafından geriye biliyor ve takdir ediyordu; Müfa- Türkçeye çeviren: Ahmet EKREM 

MilJiyet'in {efrikası: 37 

Tanıdığım Casuslar 
(Meli. Knokaert'in hatıraalrı) 

Tercüme eden: AHMET CEMALED DiN 
bunların ta (Londra) ya kadar u
çarak lngiliz payitahtını bombar
dıman "etmeleri bile mutasavver -
mİf. Gheut kasabası etrafının sıkı 
bir kordon altına alınmı• olm~, bu 
kasabaya sivillerin girmelerinin 
memnu bulunması bana verilen bu 
vazifeyi pek ziyade güçleştiriyor • 
du. Bilhassa (ZepEn) balon!armın 
bulundukları mıntakaya biz Belçi
ka sivil halkı için yaklafmak bile 
cinayetlerin en büyüğü sayılıyor -

du. . ... 
1 Ben, ebeveynimin vazıyetını ı e-

riye sürerek hastaha'"'.:~e d~stane 
münasebat idame etbgım b,r Al
man doktoruna (Gheut) e seya~at 
etmek tasavvurumdan bahsetmı' • 
tim. Bir sabah bu zat bana: .. 

- Matmazel. dedi, geçen gun 
bana (Gheut) e kadar ~i~İP_ gel • 
mek istediğinizi söylemı,tınız. Ben 
bu meseleyi merkez kuman~~rı_ının 
yaveri vasıtasile halledebılırım: 
Halledebilirim ama benim de hır 

fartım var: sizden bir liıtuf istiye
ceğim. 

•Gülerek cevap verdim: 
- Elimde olan bir teY ise maal

memnuniye yapmıya çalışırım Her 
Doktor. 

-Talep ettiğim lıituf büyük bir 
feY değ:) hemfİre. Bilirsiniz ki ben 
kadim Flaman dantelaları birikti
riyorum. Nefis bir koleksiyonum 
var. Diğer taraftan bu koleksiyon 
için bir hayli para sarfettim. Tabi
idir ki böyle kıymettar bir koleksi
yonu ordu sahra postasına emniyet 
edemem. işte bu mesele hakkında 
sizin delalet ve muavenetinizi is -
tirham ediyorum. Mektep arl<adaş. 
!arımdan birisi (Gheut) te hastaha 
nede bulunuyor. Kendisi birkaç 
gün sonra tebdilhava için Almanya 
ya gidecek. Kendisi ile ayni zaman 
da hemfehri bulunuyoruz. Binaen
aleyh dantela koleksiyonumu ken
dis;le Almanya'ya göndermek ta • 
savvurundayı~ Şayet hu koleksı-

. 
yonu bir paket halin~e kendisine 
tevdi edecek olursanız beni min -
nettar etmif olursunuz. Size, pake
ti zevceme teslim etınesi hakkında 
ayrıca bir mektup vereceğim. Bu 
sayede koleksiyonum da hırpalan
madan zevcemin eline kadar git -
m'• olur. 

Doktorun bu teklifini memnuni
yetle kabul etmiş olduğumu söyle. 
meğe hacet yok değil mi? Bundan 
iki gün sonra rüzgrilı ve berbat bir 
sabah (Roulers) in bir harabeye 
dönmüş olan İstasyonunun kaldırı
mı üzerinde treni bekliyordum. is
tasyon yavaş yavaş doluyordu. Me
zunen memleketlerine giden bir -
çok Alman efradı ve zabitanı b:ne
ceğim treni bekliyorlardı. Ayrı 
bir tarafta ise gözlerinden henüz 
uyku akan bir iki sivil de muhteriz 
tavırlarla trene intizar ediyorlar • 
dı. 

Mezun efrat tıpkı mektepten kur 
tulmut mes'ut çocuklar gibi sevini
yorlar, biribirlerile takalatıyorlar
dı. Hemen hepsinin ellerinde mem 
leketteki ebeveynlerine götürülmek 
üzere hazırlanmıt yiyecek paketle
ri vardı. Zabitan mağrur ve müte
hakkim küçük bir grup halinde ay
rı duruyorlar, neferlerin biribirine 
attıkları latifeli sözleri, şen kahka
haları it'.tmemiş gibi davranıyor -

SPOR 

Tenis Turnuvamız 

Bugün de 
Devam ediyor 

Milliyetin tertip ettiği tenis 
turnuvasına dün de devam edil • 
miştir. Bugün de saat 17, 15 te B 
kort' unda Sedat ve Ahmet Ferit 
Beyler, saat 18 de Matmazel Kam· 
hi ve Menahem Beyle Matmazel 
Goredetski ile Şirinyan Bey karşİ
lısar.,Jdardır. 

Siit maçları 
' 

lstanbul futbol heyeti riyasetin-
den: 

22-6-1934 cuma günü yapıla
cak resmi şilt maçları: Beşiktaıt 
(Şeref) stadında: Be~iktaş - Eyüp 
saat 9 da şilt maçı fıakem Şazi 
B. 

Hi:al S~orun kongresi 
Hilal spor klübü reislif:inden: 
Nizamnamemiz muc!bince klü

bümüzün senelik adi kongresi 
22 hariran 934 cuma günü saat 
10 da C. H. F. Erenköy nahiye ı 
ocağı salonunda toplanacaktır. 

Klüpte isimleri yazı!ı azanın 
yukl\rıda gösterilen gün ve saatte 1 
Iiltf~n hazır bulunmaları, maze;et 1 
hascbile gelemiyecek olanların rey 
le7İni 0 gün kongrede bulunacak 
arkadaşlarına imzalı saliihiyetna
me ile vermeleri lüzumu bir kere 
daha tebliğ olunur. 

BELEDiYEDE 

Şehir mez~rlıg1 
Belediye mezarlıklar mü~ürü 

Süleyman Bey ve mühendısler 
dün Şişliye giderek ye~i yapı.1-
makta olan mezarlığı teftış etmış
lerdir. 

Mezarlığın ihata duvarı dört ay 
sonunda bitmiş olacaktır. Mezar
lığın yolları da yapılmaktadır. 

iş liUrosu açılamıyor 
Bir gazete belediyenin, İf&İz

lere iş bulmak için bir büro aça
cağını yazmıştı. Belediye reis mu
avini Hamit Bey bunun doğru ol
madığını, bu hususta bütçede tah
sisat bulunmadığım söylemiştir. 

Yakacık - Maltepe yo·u 
Yakacık - Maltepe aafalr !·olu 

bundan beş sene evvel ya; • 'mış
tı. Bu yol son zamanlarda J.-~< ha
rap bir hale gelmiştir. 

Daimi encümen azaları •·e be
lediye fen heyeti yolda tctitikat 

1 ' . yapmışlardır. Bu yo un ,. '1lmt-
yetine binaen derhal tamir: l eı!car
rür etmiştir. Yıeni bütçe ::; "ince 
tamirata başlanacaktır. 

Selamiçeşme - Maltepe .. olu
nun inşaatı da ilerlemektec'. • . Yol 
Pendiğe kadar gidecektir. 

Yeni istim'ak kanuntı 
Yeni is.timlak kanunu beledi

yeye tebliğ edilmiştir. Belediye 
istimlak komisyonu azaları kanu
nu etüt etmektedirler. 

Bundan sonraki istimlak mua
meleleri yeni kanuna göre yapıla
caktır. 

Ekmek on para yükseldi 
lstanbul Belediye Riyaı;etin-

den : Haziranın yirminci çar
tamba gününden itibaren ekmek 
dokuz kuruş otuz para ve franca
la on dört buçuk kuruftur. 

!ardı. Anlatılıyo~du ki neferler 
yurtlarına dönmek zevki kar~ısın • 
da Alman ordu~unun maruf ve 
meşhur demir disiplinini unutmuş
lardı. Bu güruh arasında hasta~a
neden henüz çıkmıt oldukları yuz
lerinin solgunluğundan ve zayıflık 
!arından belli olan tebdilhavalı ef
rat ta bulunuyordu. 

Biraz sonra tren İstasyona girdi 
ve bütün askerler vagonlara hücum 
ettiler. Lokomot:fin tamam arka
sında (yalnız siviller mahsustur) 
levhasını taşıyan bir vagon vardı. 
Bu vagonun ilk iki kompartımanı 
yalnız zabitana tahsis olunmu~tu. 
Ben küçük bavulumu rafa koyarak 
diğer sivillerin arasına sıkıftım. 
Şimdi bir kelime bile ıö:ı:Ie?'eden 
yolcular biribirimizi tetkık ıle meş-

ld .. k D"kkat ettim: bu yolcula· guu. ı Bhl 
rın hepsi zayıf ve kansızd.'. u a 
k . t"I" ya ug-ra.ınıf ellerınden gı
ın ıs ı a • ld _ "lk 

daları alınmıf insanlar o ugu ı 
bakışta anlaşılıyordu. istasyon. ~e 

-onumuzun kapısını kılıt-muru vag I d 
ledi. Katarın son vagon ı;-rın an 
b . . • d .k. asker mandolınle ne-
ırıaın e ı ı 

1 
d 

1 1. b" h almıya hat a ı ar. se 1 ır ava ç . k 
"Tamam!,, sadaları aksettı ve ata-

n: da yavas yavaf harekete haf
):J1. içinde bulunduğu~uz kom
arlıman son derecede pıs ve toz-

P . . kar ımda zayıf, na-lu ıdı. Tamam f 

Damga kanunu 

Yeni tadilatın tam bir 
listesini neşrediyoruz 

Damga kanununa müzeyyel kanun 
1 Hazirandan itibaren tatbil< olunmak 
tadır. Ancak tad lalın muhtevi oldu
ğu aksam ve teferrüa~ kanunda fı~
ralar halinde bulundugund<ln, bu cı
heti herkesin anlayabileceği şekild.e 
terl>it ettik ve resni makanın.ta da gos 
terdik. Onlar da 1.etkik ettiler. Tam 
ve doğnı ııekilde dercediyoruz. 
Lira K. 

150 00 Kefalet akcesi olmıyan imtiyaz 
kararnameleri 

ler 
15 Hancı ve otelciler tarafındaıı 

zabıtaya verikn ihbaı-narr:.e .. 
lcr 

10 Posta havale.,ameleri ( Man· 
dapostalar) 

2 Posta havale malrbuzları (Yü• 
kuruşa kadar muafdır yüz ku· 
rut dahil). Y iU kuruıtan faz
lası. 

9Cl Ketalet akçui olan İmtiyaz J 
kararnameleri {Kefalet akçs
smm beher ı.:n kuruş için) 

l Müzayede ve münakasa ve i
haJit l<.anunu muc:b;nce veri .. 
lecek muvalıkaı• teminat mek
tuplar (Bin kuruta) • . 

S Müzayede ve münakasa ve ı· 
bal.it kanunu mucibince dipo
zito mukabilinde verilen m<"k· 
toplara (Bin kuru,.. k<ldar) 

15 00 ihtira beratlan 
t5 00 Maden iııetıirilmeıine mahsus 

olarak verilen tezekere ve ruh .. 
satnameler 

15 00 !Vıaden ·ı aha.rriyat' ruhsatna
meleri 

6 00 
15 00 
6 00 

Taı ocakları ruhsatnameleri. 
Muafiyet ruh~atnameleri 
Alameu fabrika ilmünaberle. 
ri Ye unvan ( Finna) tezkere 

\ 

30 

9 

30 

10 

6 

1 

2 

2 
1 

ve ruhsatnameleri • 
( Yukarda yazılı karcrname, 
( tezkere n ruhsat~ ve 
( ilmühaberlcrin muhtevı ol
( dukları hukukun temamen 
( veya kısmen ferağı muame
( lesi, asıllanndan aı~nan d.~ 
( ğa resminin yarısına tabu
( dir. 
J.'aOraka, matbaa ve sair sinai 
müesseae!eı.· ihdası için veri
len ruhsatnameler 
Bir imtiyazın istihsaJi ztm
nında resmi dairelere verilen 
mali itibar şehadetnameleri. 
Resmi dairelerle iml;yaz sa
hipleri arasında teati olunan 
nan imtiyaz mukavelename ve 
şehadetnamelerinin her nÜ• · 
hası. . 
Anonim tirketleri ıermayesı. 
niD temamı İmza olunduğuna 
ye yüzde 10 veya daha ziya
deıinın tediye kıhnd•ğına dair 
müessesab maliyeden verilen 
beyannameler. 
Anonim ıirketleri dahili ni
:amınamelerinin hükUmetçe 
kal::.ıl ve lastik edilen olan 
nüshıtlarırun her biri 

20 Şirketlen:e mevkii tedavüle 
çıkarılacak hlsıe •enedabna 
ve talıvilata talip olanlar ta
rafından talebi havi verilecek 
varakalar ,_ . M .. . 

40 Anonim §İrlıetıen uessıs 
hisse seııedatı ve intifa sene
datı 

40 Muayyen meblağı havi olmr
yan veya muayyen meb~ağa 
matuf bulurunıyan tealıhüdü 
mutazamının ıenedat ile ib
raz edilecek evrak. 

10 Alelumum Ordinolar veya or
dino yerine kaim inal veya 
teslim emirleri. 
Bahri vukuat raporlan 

JO Muvakkat aigorta beyanna
meleri, oigorta zeyilleri 
Alelumum tablômnameler, 
"ulhııaıneler ve konkordatolar, 
ve mahakim ve devaire ibraz 
olu ... cak pilançolar 
Pasaportlar 
Selalıayeti reımiyeyi haiz ol· 
mayan efrada silah l'atnnak 
için verilen tezkereler. 

O 1 K.aat veya mukavva üzerine 
tertip olunarak umumi maha
lerıe asdan 'Veya yapışt1nlan 
vey• ahar suretle teıJıir edi
len iliinlar 

40 Mültezimlere ilzamı havi ve
rilecek tezkereler 

30 Şirketlerin !uruk ve muabirde 
hafriyat ve tamirat icrası için 
Belediye dairelerine verecelde
ri ihbarnameler. 

10 Y alruz isim sıfa~ ve mahalli 
ikameti mübeyyin kartlar ve 
adresler. 

1 ilam havi olmıyan cep tak· 
virrJeri 

1 Lokanta ve otelerin yiyecek ve 
içecek listeleri 

15 imza ve mühürler hakkınd:t 
şehadet ve tastiki havi ıerh-

hif bir ihtiyar adam ot~uyordu. 
Tren biraz hızlanınca bu adam ba
na doğru iğildi ve gözlüklerin:n ü
zerinden yüzüme bakarak: 

- Efendim, dedi, bu katarın sa
at dokuzda (Gheut) te bulunaca
ğını tarife gösteriyor. Halbuki bu 
gidi.le öğleyin varabilirsek ne mut 
lu bize... . . 

Bu zat hak!ı idi. Çünkü trenımız 
..h. mat mütemad"yen erzak ve mu .'m 

k · ·n ıstas -trenlerine yol verme ıçı ki . d 
yonlarda uzun müddet be e.yı~ u 

·d Kar•ımdaki zayıf ıhtıyar ru:,-. u. , .. h 
. d · bakı•lı gözlerını emen ıse erın T 

hemen benden ayırmıyordu. Acaba 
b adam kimdi? Neden dolayı ba . O: bu kadar dikaktli bakıyordu? 
Bir müddet sonra trenimiz bir mü
himmat deposu yanında tekrar dur 
du. Bir Alman B~çavuşu bütün 
kompartımanlara bakmak şartile 
bütün katar boyunca ileriledi ve ta
mam bizim kompartımanın hizası
na gelince vagonun kilidini açarak 
kompartımana girdi ve pencerele
rin güneşliklerini indirdi. Bu su -
retle hepimiz nimzulmete gömül -
müt olduk. Herif giinetlikleri in
dirdikten sonra kompartımandan 
çıkarken hepimize hitap ederek: 

- Pencerelerin güneşliklerini 
açmak yasaktır! emrini vermeyi 
de ihmal ehnedi ve kapıyı tekrar 

15 Müzayede ve münakasa ve i
balat kanunu mucibifl('e dipo
zito mukabilinde verilen mak ... 
buzlar (Bin kurut ve fazla51 
için) 

(2) M<ize, sergi ve pliljlann du· 
huliye ruletleri. . - . ' 

5 Hüklımele aıl muze ve devaı• 
ri belediye ile menafii umu
miye hadim cemiyetler tarafın• 
dan açılan sergi ~il etleri ( X ~. 
Bir kuru,ıan afagı olmamak c 
zere beher biletin muhtevi ol
duğu paradan 101) kuruşta). 

15 Plajlarda kullanılan duhuli
ye biletleri ( X) Bet kuruşla!' 
aşağı olmamak Üzere bebe.- bı· 
Jetin muhtevi olduğu paradan 
100 kuruıta • 

{X) Bu rusamun biletler Üze
rine matbu daınga vaz•ı sure .. 
tile ifası mecburidir. Ozer!e· 
rin~ymeti yaıılı olmıyan 
biletlerden iki,er yüz kurut 
resim istifa olunur. 

(3) Tabviliıt 
1 Sermayesi eshama münkaı~m 

olarak letkil edilecek anonım 
şirketlerin muvakkat veya 
kat'i blıviliıt ( obligaıyon) i
t'ibaıt kıymetleri üzerinden 
100 kurutla veya 100 kuruş 
kusuratından (Bir defaya mah 
ıus olm;ık Üzere) (Bu reıim 
senedat Üzerine matbu dam
ga vaz'ı veya nakten ita olun .. 
mak ıureıile ifa olunur). 

2 icra daireleri tarafından mah
kumunbihin alındığına dair ve
rilecek makbuzlar (yüz ku
ruşa kadar muafdır). ".'.üz ku· 
ruş dahil fazlası (Beıı yuz ku• 
ruşa kadar) 

5 icra daireleri tarafmdan mah· 
kwnunbihin alındığım dair 
..erilecek makbuzlar (Bet 
yüz kuruştan yut.ansı) 

2 icra daireleri tarafından mah• 
kumun bihin alındığına dair 
Yerileuk hesap pusulaları 

10 Davar ve ehli hayvanat ... ynn 
yoklama tezlcereleri ( Devairi 
hükünıete ibraıında) 1 

5 Davar ve ehli hayvanat sa-
yıın ifraz tezkerelen. , I 

Pa:ra f 
30 Her türlü ihale kararlan ( • 

· hele bedeli üzerinden her bin 
kuruıt'a). 

Halkevinde yeni kon-
• • ferans serısı 

Halkevi dil, edebiyat ve tar~~ 
tubesi yeni bir konfer~ns .. serısı 
tertip etmİ§tİr. Bu serıye gore, ye
ni faaliyet yılında, yirmi konferans 
verilecektir. Bu .konferanslar da • 
ha ziyade Türk tarihi ve diliAe te-
mas edecektir. 

- - o--
Bankacılık hakkında 

rapor 

, 

Hükumet tarafından bankacr
lık mesaili hakkında hükumete biı 
rapor vermek üzere Amerikadan 
celbeciilmiş olan mütehassH pro -
fesör Mösyö Edvir Walter Kam
merer şehrimize gelmiştir. 

Mösyö Kammerer birkaç gü
ne kadar Ankaraya gidecektir. 

kiİitledi. Anlasılan bizim dıtardan 
gönnekliğimiz' arzu edilemiyordu 
B:raz sonra katar tekrar hareket 
etti. Zayıf adam gene bana hitap 
ederek: 

- Bu domuz herifler, dedi, bizi 
günef ıfığından da mahrum etmek 
istiyorlar. Olur fey değil doğrusu! 

Ben tebessüm ederek: 
- Adam siz de, dedim, onlar 

kaparlar, biz açarız. Böyle karan
lrkta seyahat edecek değilz a ... Ve 
günetlikleri indiriverdim. ihtiyar 
adam t:asvipkar nazarlarla bana 
tetekkür etti ve bir termus fİ~esi 
çıkarıp madeni bir kupaya bir kah 
ve doldurarak: • 

- Buyurunuz matmazel, dedi 
ha1is kıthvedir. Biraz ısınır~ınız. 

Tesekkür ederek bu nefıs kahve
yi içtim. Bu ihtiyar cintilmen kom
partimanda bulunan bütün yol ar
kadaslarımıza birer b' rer nefis kah 
vesinden ikram etti. Ben kahvemı 
içerken pencereden baktığım za
man güne~liklerin neden dolayı ka-
patılmak istendiğini anladım 
Trenimiz cesim bir zeplin hangarı 
önünden geçiyordu. Muazzam ha
va gemisi yüzlerce askerin muave
netile hangardan çıkarılıyordu. Bi
raz sonra trenimiz büyük bir İstas
yonda yeniden durdu. Trenimizde
ki askerlerin hemen hepsi istasyon 

-Bitmedı-
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Şehinşah Hazretleri ve Hariciye Vek'limiz Maçkada ... 

(Başı 1 inci sahifede)) 

ve büyük reisleri zamanında lran • Türk 
müno•ebatı yerleşmiı buhranları izale 
ederek ) eni bir devreye gimıittir· Me· 
nafi ve hisleri yekdiğerine bu kadar ya
kın olan iki millet asırlardanberi türlü 
anla.,,amamazlıkllan ve türlü nifak ve fe .. 
sattan yckdiğerinden uzak kalrru§lardı. 

!ranla bir hudut meselesi vardır ki, 
kaç senelik bir mesele olduğunu şimdi 
size rakamla söylemek müıL:üldür. Fa• 

sanlar birbirlerini severler ve saydrkla· 
rı vakıt, bütün muamelelerinde bu duy· 
gu nasd mlic~~İr o]ursa milletler de mü
na•ebctlerinde birbirini sevmek ve bir .. 
birinin seı:.detini istemek duyııusuna bü
tiin siyaaeller.ini kurarlar. 

Saadet devri 
Bu sebeple kuracağımız ve köldeıtire· 

ceğimiz anane bütün nesillere de kuv
vetli bir itil<at halini almaktadu. Bizim 
h:anaat vB inanımız odur ki, l.ran ve. 

Şehinşah Hazretleri Yavuzdan çıkıyorlar 

kat mübalegası:z aöyleyebilirim ki yüz: 
•enedenberi süren bir hudut ihtilifı iki 
devlet arasında her liidü emniyet hisle· 
rini zehirlemiş bulunuyordu. Bu mÜ§• 
kül, nisbeten az bir zamanda ve daha 
ihtilaflı bir çok müşkülat zuhur etmiı· 
ken iki milletin tabü menfaat ve biale
rini idrakteki iaabetleriyle ve aıil mües4 

sir olarak iki milletin ba~ında bulunan 
büyük reislerinin istikbali gören, büyü!< 
millet menfaatlerini gören irade ve dtra .. 
yetile bu mesele halledilmit bulunuyor. 
(Sürek.il alkıtlar). 

Ondan sonra arl<adaşlar, iki milletin, 
iki devletin hem hudut olan mmtakalar 
ve arazilerinde em.niyet ve asayiı müş .. 
küfitı yekdiğerine karıı daima bir dü
~ünce tevl:itediyordu.. Bir kaç senedenbe
ri hudutlar civarındaki nuntakalarda a
'ayiıi bozmak isteyen b~tün. ~n5~rl~r 
her iki tarafta gördükleri cıddı bır •ı· 
yasetin kudreti kartrsında nevmit ol • 
muşlardı. . • 

lki memleketjn hemhudut arazısı asa• 
yiş itibarile ve yekdiğerinin saadetini 
istiyen hissiyatile eittikeç diğer mem .. 
leketlere nümune o!acak bir sükünet ve 
bir ç:alı,ma havası vücuda getirmektte
dir. {Bra\'O seıler>). 

Arkadaşlar, hudutlar civarındaki mın. 
takaların yekdiğerini severek ve yekdi. 
ğerini.n hudut ve arazisine hürmet ede
rek y~şamal~rı iki milletin bütün müna
~ebo:.tı ü-ıerinde esaslı bir tesiri olan kuv
vetli bôr =ildir. 

Büyük had:11enio eherami~etini rük~ek 
nazarlarınızda hakki\e ıecellı ettıro;bıl
dirsem hununla takip edilmiş olan sıya• 
setin ve bilhatsa milletlerimizin batın• 
da bulunan yiikse.k ıahsiyetlerin uzağı 
görm~k. do("ru bil" siyaıet takip etmek· 
teki İ:\:tb<-tlet"İni da.ha iyi tebarüz ettir
miş olurum. 

Arkado,laı·, ıahular gibi milletler a· 
raş1nd.a da her türlü siyasetin kuvvetli 
ınüessiri~ samimi emniyet hissi ve yek· 
diğeri"e kar~ı saygı, takdir hiosidir. ln-

Türk ınilletlerjoin yekdiğerlerinin yükı 
sek menfaatlt"rİnİ birbirlerinin ıaadet ve 
kudretinde aramak kanaatini bugünkü 
nesil ile gelecek ne&illere itikat halinde 
telkin etmeye muvaffak olursak memle
ketlerimiz için saadet devri baılryacak de 
mektir. lAlkıılar). 

lkıısacli münaııebat 
• lran ve Tiırkiyenin iktisadi münase· 
betleri dahi her iki memleket için çok 
menfaat getirecek bir faaliyet sahasıdır. 
lranla Türkiyenin iktisadi münasebetleri 
iktısndi noktai nazarlardan yekdiğerimi
;e yakın ve bir çok coğrafi \'e. tabii se
beplerle bağlı bulunuyoruz. ltımad.ımız 
l<uv,•etlidir ki bu yeni hava ve yem dev ... 
rin inkişafı e~naıında iktisaden dahi 
her iki memleket çok müstefit olacaktır. 
(lnş~allah •e•leri). 

Her ıeyden evvel arkada11arımızın na .. 
zarınc!a tecesıüm ettirmeliyim ki, mil
lctlE:crimiz ülkü itibarile yakın bir vaxi~ 
yettedirler. Ve ayni devri geçirmekte
dirler. Büyük bir milli mücadeleden_çık· 
mıJ olan Türk milleti i.stiklal azminı ve 
iradesini bütün siyasetınde tutmuş olan 
yeni lran devletinin sarfettiği gayrett.e
ki büyüklüğü ve asaleti ~emalile takdır 
etmektedir. (Bravo seslen). 

Bundan sonra her iki memleket 
İçin kudretli ve müstakil bir • de~
let halinde ilim ve medenıyetın 
bütün terakkilerini ve inkişafları· 
m tahııkkuk et!İrmek aziz emeldir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Bundan başka görüyoruz ki, fi
kir sahasında ve ülkü yolunda da 
nıenılekeılerimizin hayal ve te
mayiilleri arasında yakınlık ve çok 
benzerlik vardır. (Bravo aealeri) , 

Arkadatlar, bütün bu münHebet· 
terin beynelmilel alemde en ciddi bir 
takdire mazhar olması hal<kımızdır. 
Çünkü bütün bu':'lar . in~a~lığın a~~~ 
hislerine, asil fıkırlerıne ıst. nat ettıgı 

S.ehinşah Hazretleri Trabzonda • • 

gibi yalnız sulh içinde milletlerimizin 
inkiıafına hizmet etmek gayes.ini takip 
etmektedir. (Bravo sesleri) 

Yeni lranla yeni Türkiyenin müna
sebetleri sulh noktai nazarından bi
zim memleketim.i:z için olduğu kadar 
komfuitırımız ve daha uzak komşul..ı
rımız için tl « nimet sayılrnalıdtr. 
(Bravo seselri, şiddetli ve aürekli al
kışlar). 

Bu .tarihi hükümlerin tesiri lranla 
Türkiye arasında şaılıısi kanaatlerimİ2ce 
ve si~in ve9}ıelerinizle sevkettiğimiz si
yasetin manas[ olarak sizin kanaatleri.
nizce lran ve Türkiye münasebatında 
yeni bir bahtiyarlık devri 1Jatlang1CJ te
lakki olunabilir. (Bravo sealeri.) 

Bu yol çok feyizli bir yoldur. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bu kadar 
büyük eserleri tahakkuk ettinnesinden 
ve bu kadar büyük bir şahsiyeti sinesin· 
de mul)abbetle deragof ebnesi b•hti • 
yarhğına nail olmasından dolayı gelecek 
nesiİler sizi tebrik edecektir. (Şiddetli 
ve sürekli alkışlar , bravo sesleri) . 

Başvekil Paşa Hazretlerinin sık sık 
alluşlanan \'e bravo seslerile karşıla
nan beyanatlannı müteakip Cemil Bey 
(Tekirdağı) Halit Bey (Bayazıt) ve 
rüfekası tarafından aıağrdaki takrir ve
rilmiştir: 

Yüksek rei.liğe: 
İran Şehinşahı Alabazreti hüma

mayunun Türk.iyeye t~riAer.i münase
betile Türk milletinin hiuiyatına ter
cüman olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin meserret ve memnuniyetle
rini izharla kardeş lran meclisine se
lim ve kalbi mu'habhetlerinin arzını ve 
lran milletine refah ve saadet temenni
yatmda bulunduğunu·n ta!ıtı karara a .. 
lınarak ma·kamı riyaset vasıtasile ibla
ğını teklif ederiz.,. 

Takrir reye konularak müttefikan 
ve alkışlarla kabul edilmi~tir. 

Bundan sonra rüznamede bulunan 
soy adı kanun~nun müzakeresine geçil
m~tir. Bir müddet bu kanun etrafın .. 
da geçen müzakereleri takip buyurduk
tan sonra meclisin sürekJi alkıılan ara
sında localarından ayrılırlarken Ala 
hll'Zreti Hümayun meclis heyeti umu
miyesini selamıamrıtrr .. 

Kazım Pş. Hz. nin ziyafeti 
ANKARA, 18 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi reisi Kazım Paıa Hz. 
bugün köşklerinde İran Şehintahi Haz· 
retleri terefine hususi bir öğle ziya/e
ti vermişlerdir. 

Ziyafette ŞehiO§ah Hazretlerile, Re
isicümhur Hazretleri, Başvekil ismet 
Paşa 1 Hz., lran Hariciye veziri ve bü
yil~ elçisi Şehinşah Hz. nin maiyetle
rile mihmandarlan birinci ve üçüncü 
ordu müfettİ§i Paıalar , Hariciye Ve
kili Tevfik Rüıtü, Dahiliye Vekili 
Şükri: Kaya Beyefendiler, Hariciye ve
kaleti katibi umumisi Numan Rifat ve 
Tahran Büyük elçisi Hüsrev Beyler • 
le riyaseticünıhur baıyaveri Celal, Baı
vekalet . hususi kalem müdürü Vedit ve 
protokol umuın müdürü Beyler bulun· 
muşlardır. , 

Kazım Pş. Hz.nin oğ'.unun 
hitabesi 

ANKARA, 18 (A.A.) - B. M. Mec· 
liti reisi Kiznn Paşa Hazretleri tara
fından bugün lran Şehinı..!ıı Hazretle
ri terefine verilen husu.si ziyafette Ka
zım Pqa Hazretlerinin oğlu Teoman 
Bey Şehinşah Hazretlerine şu hita',,. 
de bulurunuıtur: 

"Ey Ulu Şehinşah, 
ülkemizi ıereflendirdiniz. Milletimi· 

zi çok sevindirdiniz. Bize gelince &u
nun ~İn ·;e diyeyim. Evimizi tenlen
dirdiniz. !;iahane• huzunınuzda Benim 
küçük kalbim büyiik meserret, beye
canile çarpıyor. Ne mutluyum, önünüz
de hümıetle eğilerek temiz yürek duy
gularnnt arzediyorıım .. Varol sevgili 
Şehinşaı.'ı.,, 

Fevzi Pş. Hz.nin ziyafeti 
ANKARA, 18. A.A. - Şehinşah Haz· 

retleri bugün B. M. Meclisini ziyaret bu
~rduktan sonra büyük erkanı harbiye 
reıs müıür Fevzi Pata Hazretleri. t.ara· 
fından ordu evinde tereflerine verilen 
çayı şereflendinnişlerdir. 

Müıarülileyh Hazretleri ordu evinde 
müşür Fevzi Paıa Hazretleri ve askeri 
erkan ümera tarafından karıılarunıtlaı 
ve ziyafette Şehinşah Hazretlerinin mai 
yetleri erkaniyle askeri erkan ve ümera 
hazır bulunmuılardır. 

Oz soy piyesi 
ANKARA, 20 (A.A.) - Yann sa· 

at 16 da Ankara Halkevinde Ankara • 
nın muhterem misafiri İran Şehlnşahı 
Hz. nin §ereflerine Öz Soy piyeıi tem· 
sil edilecektir. 

Oz Soyu bugün ifin Münür Hayri 
Bev ya:zmı§ ve Ahmet Adnan Bey bes· ı 
telemiştir. Nimet Vahit, Seniha Hanım·\ 
)arla Nurullah "evket Beyler baırolle-
r.i teganni edeceklerdir. 
• Kız l.iae ve orta mektepleri ile ter• 

bıye enstitüsü korolarının ittirak ede .. 
cekleri bu eser milli operamızın ilk adı
mı sayılmaktadır. 

Koroyu Halil Bedi Bey lıazırlamrş 
rejiyi de Fazlı Bey üzerine almıştır. E'. 
serin ilk resmi temsili salı gunü saat 
16 dan itibaren Ankaıoııı ve lstanbul rad-
yoları tarafından neşredilecektir. Oz so
yun milli danslarını Selma ve Azade Se
lim Sırn Hanımlar oynayacaklardır. Bu ' 
lemsi( Ankarada milli tiyatro hayatımız· 
da bir dönüm ve bir hamle sayılacakbr. 

lstanbuldaki merasim 
Şehinşah Hazretlerinin şehri • 

mizi tefriflerine ait programı ya
zıyoruz: 

Muhterem misafirimiz maiyet-
leri ile birlikte trenle lstanbulu 
teşrif edeceklerdir. 

İstanbul valisi ile iiçüncü kol· 
ordu kumandanı, dost ve komfu 
devlet hükümdanm, vilayet hu • 
dudundan istikbal edeceklerdir. 

Haydarpafa iat.,yonunda İs
tanbul vali ve belediye reisi , mu-

avinleri, merkez .kumandanı, Cüm
huriyet Halk Fırkası reisi, jandar
ma kumandam ve tdıir mec!isi 
azası tarafınci'an istikbal edilecek
lerdir. 

Bir ihtiram krtası selim resmi
ni yapacak v .. müzika İran marşı· 
nı ç:ılacaktfl'. 

Şehinşah Hz. e <Z!.l buyuracak
ları zevo.t ile 'Jı.-rabe,- Söğütlü ya
tına, ve diğer zevat t<' Ankara ve 
Çankaya moLörlerine binerek Dol
ma,bahçe rıhtn:ıına yanaşacaklar
dır. 

Burada Emniyet müdiirü ve 
diğer zatlar büyük misafiri istik
bal edeceklerdir. 

Saray rıhtımında bir bölük a~· 
ker ile bir polis müfrezesi taı·a
fından selamlanacaklardır. 

lstilcl>alıie bulunup ta Şehinşah 
Hazretle; inin refakatlerinde Sö • 
ğütlü yatile saraya gelen zevat, 
müşarünilelyh Hazretlerini daire
lerine isal edeceklerdir. Şehinşah 
Hazretlerini hamil Söğutlü yatı 
geçerken Dolmabahçe önünde de
mirli bulunacak harp sefinelerimiz 
tarafından tvp atılmak suretile se
limlanacaklardrr. 

Büyük misafirimiz, İstanbul • 
da oturacakları müddet zarfında 
şehrin şayanı temaşa yerlerini zi
yaret eôecekler, Marmara ve Bo -
ğaziçinde Söğütlüyatile bir tenez
züh yapacaklardır. 

Şehinşah Hz. tarafından Dol
mabahçe sarayında bir resmi ka
bul yapılacak, ayrıca şereflerine 
sarayda bir süvare verilecektir. 

Şehinşah Hz. nin maiyetlerin
deki zevatın ikametleri için de 
Dolmabahçe sarayında daireler ih
zar olunmustur. 

Taklar bitiyor' 
Köprü üzerinde belediye ve f. 

ran kolonisi tarafından yaptırıl -
makta o!an taklar bugün tamam 
olacaktır. Taklar çok zariftir. 

İran konsoloshanesi (Eski se· 
farethane) binası da bayraklarla 
süslenmiş tir. 

Şehrimiz donanıyor 
Şehrimiz de Türk - İran bay

rakJ,.rile ıl~.,~nmaya f.,.slamıstır. 
lranın Moskova sefiri geldi 
lrarun Moskova sefiri Fethullah 

Han Pak Revan, Şehinşah hazretlerinin 
şehrimizi teşriflermde burada bulun • 
mak üzere Moskovadan l.tanbula gel
miştir. 
lnhi<arlar idaresinin bir sürprizi 

inhisarlar umum müdürlüğü 
şehrimizi şereflendirecek <>lan Şehin
tah Hazretlerinin şereflerine lstanbul 
halkına bir stirpriz yapın.ağa karar ver-

Takas suiistimali 
(Başı 1 inci sahil ede) , ı 

adliyeye intikal edecektir. 
Aldığımız malumata göre, şİI9· I 

diye kadar yapılan tahkikatla, sui
İstimalin şekli ve veçhesi bütün te- \ 
ferrüatile tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 

Dün de yazdığımız gibi, tüccar 
Kasım, komisyoncu Yusuf Ziya ve 

Fazıl efendilerden batka,tahkikatın 
i.~ sıralarında firar eden kereste 
taciri Hiristo Nini'Clisin de suiisti
mal işinde mühim bir ali.kası gö
riilmüştür. 

100 bin liralık kereste üzerin
de muamele yaplfl'dığı halde bu 
miktarı tamam bir milyon lira O· 

!arak göstermeğe muvaffak olan 
Hiristo Ninidis, ayni zamanda or
tada mevcut olmıyan mallar üze • 
rinde de ayrıca birçok gizli ka • 
paklı işlere girişmiştir. Tevkife· 
dilen 10 tacir ve komisyoncu da 
ayni şekilde, hem fazla kıymet 
göstermekten hem de mevhum mal 
lar için beyanname tanzim etmek
ten maznun bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan, tahkikatın bu 
kısmı henü.z layikile inkişaf etme
miş olmakla beraber, takasa tabi 
mallara kıymet biçen ve bu husus
taki mu .. melatla meşgul olan eski 
komisyonun mesuliyeti de tabak • 
kuk etmek vaziyetindedir. 

Öğrendiğimize göre; bu ko-
misyon azalarından bir kısmınrn 
ihmal ve diğer bir kısmının da iş
tirak suretile alaka ve mesuliyet
leri bulunduğu anlaşılmıştır. 

Ancak , tahkik komisyonu, bu 
mesuliyetlerin derecelerini teshil 
etmekle meşguldür. 

Kon.': on azalarından baıka, 
bu muamelatla meşgul bulunan 
beş katip ve memurun da ayrıca 
alakalan görülmüştür. 

"f aka3 suiistimaliiıin bir cephe
si de gümrük muamelatını alaka
dar ettiği cihetle, son vaziyete 
göre, 40 muhafaza memuru ile 20 
gümrük muayene memuru, 12 or
man memuru da mesul mevkide 
bulunmaktadır. 

Tahkikat tamamile inkişaf et-

mi·ıtir. 
Şehrin ü.ı:tünde uçacak olan bir tay· 

yare ile küçük para§Ütlarla şehre kü : 
çük sigara paketleri ve kiıçük likör §1• 

§eleri atdaeaktır. Sigara ve likör ti: 
fderinin paraşütlarla atılış lecrübelerı 
yapılmı§ ve muvaffakıyetle neticelen· 
mİştİr. 

tikten sonra bu memı.:rlar vekalet 
emrine almacakb.r ve memul'İyet
le alakalan kesilerek haklarında 
takibat yapılacaktır. 

Gümrükte çalışan takas tahkik 
komisyonu, gümrük ve inhisarlar 
vekaleti müfettişlerinden Ali Ke
mal Beyin riyasetinde bulunmak
tadır. 

Ziraat vekaleti müfettişi ve 
Belgrat ormanları işletme müdürü 
Emin, İktısat vekaleti müşavirle
rinden İbrahim Hilmi Beylerin de 
iştirak ettikleri bu komisyon şim
diye kadar yapılan tahkikat etra -
fındaki raporunu bu~ünlerde ha
:ı:rrlaya<;aktır. 
Otuz beşer bin lira kefalet istendi 

Takas suiistimalinden dolayı 
tevkif edilenlerden Mehmet Ka
sım ve Fazıl Beylerin tahiiycsi i
çin yapıl.._, faaliyete diin de de • 
vam edilmiştir. ' 

Sultanahmet sulh birinci ceza 
hakimi Reşit Bey evrak üzerinde 
yaptığı tetkikat netice•;ııd•} suç de 
!illerinin ortadan kaldırılma•ına 
imkan görmemiş, fakat muhtemel 
firara mani olmak için suçlular • 
dan tahliyesi talep edilen Mehm~t 
Kasım ve Fazıl Efendilerin ay
nen veya devlet esham• olmak Ü· 
zere verilmek şartile otuz beşer 
bin lira kefaletle tahliyelerine ka
rar vermiştir. 

Bu karar bugün sGçluların ve
kili Remzi Nazun Beye tebliğ edi. 
lecektir._Ancak bu paranın aynen 
veya devlet eshamr olarak veril • 
mesi mümkün ohnadığı için mev· 
kuflar dün tahliye edilememişler
dir. 

Vekilleri Remzi Nazım Bey 
bugün bu kefaletin mali kefalete 
tahvili için müracaat edecektir. 

Diğer taraftan dün gene Rem
zi Nazım Bey tarafından müvek • 
killeri kereste tüccarı Yusuf Ziya, 
takas eksperi Faik ve komisyonc' 
Perikli Lagotis efendilerin cı'e tah 
!iyesi için istida ile müracaat edil
miştir. 

Limon kralı Diyamandi efen • 
diııir.:.. vekili de dün tahliye tale • 
binde bulunmuştur. 

Bu tahliye müracaatları çok geç 
vuku bulduğu için hakim müra • 
caatları tetkik edememiştir. 

Bugün tetkikat yapılarak talep· 
!erin kuara bağlanması muhte 
meldir. 

AD AP AZARI TÜRK TlCARET BANKASI 
1234 SENESi MART BiLANÇOSU 
AKTiF 

iZAHAT 
Banknot • • 
Dahildeki muhabir bankalar 
SENEDAT CüZDANI: 

V adesme 3 ay kalan • 
3 aydan fazla kalan • 

Esham ve tahvilat cüzdanı • 

• • 
• • 

• 

Borsada kote olanlar • 

• 

• 

• • .. 
• 

• • 
• • • 

• 
• • • • 

,. ,. olmıyanlar. • • • • • • 

AVANSLAR • 
Emtia ve vesatk üzerine avanslar • 
Sair mütenevvi avanslar • • 

Borçlu hesabı cariler • • • • 
Kefalet mukabili krediler. 
T eminatlık krediler 

Muhtelif borçlular • • • 
ipotek mukabili avanslar 
lttiraıkler • , 

Menkuller: • 
Makinalar 
Kasalar • • • 
Tesisat . • 
Mefruşat. • 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Gayri menkuller : • • , 
Baolta binaları 
Diğer gayri menkuller 

Nazım hesaplar : 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

PAS lF ' 
iZAHAT' 

Sermaye : • • • 
ihtiyatlar . • • 

Fevkalade ihtiyat • • 
Kanuni ;•e Nizami ihtiyat , 
Muhabir bankalar • 
Mevduat • • • • • 
Cari hesaplar • • • • 
... -<Lsarnıf mevduatı , • , 

Vadesiz • • • 
Vadeli , , , , 1 , 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• • 
• 
• 
• 

• 
• • 

• • 
• • 
• • 
• • 

• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
s • 

\ 

• 

• 

• • 

• • • 

• 
• • • 

• • • 
• • 
• • 
• • 

• • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• 
• • 
• • • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• • 

• 
• 
• 

• 
• • 

• • 
• 

• 
• •• 
• • 

• 
• 

• 
• • 
• • 
• • 

Bir aya ~adar • • • • • • 
Bir aydan bir seneye kadar , , 
Bir sene ve bir seneden fazla. • 
vadeliler 

948.629.71 
89.182.27 

1225.465.13 

Tediye emirleri • • 
Sair muhtelif alacaklılar • , , , , , 
itfa tahsisatı 
Talep olunmamı• temettüler •e kuponlar. 
Nazıın hesaolar • , • • ı • 

• 

• 

• • • 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• • 
• • 

1.536.334.23 
0.00 

94.810.00 
143.579.90 

533.055.24 
162.353.49 

741.943,29 
395.315.14 

• 
• • 
• • 

11.400.00 
J0.368.41 
59.065.12 
51.619.25 

98.791.30 
186.553.19 . .. . . . 

• 
• 

• 

• • 

• • 

• 
• • 

• • • 

• • 

T. Lira 
907.486 
83.522 

1.536.334 

K. 
59 
52 
23 

238.389 90 

695.408 73 

1.137.258 43 

762.188 
334.333 
354.394 
132.452 

285.344 

1.262.732 

52 
31 
41 
78 

49 

38 

7.729.~ 29 

• • • • • 
T. Lira 

1.200.000 
131.376 

K. 
00 
45 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

0.00 
131.376.45 
• • • 
• • 

• • . . • 
145.682.10 

2.263.277.11 

• • 
• • • 

• • • 
• • 

• • 

• 
• 

• • 
• • 

• 

• ~.z76 
195.561 

I.578.656 
• 2.408.959 

21 
50 
62 
21 

• 

39.442 93 
694.834 00 
12.710 02 

120.296 97 
1.262.732 3S 

7. 729.846 29 
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IDUŞ NU.MEM 
/,i/ı ka/W/ı veımekten ictitıa;ı;dirıiz 
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Ergeç Oir so§utma ~ertlbai:ını satın 
aıacakaıruz. Fak.at hangisini ? 

E.ter .rrMibayaa etmezde-n evvel iyi dÜlfünmüş iseniz "Frıgıcıaıre• 
için kaı'ar vereceksiniz. Zira "Friaidaire "• elektr1k istihlAk 
miktar&OQa ekie edü.en iktisat dolayisile en az pahahsı oımaKla 
'beraber azami randöman verecek yeaane tertibattır. 
r friaidaire .. in l8 senelik bjr ~~gübesi vardır. Şimdiye ~aaar 
2 600 000 adedi satılmıştır,, Yani her hangj di~er bir marKaya 
t t • , ..... 

aitbetQ!) L000,000 fazla. 

BOURLA BİRADERLER ve $ 8
' 

CTOMATIK ELEKTRiK SO~UTMA TERTIBAll 
Cene,.al Motora Mamul&tı 

Bu lsm1 ilk v-e yalın1z kendısı taşımıştır 

Darphane ve Damga Mat 
baası Müdürlüğünden: 
Alınacak 60ton kurşun için 9~ 12 
ve 15 Haziran 934 tarihlerinde 
yapılan ilanlarla aleni münaJla. 
sa usulü tatbik olunacağı sehven 
gösterilmiş.olduğundan münaka_ 
sa tarihi olaiı · 2 Temmuz 934 de 
kapalı zarfla müracaat olunma ı 
tavzihan ilin olunur. 3235 3494 

..................... _. .. _ • ._.._ ....... mm .. _. 

Sipahi Ocağı i~~re ~eyetinden: 
8 Haziran 934 de ekseriyet olmadığı cihetle açılamamı' olan 

ongrenin 24 Haziran 934 Pazar günü saat 16 da toplanacağı ilan ve 
azaların tetrifleri rica olunur. ( 461) 3544 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
3 ÜNCÜ KEŞiDE ~ 1 TEMMUZ 1934 : TEDIR . . . . . . 

Büyük ik~a~iye ·50!~00 ~1-radır : 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 

ikramiye ve 20.000 liralık 
mükafat vardır. 

Nefriyatı idare eden: MUMT AZ F AIK 
Gazetecilik ııe Mtltbaacılık T. :A. Ş. 

fiyeti umumiye, iştihasızlık 
e kuvvetsizlik halatında bü
ük f aide ve tesiri görülen 1 

liralık 
'bir 

• EVKAF MODlRlYETI iLANLARI 1 , ________ _ 
1 • 80 19-6· 934 Salı 

81-200 20-6-934 Çarşamba 
201 - ila 21-6-934 Perşembe 

Hademei hayratm Mayıs 934 vazifeleri yukarıda yazılı 
tarihlerde hizalarındaki sıra numaralarına göre tesviye edi 
leceği ilan olunur. (3314) 

KUŞTOYO 
lsıanbul'da Çakmakçılarda Balizadc Kuşıüyü fabrikasında: Kuştüyünün kilosu 75 
kuruştan b•şlar. Şilte, yorgan 12 şer liradır. Salon yastıkları ve kuştüyü kumaş-

·ıarının her ren~i bulunur. T11l11fo11: 23027 

-(464) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
· M~tbaam~zda teraküm eden ve tahminen 1 O ton ka-
dar balya halinde kırp tı kağat bilmüzayede satılacaktır. 
Müzayede 30-6-934 cumartesi saat 14 de Haydarpaşa Mağa 
zasmda icra · edileceğinden taliplerin yevmi mezkurda temi 
na.tl3:riyle mağazamıza müracaat etmeleri ilan olunur. (3305) 

650 ton yerli kok kömürünün kapalı zarfla münakasa
sı 10-7-934 salı günü saat 15 te Ankarada idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
lerinde beşer liraya ı:ıtılan şartnamelerde vardır. (3306) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Galata : Bereket zade mahal
lesi Zürefa sokağında 8 oda, 

' taraça ve müştemilatı havi 7 
ve 5 numaralı hane maa dük· 

· kanıiı msıf hissesi. 
· Uaküdar : Selami Ali Efendi 
mahallesi Sarraf sokağında 
44-60 numaralı hanenin 4S 

·hisse itibarile 9 hissesi. 

Muhammen bedeli 
Lira 
1250 peşin para ile 

169 peşin para ile 

Yukarıda yazılı mahallerin Jıizalarındaki kıymetler Üze
rinden açık arttırma usulile 27 -6-934 çarşamba günü saat 
on dörtte satılacağı ilan olunur. (M) (2959) 

• • 

ç ·f R K 1 N L E T 1 R E N 

• • • 

SiY AH KABARCll(LARI GıDERINIZ? 
BU KABARCIKLAR NASIL BUNLARI NASIL 

TEŞEKKOL EDER ? GiDERMELi ? 
Cilt, ııuddeleri vasıtasile " Sebum " Bu o.iyah kabarcıklara karJı mÜc3dele 

tabir edilen bir nevi yağ ifraz eder. etmek için yüzünüzü, beıereyi tasfiye 
Hemen ek&er kadınların muztarip olduk- eden "Sebum " denilen yağı eriten ve 
lan " parlak burun " un husulüne sebep " democlex " denilen beyazımtll'ak yağ 
olur. habbeciklcri imha eden GECE SIA. 

Ya yüzü çirlcinle§tİren siyah kabar. MOISE KREMiNi kullanınız. 
cıklan kim tanımaz? Bunu ezdiğinizde Bir defa temizlenmiş. olan yüzünüz, 
"denıodex" tabir edilen beyazımtırak c.ildin serbestçe lencffüsüne müı1ait 
bir yağ habbeciği ifraz eder. kılan GÜNDÜZ SIAMOISE KREMiNi 

Eğer yüzünüze her hangi bir krem kabule amade bulunur. Zira bu krem 
sürseniz, guddelerin fethalan kapah ve havalandırılmıı ve pudrayı bütün gün 
" Sebum " yağı mahbus bulunması ha. sabit tutar ve burun parlakl.ğıru izale 
sebile mesaınab genişletir ve siyah ka- eder. 
barcıklar beıerenizde yer alırlar. Hemen bugün tecrübesini yapın:z. 

CREME SIAMOISE 
HER YERDE SATILIR (13) 

.?-ılvri ;e;:/!in 
OTOMOBiL ve MAKiNiST 

mektebi 

Taksim • Cümhuriyet 
abidesi kar~ısında 

Şoförlere yeni derı devresi Temmuz 

iptido•ın<la bR§lıyacaktır. Müddeti 3 

aydır. Direksiyon talimleri, emniyet ve muvaffakiyet temini için çift direksiyonlu 
otomobil üzerinde yaptırılır. Kadın ve erkek amatörler : her zaman kabul olunur. 

Tafsilat için program İsteyiniz: Telefon : 42508. • 

Beyoğlu Tapu Baş Memurluğundan: 
Ortaköyde Zincirli kuyu !:okağında eski 31 yeni 25 No. 

lu bir adet işkenbe gediğinin nısıf hissesi 13 Mart 328 tari
hile tab'adan ve ruın milletinden Vasil veledi Yaninin vco 
nısıf c..'!ğerinin tasarruf kaydı bulunmıyan mezkur 
gedikten münkalip dükkanın tamamı Ziraat Ban· 
kasınca Omer Aclip Beye ı;atıldığından muamele tes-
ciliyesi talep edilen mahalli mezkurun nısıf 
hisıeai hakkmda senetsiz taaarrufata kiyasen tahkika 
tı mahalliye İcra kılınacağından tasarruf iddeasında bulunan· 
lar mevcut olduğu takdirde yirmi gÜn zarfında Tapu müdü· 
riyetinde Beyoğlu Tapu Baş memuriyetine 934-3065 mua
mele No. siyle müracaatları ilan olunur. (3309) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Ayaz Ağa çjftliğinde Kanlı Kavak deresi için~eki i~ taş 

Ocağı bir sene müddet ve senevi yüz lira bedel ıle kiraya 
verilecektir. isteklilerin 27-6- 934 Çarşamba günü saat on 
dörtte pey akçelerile müracaatları. (M) (3032) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Tele/on: 22925. 

İzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 
S d k d vapuru 22 

& l za C Haziran 

CUMA günü saat 11 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak doğru lzmir, An 
talya, Mersine gidecek, Dönütte bun-
lara ilaveten Alanya, Küllük, Çanak
kaleye uğrayacaktır. 

lzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru 

Her PERŞEMBE günü saat 
16 da Galata nhtımından kalkarak 
doğru Jzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lzmirden 
kalkıp doi[ru lstanbula gelecektir. 

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 nh tımından kalkacaktır• 

Usküdar icra memurluğundan : 

n;r borçtan dolayi mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukarrer 800 liralık gayri 

mübadil bonoları 20-6-934 tarihine mÜ· 

sadif çarşamba günü saat 10 dan 11 re 

kadar lstanbul 4 üncü vakıf hanındaki 

borsada açık arttırma suretiyle satılaca· 

ğ:ından talip olanların mahalli mezkurda 

hazır bulunacak memura müracaat etme· 

!eri ilan olunur. (500) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü ı 

Birinci aınıf müteha5sıs J 
(B5.bıali) Ankara cadclesi Na. 60 

3125 

li Doktor • 

HORHORUNI 
llcrgün akşama kadar hastalarını Eınin 
önü \'alide kıraathanesi yanındaki mu 
avenehanesinde tedavi eder 

Telefon: 241 3 1 - ( 2J 6 ) 
3345 

İstanbul asliye mahkemesi üçünciı l.u· 
kul< dairesinde : 

5,.ide hanımın Beyoğlu Tarlab~ı cad· 
desinde Çukur ıokak köşe başında Ham· 
mal Sıvaslı Muıa oğlu Hüseyin efendi 

aleyhine geçimsizlik ıebebile ikame ey· 
lediği bo§anma davasına ait arzuha] su

reti mumaileyhe tebliğ edilmiş ve müd 
deti kanuniyesi zarfında cevap verme

dii:i cihetle müddeiyenin müracaatla l'ah· 
kikal günü olmak üzere tayin kıl,nan 

6-5-934 tarihinde gelmesi için yazılan 

davetiyeye mümaileyhin mezkur adrese 
halen gelmediği ve ikametgahı hazırının 
da meçhul bulunduğu beyanile bila teb· 

liğ iade kılınmıı ve bittalep ilanen teb
liğat ifası tensip edilerek tanhikat gÜ• 
nü olarak 5-7-934 saat 11 tayin edilmiş
tir yevmü mezkurda bizzat veya bilve• 

knle gelmediği taktirde ırıyaben tahki. 

kata devam olunacağı ili.ne olunur. 
(490) 

ZA YI - Galatasaray lisesinden 
almış olduğum 1931 aenesindeki şe • 
hadetnamemi zayi ettim. Y eniaini a· 
lacağımdan eskisinin hükmün yoktur. 

Jorj Minçef 

Kullanınız, 
.-. 

Hereczanee 
de satı:ır. 


