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'Al~IUANl'A'DA. 

- Hitlu aleyhimizdedir. Ordu aley
laimizdedir. Hücum lutaları, sokağa çıka
Lm. 

Bütün Münib .>u ihtilal parolasiyle 
plkanmakta iken, Hitler, sababm dördü
ne doğru, tayyare ile şehre geldi ve 5,30 
a doğru hücum kıtalannm erkana harp 
reisi ve yakın arkada~larmdan Röm'ün 
sayfiyesine giderek, kendisini yatak oda
ırnda tevl..;f etti. 

Bugünkü telgraflar hücum krtalarma 
mensup yedi zabitle Röm'ün kurıuna dizil
diğini bildirmektedirler. Eski Baıvekil ve 
harbiye nazırı fon Şlayber kansiyle birlik
te öldürülmü~ür. Baıvekil muavini fon 
Pnpen tu!ulmı.:ş, büroları araıımq, akıam 
üstü serbest bıralulmıflır. 

Fakat buhran ansızm baı göstermemİf· 
tir. Daha 17 haziranda başvekil muavini 
fon Papen Marburg' da bir nutuk ıöyliye
rek demişıi ki: 

- Gazeteler susunca, devlet adamı her 
feyi olduju gibi anlatmalıdır. Almanya'da 
demokrasi rejimini yalnız nasyonal sosya • 
liftler devirmediler, mabaf azakirlar da on
Lı ra yardım ettiler. 

Burada fon Papen'in mabafazakularm, 
ağır ıanayiin ve ıarktaki büyük çiftlik sa
hiplerinin mümessili olduğunu hatırlamalı
yız: 

- inkılap marluiat sosyalizmi kal
'dırmış~, onun yerine yeni bir sosyalizm 
reçirilemez. 

Hergün An.kara'da çıkar 
& 

Büyük Misafirimiz lstanbul'da 
• 
lyran Şahinşahı Hz. bugün saat 16 da 

• 
Trabzon'a ve oradan lyran'a gitmek 
Üzere memleketimizden ayrılacaklardır 

lstanbul, 1 (A. , _ ~~ 
A) - Dünkü günü 
Dolmabahçe sara 
ymda istirahatla ge 
çiren İran Şalıiıııa • 
hı Hazretleri baginı 
öğleden eve) üniver 
siteyi ziyaret etnuı· 
lerdir. 

Alihazreti Hüma 
yunun ziyareti esna 
ımda ref akatlann 
da mihmandarlan 
ve maiyetleri bulu • 
nuyorlardı. T e,rif • 
lerine intizarda bu-

lluı°a~ ~nivers1kıite 1ta· Şalıinıalı Hazrttlıri ala f4İr Abdiilhak Hamit Btyin elini ıtkıyor. 
enPsmın a farı 

ı Hukuk fakültesi 
İmtihanları 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Yüksek ziraat 
• •• •• •• 

enstıtusunun 

ilk mezunları. ve büyüklerimiz. 
Hukuk fakültesi devam etmekte olan il Bu sene yüksek ziraat enıtitiisi zinal 

dl.'rs senesi sonu imtihanlarına büyüklerimiz fakültesi ilk mezunlarmı vermi,tir. Taleh ~ 
büyiik bir alaka göstermektedirler. lerin gerek imtihanlarında, gerek giiadelili 

Dün Büyük Millet Meclis reisi Kizrm Pa mesailerinde gösterdikleri alaka Ye ciddiyet 
ıa ile Adliye Vekili Saraçoğlu Şük - Be profe.sörleri tarafından çok takdir edilmiı 
b. . . r . ~. . y \ot' istikbal için çok büyük ümitler Lekle • 
ırmcı sını ın hukuku medenıye ve ıkıncısı· . w• • • • • 

n:(m hul~uku medeniye imtihanlarında b:ı- nebıleceg. ka~aatını !er11~1ılerdir. • 
lımarak talebt!den bir kaçmın, sorulan iaal Memleketin f~ı zı.?At ·~ auayı ha
lcre verdikleri cevapları dinlemiıler ve mem yatının temel ahcılıgrnı uıerlenne ahcali 
mınİvt"tlerini beyan etmi!lerdir. ol~n genç ziraat. mühendis!erimize meslek· 

E ıl ·· d H lk F ka v;!! 'b' U lerınde muvaff akiyetler dılerken kendi• 
ve ~un e a Jr ıı &W1tı ı mu· 1 . . t b 'k d • 

· • K··ı ı b R B d b' · · enm e n e enz. , mısı u arıy me usu ecep ey e ınncı y . . üh' d' 1 • • Salih r_ 
f h k k · 'k" • ıf h k ka enı zıraat m en ıs enmr . ""• 

sınıdm. u u ~ ~.sas.~e, ·,•nchı ~~km ULk u Mt, Akif. TarJ?Ut, B1hadır, c .. ııı. Rept. 
me enıye ve uçuncu smı m unu mu a e • ~ . H kkı ı fk Tah • Be 1 diı 
melerj usulü ~crslerinde yapılan imtihanla • ..,ınası, a ' ev 1 ' sın Y er • 
rmda bulunarak talebenin müklesib;ıtını tet 
kiyk etmİ!tİr. 

Hnkuk fakültesi imtihanları bitmek üze 
redir. Aldığımrz haberlere göre ımıfta kala 
cak kadar az numara alan talebe n!' •. 

-·-·-
Esnaf Bankası 
Tahkikab. 

lstanbul, l (A.A.) - lıtanbal emaf 
bankası maamelitmı her nfhadan tetkiyk 
etmek üzere hükômetçe memur edilea mil 
kiye baı müfettip TeYfik Talit Beyle iktr. 
sat vekileti kredi itleri müdiiri Cemil Ziya 
Bey, yaptrklan tetkiyklerin sonuna relmiı 
bulunmaktadırlar. 

MOfla pfij111da ıandalfarl• dnizf açilan hallı Siyi• Wlnini Hlamlıyor. 

Bu sözün sebebi, son zamanlarda nas • 
yonal sosyalist fırkasında kapitalizm ilt 
•iicadtlt' den aık ıtk bahsedilmia olmw
iır. Eieı lfıtlu iktidara ı...,.di, ko
münistler kapitaDzmi ........... Aiır 
tanayi, hanblar Te nnahafazakirlar Hit
ler' e postlarmı kuı1armak için yardım et
b1er. Bitler fırkası da aynı feyİ yapacak 
olduktan sonra inlulibm ne manası kalır? 

Bankanın faaliyete bafladığı andan, ya. 
ni 9 senedenberi yapbğr bütün muameliba 
idari, hukuki, iktrsadi biitiin ıafhalanm 
hem vesikalar ve def terler Te hem de mu 
me!itla uzaktan ve yakından alikadar ı...,. 
si ve resmi müessesata tepnil 111ret1yle ya • 
pılan bu tetkiykat, istiçnp Ye tahkiybta 
istinat edecek nDOrlana sintle ._. -
iline nporlana Lir~ ıiDI bdar a..I 
edilmesi mDhtemeldir. 

arumda saat 10,45 le otomobillerinden ~~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!~!!!!!!!!!"'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"'!~~---.mıll!!!l-!!!!!!!'!!!!!l!l!-l!!!B!Iİ!!!l!!l!!!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!ll'!!!!~!!!!! ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!1!1-• 
me.. _~in~ Hazretleri kendilerini karıda A 1 m a n y a ' d a v a h i m h a d i s e ı e r 

V aıiyet, hemen hemen, ltalya' daki ilk 
fafizm bubnınlannm aynıdır. Sanayi ve 
~ankalarm, Dace'nin pefine diipııeleıine 
sebep, bazı fabrikalara kızıl bayrak çeken 
komiini1°tlerin elinden kurtulmak içindi. 
Fakat M. Maıolin.i fapzmi, nnayi ve ban· 
ka aleminin zabıtası haline sokmadı. bila -
f_! , 

511 onlan da amele kadar disiplin altma 
aldı ve korporasyon devlet esaslarmı kar • aa. . 

Hitler f ırkasmm içinde hazırlanan 
ıaikastin sebebi de Dleydandadır. Mark dii
fÜyor. Alman mamulatı piyasasrzdır. Bit-
ler issiz nyrsmı azaltmadıkça, ve halka 
t~m~ Yermedikçe mevkiinde kalamaz. 
Erer ılıracat artmaz ve sanayi kazanmaz. 
11• Almanya'nın içindeki kazancı büfüu 
mmet auuflan araımda taksim ehnekten 
baska ne yapılabilir? Sanayi •e sermaye ıa· 
Lipleıi için büyiik tehlike budur. 

iki politikadan biri: ya Hitler' e tabi 
olmakta devam edip vaziye!in bütün zam. 
~tlerini kabcl etmek, yahut Hitler ıiyaıe. 
tinden vazgeçip Almanya'yı ferahlatacak 

imkinlan Fl1\nsa ve diğer devletlerle an. 
latmalctaa beklemek! 

, H~ler iktidara gediği sıralarda Cenev· 
re ~e ~alunavordum. Meıbur f ransıı gaze
lealennden biri tuna söyledi: 

- Almanya'ya Hitlerciliğin ne demek 
olduğım.u göstrreceğiz. Ona her tarafmdan 
ikbsndi tazyik altma alacağız. Bunaltıp 
dağıtacağız. 

· Öyle anlafılıyor ki Almanva' daki ni 
cereyan, bunalıp dağılm1k tehlikesini t 11• 

İlik etmiıtir. Fon Papen'in nutku, sağ ve 
aollıı.r arasındaki ayrılığın bir alametidir. 
-Fon Papen nutkunu §Öyle bitiriyordu: 

- Millet ilelebet vasiler elinde kala • 

Y~. llDlversıte rektörü Netet Ömer Beyle 
bırlıkte rektörliik odasına çıkmıflar ve bu _ 
rada bir müddet istirahat ettikten sonra ba
zt imtihanlan takip etmiıJer, iiniversitenin 
muhtelif krsrmlarmı gezmiılerclir. Üniversite 
ye giriılerinde olduia gibi dönüflerinde de 
g~celderi yollann imtidadmca birikmiı o -
lan halk Alihaıreti Hümayuna saygı Ye sn 
gi tezahiiratmda balanma,tar. 

Öğleden sonra da Şabin,ah Hazretleriy 
le Reisicümhur Hazretleri Sakarya motöriyle 
Dolmababçe' den Kadıköy'iine geçmifler 0 • 

radan otomobillerle Maltepe atıı mektebini 
teJrif bayormuılardır. Burada yapılan ahı 
talimlerini takip buyuran iki Devlet Reisi 
avdetlerinde Çamlıca'ya kadar bir geziati 
yapmıılar ve buradaki gazinoda J.;r müddet 
istirahat etmiılerdir. Müteakiben halkm coı 
kun tezahüarh arasmda Osküdar'a gelen 
Alihazreti Hümayun ile Gazi Hazretleri ken 
dilerini beklemekte olan Sakarya motötiyle 
Dolmsbahçe sarayma avdet eylemiflerdir. 

Reiıicümbur Hazretleri Dolma bahçe' den 
Beylerbeyi sarayma te~rif etmi,lerdir. 

Bu gece Dolmabahçe nraymda Şahin • 
~ah Hazretleri memleketimizi ziyaretleri sa
f ilhatına ait olarak hazırlanmıı olan f'ilmi 
seyretmiılerdir. 

**• 
lıtanbul, 2 - Bir müddettenberi mem-

lt>ketimizi ıereflendirmekte bulanan lran 
Şahinıahı Hazretleri yarm saat 16 da m?m 
lcketimizden aynlacaklardır. Şahinıah Haz. 
retleri Trabzon'a kadar Ege vapuriyle ae. 
ya.hat edecekler ve oradan otomobille lran'a 
veı;eceklerdir. (A.A) 

maz ! sonra cereyan etmiıtir. Şimdilik dua, Yazi. 
Vasiler Hitlercilerdir. l 7 haziranda yete kimin hakim olacağı meselesinde top. 

söylenen bu nu!t!k, 18 haziran tarihli al- )anabilir. Birkaç giin içinde bunu uhyaca
lllan gazetelerinde c:ıkmanııfbr. Yalnız ec· ğız. 
nebi gretder tarafından aeırolanma§lnr. Fakat bütihı dava bundan ibaret deiil· 
Ancak ha nutka Hitler'in gazetesi: "inkr· dir: iktrsadi zaruretlerin Almaııya'n ne 
lihmuzm dadıta ihtiyacı var mıdır?,, tarafa doğra siiriikliyeceğidir. Bunu ıör· 
.. ıliı alt.ula ceınp Yeraüttir. aek için de belki daha ua ..addet ... 

ŞU.diki te1graflarm hhfr Yermelde el" lmep Dcet ~. 
lap ........ k ntgJs&a• • iki ıia FALiH RIFKI 

M. Hitler'in emrile yedi milis 
kumandanı kurşuna dizilmiştir 
Hadisenin sebelii olarak bazı kimselerin hücum kıtalarile 
devlet arasına nifak sokmak istemiş olmaları gösteriliyor. 

Berlin, 1 ( A. 
A ) - Münib· 
teki lesat hare • 
keti ile alakadar 
olan hitlerci mi· 
lis kumandan· 
!arından yedi ki 
şi kur§una dizil
mişlerdir. Arala 
rmda kont Spre· 
ti de vardır. 

Berlin, t (A.A.) 
- Nazi fırkuı mu
habere bürosu bil • 
diriyor: M. Hitler, 
Münih tayyare ka 

Obliriltnltrdtn Rö'- 111 /oa Şprtli 

f. Bld• • 1.n '•• - Wiılla '• ,,.,,_, 

rarıabına vd(I~ ._ döltte ft• 

al olmaı ye iicam kıtMtm• 
ıöyle bir .........._ ..,.. ·ı ol..,_ 
öjreamiıtirı , 

- Hitler, .. ~ .... 
bizim aleyhimizdedir • ..5obia ç.W.. 

Bavyera dahiliye nazın, Münila'teld .. 
cum kıtaab rüesasım phıi brariyle tnldlf: 
etmitti. M. Hitler, bunların apoletl.W W. 
ut kendi eliyle koparıp atnvıtır. 

Hitler, bundan sonra .. hahl.. eul 
5,30 da yüzbaıı Röbm 'üa Ba.m..M' .... 
sayfiyeaine ıitmiıtir. Bu aaJfiyede laa
kıtaatı reisi Heinea de bulunu~ 

Hitler, maiyetindekilerle ........... "9 

gİrmif ve Röhm'ü bimt k...li elile Jabılİ 
odasında tevkif etmittir Ha.. hİI Wr .. 
,öylemeksizin " ~ bir ..a....e ... 

(Sonu 2. İllcİ ..,.,._, 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
Almanya' da 
vahim hadiseler,. 

(Başı l ınci sayıfada) 

term~kıizin teslim olmuftur. Aynı zaman 
cb Heines de tnkif ohmmtattttr. Röbm lev 

kif edilirken aynı zamanda erkanı harbiyc
s:nin ve muhafa.larnun bi.r çok efradı da 
tevki!: edilmiştir. Tebfiğ, hücum k:taatmın 
lt!.i aasfiyeainin chcmmiyt•tini kaydetmekte 
Gır 

Minilı, l ( A.A.) - Rölım il11tiiJliir. 

lrl. Hicler'ın :jiddetli bir emirnamesi. 

Berfin, 1 ( A.A) - Milislerin en 
büyük reisi sıfatiyle M. Bitler, hü • 
cum kıtalarmın yeni erkalllharbiye 
J eisi M. Lutç'a aşağıdaki emirleri 
vermiştir: 

ı - Bütün hücum kıtalau 1eisle
llndcn ve eirad111dan körükörüne ita 
at ve bila kaydü~art inzibat isterim. 

2 - Hücum kıtal arı reislerinden 
~yanı imtisal hareketler beklerim. 

3 - Hattı hareketleri muvafık ol 
mıyan hücum kıtaatı reisleri ile si· 
yas1 rüesamn derhal ve bila merha -
met fırkadan tardedilmelerini emre
derim. 

olunmu! gibi olduğunu da bildinnektedir. 
Diğer birçok pzeteler de hu fılrirdedir. Ve 
1914 teki Prusya askeri idaresi sal tasının 
tekrar ihyası zamanı geldiğini tahmin et • 
mektedirler. Figaro gazeesi eliyor ki: 

"Almanya'aıa Rayperin etin•e oldağo 
vakıası meydana ~ (ihidir. Hitl~r. 
b!r timsal olarak kalabilir. Fakat hakikatte 
bir esir oluyor.,, 

Lö Jur gazetesi, şu suali sonyor: 
"Hitler, vaziyeti idare mi etti, yoksa 

talı.ip mi etti? •er •ide Prusya rayıveri 
Almanya'ya galebe çalmıJ gibidir.,, 

Prusya başvekilinin beyanatı 

Ceneral Blomberg'in tebriki. 

Berlin, 1 (A.A.) - Fon Blomberg M. 
Lutze'ye bir tebrik telgrafı çekmiitir . 

Doktor Şaht öldürülmemİ§tir 

Berfin, l (A.A.) - Alman istihbarat 
lıürosu bildiriyor: 

Ran•Hk midirii M. Şaht ile Sakson
ya ba§vekili fon Killinger'in kurıuna dml
d"alderi llakkmtla hariÇe iatipr eden haber 
ler kati yen asılsızdır. 

M. $abt ve M. Kitliager vazifeleri ha -
ırndadırlar. 

M. Göering'in hücum kıta-

larrna beyannamesi. 

Ba,Deal muavini "'on Pupen, 
ıtlnrbnrg iinirerriterinde, bugün • 
kii h"di.elerin ba§langıcı sayıla• 
biltteh bir mdW. .Dy~nı4U. No • 
ye Frırye Prese'J.en aldığımız bıı 
;yflzıyı tlercediyoruz: 

&nlin, 24 Haziran 

Bertin, 1 (A.A.) - Röhm'in .. alefi olan 
Viktor Lutze, 1885 de Vestfalya'da doğ· 
maıtur. Cihan harbına alelade bir nefer 
elarak iıtirak etmiştir. Kendisi 1922 ıene • 
süıde nazi fırkasına gimıiı ve 1923 de bir 
hücum kıta21na reis olmuş ve dereceleri sı 
raıiyle kazanarak 1~2 ıenesinde hücum 
kıtaları milli srrupu reisi &lrnu§hlr. 

4 - Hücum kıtal arı reislerinin 
sadelik hususunda nümunei imtisal 
olmalarım isterim. Hücum kıta/arı -
nrn Berlin'de muhteşem bir tarzda 
yerleşmiş olan ve ziyafetlerine ay -
da 30 bia mark sarf~ilen umumi ka 
rargahmm derhal ilgasını emrede -
rim. 

Berlia, 1 (A.A.) - M. Coerillg ecnebi 
ma~t miimeuilleri.e beyuatta L.lua
rak, yulq laaberlerİll İlltipr etmemeli i9n 
h.datlan bpamq .W..p., fakat kea9. 
ıillia lııa~ati gi:duliı .-.1rı. illlua e- lulia, l {A.A.) - il. Goeriııar, •af
di'-2-ai içia matı.at 'llimmillerini ce- ma ... -- yerdiği tul 'ft febliıle 
rqu etlaa wbyitle• lıMıenlar e!ıMlı itle salilıiJete temba hücim btalanna iıita-
clijimi siyle•" :flir '-~ t.ir lıeyannamede fU inamla 

BQfH,il ,...;.u F .. Papa aııııtııklan 
scoc ,... •leniln ıaiilNr.ı•a bir lrıdi,,,U. 
Bir zamanlar hiç sesini çıkarmıyan Fon P• 
~n 6ihınet~ girıliji gii~ri • llİspdtc 
h fazla lıiF iıttkl~ tlltan emırmi~ lıittı, 
ttmeltteJir. Ba iytibarla nrıtrık söylanq 
olmasa fevAalGlt bir lıaJist değildir. Ancd 
Papnı•J~n 11 laziraatla ba tarzda bir nal· 
Itır kirnıe Hkfemttliği gibi llarlıaıı İİDİWr· 
siteAn.ie y.,,ı.. mtt..U. IHi,i. ltM.laJc 
ıı,kriıa OlfaJa ...ı... ... ıailr .,._.,..._ 
f• Pa,ea eneli _...._ "14p.,...,. 

ftZi)'diwi ele ılmqtlr. Efkan am.-,.:1ı 
taasil M. ıueteier sesleriRi ~ru.ym 
cır bir dinlet Hamı fler ıeJİ olduğa gılN or 
taya dökmek medaariyetindeclir. Pa,m de. 
mİ!fİr ki, clrmoL:rasi rejimini yalım milli 
sosyalistler devinnemiflerdir. Bu itin haıa
rıf masmda muhafazakirlaruı hareketi de 
miesair olmuıtar. foa Papa buaala, hah· 
settip maiıaf.azaür hareketinin rtitleriB • 
da --* ~ut kendisi eldağ1111u siyle 
mek istiyw. Dikkate değer elan cihet Hgiİll 
kü hö~&metin iktidar mevliine ~eçmesincle 
llliilüwı lü rel 9J11D11f olan de•let .aaau. 
nm •rllus ..t"-9 siylemif ·hrıMs. 
r .... r..- .... ..-. ''inkıt.p hayatiyet 
ifade edea kuvvetlerin bir tezalıiirüdiir,, cfi. 
ye düfi•e"ıini tebarü ettirdildea 1cınra 
iniıfihı müteakip lıa bYwtlerin faaliyet • 
ten uzaklaflmlmamalan ve inkılap eserine 

Pnsya 1-pekili ~ IU: ' n turifa emekte4fir: 
"- hô Wta-..m lıicill lalalan 1 - M. l&ler divanıfıarp kanuna mo-Fesadın aslı ne idi? 

Münib, 1 (A.A.) - Nazi f1rknsının mat· 
buat bürosu, tebliğ ediyor: Bir kaç aydan 
bc:ri münCntt i.ir takım unsurlar, hücum 
kıt&atı ite dev!ct arasına ihtitif ve nif'alı: to 
humu saçmaya te~ebbüs etmişlerdir. Ba • 
nu muayyen bir eaye takip ede. bir klik 
tarnfından yapıldığı Jacltkıadaki zan, gitgi
de teeyyüt etmiştir. 

reisleriMn t.ir bm iüaıci lıir iMılap yap cilıİllce keMi tmriJle yıpdan iydamları 
...k İçİll ~ -.&eri haJlu pkar- teHit Nuler Mkbıda pddedi tedbirler 
m.-ya ~arm lııiliJ•ılak.. Banla.na itla..zmı emrehliF. Hücum kıtalarının bütün reisleri 

nin diplomatik namı altında ikide 
birde ziyafet vermelerini menede · 
rim. 

intriha Ye tn.sanarlınnm da ne oldağana Z. - B:mdu bi>yle kıta.at ve fefferi 
biliyorduk. Erkim harbiye reisi Rihm, va- baıvekilin dün gazetelerin hususi tııbılarm 
:ifesinden azil, frrkadan ihraç ve tevkif da ft ndyoda bildirilen direktiflerden ınül
edilmiıtir. Şimdi hapishanededir ve hak- hem olmalıdırlar. 
kında nrilecek ••kmi beklemektedir. Mi- 3. - Hicma kıtalan mezuniyet bali.de? 
lis reislerindea tevkif edilıaİJ olanlar mala balUR1ca1darm. B. mezuniyet dnam ettifi 
kemeye Yerilecektir. Ba harekete iJtink müddetçe iaiforma giyweleri Ye yeni ipra 
edenlerde. birçoklan aabnmet ıöster- kadar da kdıç lafl!D&lan wmn..ı.r. 

5 - Hücum Jııtaları reislerinin 
lüks otomobillere binmelerini lcati • 
yen arzu etmem. 

Erkanı harbiye reisi M. Röhm - ki, 
H:tler'in fevkatade iytimadına mazhar bu
lunuyordu - bu temayÜUcre muhalefet et 
ro~İf ve hiç şüphesiz bunlan teshil etmiı 
tir. 

6 - Alenen içki içip sarhO§ olan 
hücum kıtaları reisleri, milletin §6i 
olmak liyakatına malik değildirler. 

dilrlerindea •bJI ildirilmii§lenlir. Dijer 4· - Hiiann kJta1an ikamet ettikleri 
leri malı.kemeye ftrileceldir. yenim malda .. luuuyanklar n ilk da· 

Kendiıinin gayri ahlaki laareketleri va· 

ziyet üzerine o kadar fena tesir yapıyOl'du 

1D, .a.ıayet Hitler çok meim Ye Yialaai 

... mesele lmrpsmda. lıulunda. 

Röhm, Hitlet'm ....liımab haricinde Ce 

nen.! Fon ~layher ile Berlin'de pek maruf 

elan lıir ..Lmun delileti sayesinde miinue 

~ ıiritmif idi. Bu münasebet ve müza · 
kereler ecnebi bir devletin Bertia'deki sefa 

reti tarafından Öğrenilmiş olması üzerine 

gerek fırka namına gerek devlet aam•a he 

me:ı meseleye müdahale etmek bir zaruret 

haliai .ı-, bıaluauyordu. 

Hitla,gece tay~ ile Minilae gİtmİf ve 
iıte en ziyade alakadar olan rüesanın tev • 
kil Mı"!er• bap .. atılmalarmı emretmiştir. 
Hüc:91D kıtaatı reisleriain birçcılılarmm .. 
ge~~ tevkifleri esnasında gayri tabii ve 
aayri ahlaki münas•tlcrde buhaadukları 
tespit ecilmiştir. 

7 - Bütün hücum Jutaları reisle
rinin, milislerin temiz bir müessese
nin seciyesini mahalaza etmelerini 
temin eylemelerini talep ederim. 

Her annenin çocuğımıı, ahlak ba
la1D1nd111J bomlacağı hakluntla •or
ku hissetmeksizin hücum krtalarına 
tevdi edebilmesi iycap eder. Bi~n. 
aleyh biitiin hücum lntalan reisleri -
nin ceza kanununun 175 inci madde 
sinin kastettiği cürümlerin fırkadan 
veya hücum kıtalarından tardedil · 
mek suu:tiyle tecziyesini kemali dik 
katle takip ve tatbik etmelerini is -
t<-'rİm. 

8 - Bütün hücum Jutalan reisle 
rin.den olgunluk, samimilik ve bila 
kaydü~aıt alman ordusuna sadakat 
isterim. 

"- lna1lı llilisler, nzifeleriMaa in
hiraf ettiıilmifler Ye selldıi ne oWap -
IUa .._bw telip ~r ve_. 
lar lad •ılara. hWiP. ...._ ,-. 
nüldiiğü halde banlan inbfih karp yiiri 

llİİliJOr clailmi:ıtir. lpa {eci tanfı, irtica 
ile kol kola gidildiii halde Hitlerci milisle 
re bunları idare edenlerin ilcinci bir nazi 
ielolabl yıpılacağlndan bahsetmeleridir. 

Bu iıte baılıca mü!evassıt, eski baıve
kil fon Şlayher olm9Ji•. Kendisi lölm ile 
ecnMi lrir .&evlet arasın• ve kaliym mem 
nan olmaları imkanı mevcut olmıyan eıhas 
arasuıda irtibat memuru vazifesini gömıÜ§ 
tir. 

Tabiidir ki M. fon Şlayher'in ölmesi, 
kenaliaini tevkif edenlere karşı taarn11 et -
llİI elmıpnda• ileri ıefmiJtir. 

me icahet ebleie ...de obcaklanlrr. Hiz 
.. imli ~-ıaı... tehlij edilectk
tir. 

5. - H--. kJtaatm. lruıhhmg fU 
ltesi erkim hıltİyesİlle talllİI eA. llllb · 
fm kdaa wvbf elarak blıakbr. M. Hit
ler'e ilıuetlere ~ elaa tefleria ı...;aeri 
eWwiua talli,W ıidencek ft '-lar 
.. kln.ılaM ...._ ftlffeuiliı. !fer hllrar-
dan bazıları masum olduklan haled mec -
huri olarak hapiste kalırlarsa buna hainler 
aelaeliywl •ermit olaaıldır. 

dcnm nzifesinin yalnız devlete ltırakdma• 
ması luanltr. tfra1a Yaran dnlefçilitr, 
ifnt W ar.. tqtilnl _n... lir ~ 
ıeyler maki-lepyor diye ı...Jabn Leı ._.. 
fı tıtıkilml ..._ ainmu- Fa .. yali,eli • 
m 'L+1e ... 1' , ... -... .. ralı tıa 

.am."r.,, ~--. 6. - Halk. teavir gibi eyi bir maksatlı 
olsa dahi amuma malısus yollar üzerinde 
toplanmair teshil etmek katiyen menunı -
d.F. ~İJİ devirea inlaJap allCak m• 

1. - Bnn..,_, ÜCDm latuı rrup b hafUUir bir iUıfap olthi•i•. Papea demeJıı 
ınaadaıdail yeni bir ipra bdar pelit ane- ialiJor ~ ... nli il ... •rluist sesyalim 
rah l11rt tarafmu idare e~ktir. yerine JtDİ hir ıosJali.ıa ge~. 

Başvekile sadakat telgrafları. Pa,.a• ........ İJİa ..a.y-'ıil .. k İtİlt. 
biAusa ._ DiN.farda iyrat edilen .... 

Hitler, bu y~ranın merhametsizce de· 
ıilmesiai eswehnİflİr. 

M. Hitler, M. Göring'e Berlin'dc de ay 
iti suretle 1larebt ebDelİllİ Ye bihaa M 
li7ati fesadın mürnYici ilnillerinin y.
hlamna11111 emretr.ıiştir. T ebfii, M. Rit • 
lcr'in hücum kıtaatı rüesası kartısında bir 
lıitalıe iyrat Merak lsemlimna bu Jutaatn 
olan wlalrat n -Wiyetillden t.hsetti
liai Ye Röh''ü ber nmm t.ir çolr tniaanla 
n laırfa himaye eyledtjilli fakat nkayi 'ft 

lılıdi.abn kendisini '81nİ Maiyab bir tara 

fa bırak:ualr devinin meolaatüri ve nazi 
.__ ... müdafaaya mecı.r lraldığını 

ilin ehMl.htlir-

9 - Bütün hücum kıtaları reisle 
rinin bu kıtalar efradından kendileri 

Berliıl, 1 (A.A.) - Bıpekil, milli so1- IM6 iıdobbm esas gıyeleriıedım hiriain de 
yalisl grup ıefleriadea sadakat Ye itaat ye- kapitalizm ile mika.lele elmelı olduimula• 

Hindenburg'un çekileceği B1İ11İ ablin eder lıir çok telıraf alaqhr. bahsedildiğini hatırlatmak isteriz Papen~• 
rivayet ediliyor. Berlin peskoposaan tayin meruiminde h- ~ . !L. ,__ ) L ·ld - "bi 

lkinci ihtilal ne imiş? 

&erıa... 1 {A.A.) - Matbuat miimessil 
lewini kaW .... p~ 1.aıftkili M. Gö -

l"İrlg, hünra lntaab iclnresinia hareÜtım 

tak'>ih etmif '"iN baalJn irtica ile sıkı 

ııin her zaman gösterebilmek kabili 
yetiırle o!duklan ~caat ve ledakar
lılr. fevkinde bir şey istememelerini 
talep ederim. 

Vıir!Qn, 1 (A.A.) - llliistronny 
larju koadoziany, môafazaki.r hrkaya 
memap bir alman tarafıadaa Gnziı mu
Wairi.e yap.hnq elan apğıdaki beyanatı 
a~: 

iti. Bitler ve Göb beis beraberdirleı M. Bitler, NCHlek' e 111areıal Hinden-

ler&., ı (A.A.) _ M. llider Miaila'- wı'• b.lisinm fon Pap~ kabineden 
tea, tlia knmlİllİ r..4eUeıg'taa .. ftl et- sıbr-k ~~~~d~ oldug1111daa lta~er 
· -· a r~-•- !L L=-.L"'L&... ile dar m.ek 1§111 pmıJtir . 
ı.lp \....a IK mullMC ft tayyare IL..;L_..'la iwnıt . .1:1-:.. olan 1111tJaa 
M İJlir --• ·r- ~t ' 

,._· ;.QLarat ajan, M. llider ile tanit elea ~m M. foa Papen e ~~-
M r:L_._,. ........ • MilJiri.laa _ 1 zalauelte ......-P ve M. fon Papen mı· 

• ~- rsıen •.J&U -"--L __ ...1.. • • d L-•- L._ .... 
11 • laı L-+;._j•- b .._.. fa amca wanyetin e a.ıuasa acuum· 

mamıı •ırm - ... ,nıc 1 ~ . .1. •• - ... L..1..& l.!lu ~· • .. l 
d
• - ~ JW M~wataa Stlillft:flJU soy e 
ır. .&ji mayet dilmektedir. 

Fransız matbuatrnrn akisleri 1 • • - r L ··..:m. k- U JIİI ewaw & uu M•- -:r- ı-. -

•ir alika muhafaza etti~i ve bir ihtilal çı Paris, l (A.A.) - Hans ajamr bildi 
lerin Marburg nutkunun M. fon papen ~ 
fea ~ lrir tesiri olmıyacai• Yidue b.
... ia aö1ı-ktem. "--7a tetelliı ...-. ••ilmi- .eı,le- nyor: 

bol k ·· B 'd ı l •ıır sm11 .- JaKm • aK&A o •111 gı 
zır unnıa uzere reraen e11 ge en a • • • 
mu peskoposu Müller radyoda ivrat elliği bızzıt mtli de o ma!ıite mensuptur. Papen 
nutukta samilerini bapekile sadıkJ kalmakta \ııktiyle marksist sindiblanndan yakamu 
clen.ma dant etmiftir. brtarmd mabadiyle milri sosyalizmin ik· 

tidar mevkiine geçmek için :rapbiı miicade 
Nevyork Taymis'in mütaJeaları !eye yardım eUiği ıjır wıayi ile milli so1-

Nevyork, 1 (A.A.) - Havas ajanım- yalist r .. b .. UlllDdaki baiları kmin Nea 
dan: atlaWMLr. Fakat baıiia ıym ajır sanayi ..li 

Jfevyork T aymis gazetesi alman ltidisah sadma erdikleD SOIU'a aetiyullİll bir SNJ•· 
na bısntti;,i bapnablesinde diyor ki: lizm yetim ı.p.. bir sesyalim ibme etti• 

"Foa Şlayher'in ilimü ve M. Hitler'°m ğllli gödi ft ;.8 ı.- kaypsiyle le1at 
emriyle lliicim kbatı ~lerillİll iya.u i9Jedir. P•9p "o applalU 11111f.. kaa
';aıvekilia Jimdi ordwn ır:u" · 

1
" - .; disiUtn idin eJaa uuflara karp b•pMJ 

f ırkasm~a sol unalu erta.daıı kalclırmaia • ..a...1:..:.: ..:L: banal ett' -· cini le -L. 
kuar venni §Oldağunu gös•ermektedir. l?u n ı--. .- ıgı r r ~ • 
hal, M. Hitler'i fırka içiade ihtilaf ihdu et- tan geçmi§tir. Eğer o tuzu .. reket Nile-

_L t '-l"k · ··ne · &I d d- L~ cek at.na llilim tahii Y~ iiihi --.ıar 
wıea e ı esı sto ren ıcraaı. arın a llW 

mittir. F rUUI efkar mmH•i7tli, Almaaya' -
8ilua ile IMir ecaelJi tle9'et • ıll " noa liJui nziyetu.ıle llir P. cari W p

aa:rft - b,,_...n tlllıii .._ ..W releri W •• iycap ettirealt lü bn
tlniır af ' ı ....- münuı•ıt • ... pldı6 ılhj • lıir .üaldtea iıeıi ..._ 

maiyetine muzaharde scvked:a malıat hı- malnolllr. l.lılab• den• tehd"ttkir ot.d 
lisane hissiyatrn sonudur. Almanya'dan .-e tadu.,, demesiyle .. kada. 1Ç1ktan ıçıja 
len haberler, ,imdi Almanva'yı bir dahili söyfemeldedir. Bundan maada nutbnan bir 

Ordu Nazırı M. Hitler'e lu~rp sahnesi olm~ktan yalnız adceri dikta yerinde, muhfankir alman ialtdilmna 
sadakatini bildirecek. !örlfüffin menedcbilectfini gösterme~edir. gayesi, rejimi yılnrz kitleye hi1'im lulmai 

...... ...._ .._ em -. ... ekil Ş1a7'-' .a. di,_.., fakat • blar ini n • ..._ lerlia, ı (A.A.) - Orda uıın ceae-
m&lflmr. tiMd lıir ı•sila8M'le iatiDr t:t.ebm •- ıal ı.. w..lterı orduya hitaben neıretti-

•- .,..,.__.•er·, !L· • !._!_ :__L-1!:.- _L:_ --La... 
- - l!ııa't -lDCI _. ıoııawap 'Y&ı- ~ - L.-w--..1... Z- kj 

leceldaiai ,._ ı ·s=-.r_ ... _ _.___ L- ._. ... -•-- il_,__ .. ,or : 
-- ,,,_..~ _._ - ~ t--ı"• J&DJ•: M. l.l!a•- t.••-- as'·-ri IMr uim n 

tal-- pek ........ öc5yec:eklerdir. Hitler, "Ş•illl elrı-• -lam l&aiı Wlme • PIUft ____ _.. ac lıı.u.I 
devleti. !..1....-.!_! im--·•- -1:_.:ıı_ tu• L. d L...L-1 ...a........... .- .. olaak lnr cesaretle ui n · ere 

--- nCUC .._ - - ijıli .... .-i,ap "-Le ir..,, L!--1 lıııiidll ~_.; •. 
tadır. Li P--.ıi PariıiJa, tliyor ~: ~ ... ~ 

,_..,_ - L!_!_ - _ı....~ n...1.:1= .:-• .t micadeleleri llariciMe 
-1-r--~ "'"' Tmrallco- llft::.....L: L~.ı!--1~ ıraa_ ilıtilili-in .,...... -1-• rd .J . 

..J-..S... ...L-1-.. • • .,_. mıac'llUlll nKIU - -="== Dlda11111 eWe bdaD o 11 SllUl· 
.... -. --.--... ,,. ~ gayrı men .11_ a.__ L... .. L:.a:.. L 5...ıı! -

1 .. ı .. ••-- .. ~ suette www & m .... L.....a w ~.....1...L:...1.:. ile •-..ıt1ar1·:::...· bildi-
., aJI -- - .... *1bar. 8a ioMt .. 1.-WNp _ _ı:u U5 ... 
netiycem.de dew'Mira ~ lıiır lnt .... mal .n. . .Aksilulellerill - miiilt ..... tapeY onla ile yelli hicim la -
artaaddır, millet.•• ı·,· •s'. ı ._... dewa elmeli blıil.&r.,, llill m , a,i .-..-ı mnmt olma 
"..._ .. milleti nwk ._ •• ; • 'i Li .ı..ra aile..-,. , ... rı _ ..,__ a... .. .,ı - ..wı tem· 
... ___. • & 1 • • • • • r y .,._ -~- _., ~-'--"'-..: •..t. :..r.. • le ' h ._ .. : *J' J Hl 8' •p'• - uuenDf!rUer, ~n ezllllpu,,, ,. 11i1m WS l 1 •J u • 

... .. .. .. ...... .... .. pılh, ... 1aer1uıi - teıeYN '"' •• w.isıl ....... lmYınl· 
liD iUiplm n,IYer llrafmiu maai mı6 

G--z·•e ·band:ın ~11n f:n Papett111 ~' değil, 1111UUDiyet i.Jtibariyle cari olan lftD• 
h.r Marbarg nntkmadanb~n gecen J.adisah • l • • • .1.&~ T ı. L 1. ·- f 

·· ~ · ek b tk it -p1.m ııp ere ıstıaal ettiımıı:aur. ea a1111a DU ar 

M:flo "~le~ :L~yl• n• .. ıml di-~ ·'°k .ı._z kanm hükiim sürmesi yalnız irmihlalia W 
• fili r ı!I .. ımuı e soı eu guu ay«K· 

diyor ve diyor ki: ne ~ ipa ınahik bir istihale tlevridir .. 
"Alml\n dahili sİv:\sefi.,deki buhran Muhafuakar iUılıabm diğer bir metiycal 

bir !i!r.i imil•erle ff'"dit ediJr:ıi' buJuı:m:ık de1 laalJu. ayampmr. Fakat halk bealiği, 
tndR'. Ba inn11~ri• bari~ ~P.~!t~ dair milli i!evletçiliğin anladığı ve milletleri 1air 
olulan fnblide ehsmııyeb baı2dır.,, b:rinden aymnağa, ATI'DJ>a'YI Balkanlaftır. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE. 

A4il,ıe satayı karpsınd 

ANKARA 
En t ıaWir .. .................... 

mağa saik olan milliyetçil'k ıeklinde değil
dir. Bilakis modern teKaik "iltl11adi lı:iy~ 
sdalar,, aa temin. edilmesini emretmekte • 
diı, •. 

Bando - Papm t.iliıR ilıliw
aeçerel w,..ı.ı ile • 1hiiiitelisıi -
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clafaa ediyor ve diyor ki, almanlarm yeni 
devleti hıristiyan mı olacaktır, yoksa mez· 
bepçilik ve yan dUıi maddiyetçilik içinde 
iDİ boğulup gidecektir, meselesi de halledil· 
melidir. Papen, devlet icra kuvvetinin kili· 
seye kar§I cebri ıslahat te§ebbüslerinden 
vazgeçm _ _,ini talep ediyor ve yepyeni biçim 
de bir din için çalııanlara da Almanya'nm 
hıristiyan aleminden ayrılamıyacağını batır 
latmaktadır. Bu münasebetle Papen, "Al
man inkılabının gündelik filiyab ile manevi 
ihtiyaçları aroı.smda koca bir uçurum olduğu 
nu inkar etmeğe artık vaziyetin tahammülü 
kalmamıpır.,, diyor ve hayatiyet yerine zor 
belığa yer vermek bir milJet için encamı pek 
tehlikeli olan istibdada tapmak demek olur. 
Hürriyete liberal bir mefhumdur diyorlar. 
halbuki doğrusu fudur ki, hürriyet eski cer
menlere ait bir mefhumdur. ikinci bir ihti
lalden kim bahsederse ıonu hatırından çı • 
kannamalıdır ki giyotin ile tehdit edenin 
boynu daha evel baf ta altına gelir. Bütün 
bu hareketin artık bir sonu olmalıdır. Alman 
ya nereye gittiğini bilmiyen bir sürü halin
den kurtulmalıdır. MilJetin zekası küçük gö 
rülmemeli, iytimadı sarsılmamalıdır. Millet 
ilitnibaye vasiler elinde kalamaz. Bonon de 
vamr halinde ne te!kilat ve ne de, istediği 
kadar mükemmel olsun, propaganda iytima 
dı muhafaza ettirmek mevkiinde olabilecek 
tir. 

ŞEHİR 
lstanbul sinemacı 
Iarı ve belediye 

Vali l\Iulıittin B. "sinemalar an· 
<'ak Darülaceze hissesini ödedik • 

ten sonra açılabilir,, ,uyor. 

lstanbul, 1 (A.A) - Vali Muhittin Bey 
sinemacıların şilıayetleri hakkında §U be • 
yanatta bulunmuştur: 

" - Sinema meselesinde bukukan, man 1 

tıkan ve ahlakım her cepheden kendimizi ta 

m&men haklı görüyoruz. Binaenaleyh dava-
Y• sonuna kadar dikkatle takip edeceğiz. Şi
kayetlerin merciini değiıtirmek faydasızdır. 
Biz hakka istinat ediyornı ve netiyceyi hak 
kın teceUi edeceğinden emin olarak bekliyo 
ruz. Sinemacıları memnun etmek için lstan 
bul sokaklarını bir sefalet meıheri bal ine 
koymağa kimse muvafakat edemez. Kana 
ni müeyyede devlet otoritesi ıabsi menfaat 
form oyuncağı olamaz. Her sene sinemalann 
kendilerinden kapandıMtm bu tatil mevsi • 
minde sinemacıların yantıklan manevra1a • 
rm manasını pek İyi bilirim. 

Sinemaların açılmasrnm bir teli prtı, 
De rülaceze hisselerini vermeleridir. Maksat 

Pnpen nutkonıı 17 haziranda Marburg 
ıehrinde söyledi. 18 haziranda bu nutku ga 
zetelerde arıyanlar beyhude uğraııyorlardı. 
Propaganda nazırı nutkun intiıarmı menet- sinemacılan zarara sokmak değil kanunun 
miıti. Fakat bütün bu tedbirlere rağmen emrini yerine getirmektir. Halkın memnu· 
hayret edilecek bir süratle Beri in' de nutku rıen ödediği bir f ıkara vergisi sinemacıların 
herkes öğrenmişti. Ynbancı memleketlerin eline bırakılamaz. Darülaceze hissesini ka 
nıuhabirleri nutku bütün taf silatiyle gazete 
)erine bildirdiler. Siyasi mahfellerde: Bu 
nutkun arkasında kim bulunuyor? Akıbet 
ne olacakbr? diye soruluyor. 

Du nuikun arkasında saklanan kimdir? 
Malumdur ki, Fon Papen eski bir mızraklı 
alay yüzbaşrsıdır. Fakat bütün ba tezahür 
herhangi bir süvari yürüyüşünden çok daha 
mühimdir. fon Papen'in yalnız kendi ~ahsı 
namına söyl diği ve baıkalarr namına da 
bitap ettiği a!ikardrr. Papen'in, sanayi me 

bafilinin tercümanı olduğunu kaydetmiştik. 
Oyle görünüyor ki kabine P.•ası arasında da 
P8pen'in kanaat yolda,ları vardır. Netekim 
geçenlerde Göring'in Pmsyn diyet meclisin 
d~ söylediği bir nutkun bazı noktaları Pa -
pen'nin mütalealarma tevafuk ediyor. Gö
memnnoiyetsizlikler baf göı:termektedir, di 
ring de heyecan azalmakta, sağda, solda 
yor. O da en mühim mesele olarak iytimadm 
sarsılmamasını ileriye sürüyor. Ve şefin ar
zusu müstesna kaydiyle ikinci bir ihtilali 
rrddediyor 

Noye Fraye Prese 
Berlin, 26 haziran 

HerJin, 26 haziran - Fölkişer Bco -
bahter g zetesinin akşam nüsh:ısı o • 
lan Angrif gazetesi bugün Papen'in 
nutkuna cevap olarak hazırlandığı pek 
beHi "inkılabnmzrn dadıya ihtiyacı var mı
dır?,, başlıklı bir makale nevetti. Bu ma
kalede deniyor ki, diğer bütün ihtilallerin 
ciddi muarızları bulundu. Öyle anlaşılıyor. 
ki y lnız alman inlulabr bir tek dadı ile kal 
dı. Halbuki eskiden aileler nezdindeki da· 

b1har ça • ı geçmıf hanım 11inelerden 
eçili:r i, diyen An arif, devamla, mesele fU 

du• lci, a~aba alman yaşayışına istikamet 
ve terbiye verecek şef ten daha kuvvetli ve 
sale.biyetli hamleleri yapacak kimse var mı
<l r 1 Şut sı bilinmelidir ki, inkılabmuzın 
meyd:ımnda münaka!ayı ve vasi olmayı bek 
liyen düşroanlamnrıa zerre kadar ehemmi • 
Jet vermiyoruz. Biz uyanık oldukça onlar bi 
ze bir tehlike teşkil edemezler. Yalmz ba. 
zan orada, hazan burada bu gibiler miıkia 

Vf' budalac-3 kendilerini göstermeğe çalıır • 
7orlar. inkılabı zarara sokan ve felce ağra
t110 kendileri oldukları halde kalkıp bizlere 

daha ne gibi v zifelerimiz olduğunu göster 
ıneğe yelteniyorlar. 

EKMEK FIA TLARI. 
Bcrlin, 1 (A.A.) - Kabine alman mı11e 

tinin ckm !{ ihtiyacını temin eden veltöylü 
nün mahsulünü mnkul fintla sattınnağa ma 
tuf olan kanunu tasvip etmiştir. 

Kanun 1 temmuzlan iytibaren meriyete 
ııirc::~'ct:r. 

nuni müeyyedesine rağmen ödemiyenleri 
lfıbiyat icrasından menetmiı bulunuyoruz. , 
Sinemalar ancak Darülaceze hissesini öde • 
dikten sonra açılabilir. Netekim veren dört 
sinema açılmıştır. 

Heynclnıilcl İzmir sergisine 
iştirak için 

lstanhul, 1 (Telefon) - lzmirde 26 
ağustosta açılacak beynelmilel panayır Is • 

tanbulda fazla alaka ile takip edilmektedir. 

Şehirden iştirak edeceklerin sayısı geçen ıe 
nelerden daha fazlodır. Önümüzdeki hafta 
içinde Ticaret Odasında sergiye İ!tirak et • 
mek iılerini konuşmak üzere tüccar ve sa • 
oayiciler toplanacakbr. i 
hıanbu] hclcdiyesiniıı te1cf on 
~irkctindcn alacağı ı>aralnr 
İstanbul, 1 (Telefon) - Belediye te • 

lt:fon ıirketinden geri alacağı paralarla gö-
receği işler için bir proje hazırlamıı ve bu 
projeyi tetkik etmek Üzere Dahiliye ve Sıh
hiye Vekaletlerine göndermiştir. 

Orta tedrisat rımallinılcrinin 
(•hJi} et imtihanları 

lstanbul, 1 (Telefon) - Orta tedrisat 
muallimleri ehliyet imtihanları yarın üniver 
sitede ba!lıyacaktır. imtihanlara iki .riz ka 
dar muaJlim iıtirak edecektir. 

f stanlml Ticaret Borsası 
nnımni katibi 

lstanLul, 1 (Telefon) - Ticaret borsa 
f 

~• umumi katibi Cevat Nizami Bey Ankara. 
del İktrsat Vekaleti murabipliklerindea biri-

t . d"I · • \ n<! ayın e ı mııtır. 

Sarı Şahan oteli cinayeti mesele i 
lstanhul, 1 (Telefon) - San Şaban 

oteli cinayeti failleri hakkında müddeiumu
milik tahkiykatım bitirmiı ve iadei muhake 
me icarın vennpir. Saçlalar cinayetin ilk 
ihLar edildiği zaman ıaıuıaltma alman fakat 
ceset bulunamadığı ipq mahkeme larafm • 
dan beraetlerine karar verilen Ali ile Hüse • 
yin'dir. .. 

Taka nii tiınnli talıkikatı 
İstnnbal, 1 (Telefon) - Takas ıniisti 

mnlini tetkiyk eden heyet gi;rülen lüzum 
üzerine şimdiye kadar ifadeleri alınmamıı 
olan zevatın da ifadelerini almağa lüzum 
görmü§lür. Bunların arasmdıı suiistimali gö 
rülen ve takas beyannamelerini imza eden 
takas Leyeti azalarmdaa baziJan da Tardı, 

TAŞRA. •• ve 

... 

iki biiyiik ~I Satidiyı plajına çıkarlarka. 

~aadi~ plaimdaa aynlırlarktn. 

SAYIFA J 

iJMdilim izle. 

Ağaç ... 
Yosma bir türk kızının başında 

ipek gibi yumuşak saçlar, nasıl ya .. 
kışık alır bir süsse, türk ovalarının, 
türk yaınaçlaruıın üstündeki ağaç• 
lar da bu güzel yurdu süsler, bezerı 

Nasıl yavuklumuzun başındaki 
saçları avuç avuç yolmağa kıyam~ 
sak ülkesimizin serin yış'lanndakı a· 
ğaçlann kesilip devrilmesine onar 
olmamalıyız. 

yurt ağaçlarından yurt toprakla· 
nna düşen gölgeler, gür kirpikler• 
den yakışıklı bir sevgilinin yüzüne 
düşenler gibidir. 

Bugün ülkemizin çınl çıplak kal
nıış nice yamaçları var ki dün or • 
mandı; ne kuru, gölgesiz yollarımız 
görülür ki dün bir serin pınar başım 
yiiksek bir yayla doruğuna ulaştırır 
beki/erdi. Şimdi oralarda ağaç, dal, 
yaprak, gölge şöyle dursun, yıkı~ıp 
devrilen ağaçların köklerinden bılc 
belgi kalmamıştır. 

Bu, kuruluşun, oluşun güzelliği· 
ne kıyan yaman bir ağmandır. 

Anağımızdadır, eski oduncular 
sıli bir ormanda ulu bir ağacı devire
bilmek için nacağı vurunca üç, dört 
gövde devirdiklerini söyler, bunun
la öğünürlerdi. Bu kötü yolda yürü· 
yerek yıllardanberi, kim bilir, yurda 
süs olan kaç bin ağaç devirmiş, kü • 
tük baltalamışrzdır. 

O yüzden nice köylerimizin kalı· 
şı bozuldu; ve bu öykü nice kent'le· 
rinin güzel görünüşünü yoydu. 

Yeni ve kutlu çağlardayız. Eski· 
nin kötü ve çürük gidişlerinden ken· 
dimizi sıyırmış bulunuyoruz. 

Bağatır bir ulusa gereken süslil 
b:r yurttur. Onun için elimizdeki bü· 
tün oğur'ları kullanarak ormanları -
mızr, ağaçlanmrzı kıskanç bir üzen· 
le korumalıyız. 

Acıma nedir bilmeyen bir nacak 
altında boylu boyunca devrilen bir 
ağaç yurt denilen anaya delikanlı 
bir çocuğunun ölüşü kadar acı ve sı· 
7.t verir. 

Türk, kendi yurdunu bezeyen a • 
ğacı üstün bir sevgi ile sevmeli, ko. 
nımahdır. M. N. 

Bu söyde geçen sözlerden bir talıım-
larrnrn bugDnkD dilde karşılıtı: 

Yı§ - Ağaçlık ve ormanlık dal 

Onar - Razı 

Beki - Hıyaban 

Belgi - Emare 
Kuruluş, oluş - HıHaıt, tabiat 

Ağman - Kab:ıhat 

Anak - Hafıza 

Nacak - Balta 

Kalış - Hava 
ÖykU- İhmal 
Kent - Şehir 

Yoymak - Heder etmek 
B:ığahr - Kahraman 
Ulus - Millet 
Oğur - İmkan 
Üzen - İhtimam 
(Bu sözler tarama dergisinden 

ınrştır) 

-~----.-·----~-
lktıımt Vekôletinin telef on 

~irketine bir tebliği 

111111 

. I fa b 1 l (Telefoa) - lktısat Vekl· 1 0 
u ' • • 1 ted· 1 t• 1 lefoa •irketiae iagilız parasıy e ıya 

e ı e :r w• T" •~· 'd ı.: t •• saade edilemiyecegı, urK1ye e anca& 
ı:rkuparasiyle maamele yapılacağuu teLlil 
etmiıtir. 

Bakırköy akıl ha talıanesl 
yeni pavyonu 

lstanbul, l (Telefon) - Bakırköy akıl 
hastıı.hanesine ilave olarak yapılan yüz elli 
l ataklık pavyonun inş atı bibniı ve pavyon 
bu sab:ıh açılmışhr. 

t~ıanhul'a ~elen se~ y:ılılar 

İstanbul, l (Telefon) - Bugün Çeko• 
lowakya 'dan 1stanbul' 1 yüz yinni seyyd 
Relmi~fü. 
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Garpta fikir hareketleri. 
d• ;arih bir fikir verirler. (Rakamlar is
tilua li k11met itibarİJ)ı göıtermtktedir • 
ler) :. 

Bin ilaHsiylı Jola1 

e_~_ GOZEL SANATLARININ E1USALS1Z BİR ŞUBESİ DE 
{JUNÇLARDIR - BİRLEŞİK DEVLETLER DtJNYANIN EN BU-
\ ~~-- - YÜK K.ACIT MtlSTEHL1K1 OLDU. 

1929 1931 
Gazete kağıdı 80.707 63.687 
Danr kağıdı 7.294 5. 767 

Revue de Pariı natcmııası, Paris'tt açı
lan Çin tan~ esttlm sngisi miinastbttiylt 
tin fiztl ıanatlannın bıı tmsalsiz §llbtsint 
'ilGir aşaiıJa batlıca lnsrmlarmı altlığım:z 
~ikkatt §ayan malamah veriyor: 

Çin' den gelmiı olan "çini,, nin garp 
lJemiııe girmiı olması en biiyiik sanayiden 
ltirinin doğmasına sebep olmuffu. Avrupa 
sini f abrikalan, çinlilerin porselen İyma· 
linde tatbik ettikleri tekniğin sırımı keşfet· 
meğe oğraırrken aynı zamanda tunç eser
leri de keff ettiler. 

Jezüit misyonerlerinden rahip d'Entre
rolleı, 1712 de yazmıı olduğu mektupla
tmda Çin İmparatorunun Kiyeng • T e • Şi
Jenı fabrikalarında yapılan çinilere dair 
mufassal malfunat verir. Bu fabrikaların 

!olunduğu mahalde 3000 ocak ve bir mil
Jon halk vardı. Rahip, çininin milat devri
IÜD 5 inci asrı ortalarmda iyc:at edildiğini 
~e kaydeder. Ç"m'de kolleksiyon meraklıla
n pek çoktu. On ikinci asırdan kalma tunç 
.~serler btaloğlan, on sekizinci asırdan kal 
illa çini kataloiları nrm. 

Yirminci asrm baılarmı kadar irfan 
,_Jailai 1>ir avrapahya göre Çin ıanab çini· 
Yen ibaretti. Ea kıymetli çiniler de Ming 
inrİıle, yani 1662 ile 1795 ırumdaki 
liç imparatorun deTIİılle ait eserlerdi. HaJ. 
Wô 16 mcı unn bqlannda çinli taklitçi
ler tiiremiı Ye 960-1127 seneleri arasmda
lö Soar deniae ait eserlerden taklit et
tikleri par~lu bilUıre 180.000 frangı 
lıdılmqtır ! 

Çin sanabnm hakiki hazineleri son o
IUI seae içinde keJfedilmiJtir. Çin' de uzun 
ıamandanheri devam eden kanpklıklar pi-
1ısaya laan"kulide güzel ve kıymetli eser-

lerin dökülmesine sebep olmuılur. Bundan 
baıka memleket içinde yapılan inıa,at mü-
11a.teLetiyle açılan kabirlerden de malim 
tlevirlerden eski devirlere ait çini ve tunç 

••rçalan balanda. Çin hükôıneti tarafm
ilan yaptırılan hafriyat sayesinde de milat 

tan 1000 - 3000 sene evelki devirlere ait 
toprak etyı ketf edilmiıtir ki hendesi hat· 

larla boyanDHf olan bu eserlerin Rusya, 
'.Akdeniz havzası ve orta Amerika'da bulu

•• eserlerle münaseltetleri nrdır. 

Katalog ve ı. 21.314 16.689 
tan Büyük Okyanosya'ya kadar intiıar ede Kitap 168.272 JZ0.283 
rek tesiri altında kalan muhtelif milletle- Kitap kabı 6.430 4.~';2 
rin sanatında biribirinden farklı eserler vü- Mektupluk kağıt ı 13.224 77 .865 
cuda gelmesine sebebiyet verdiği farı ve Ambalaj kağıdı 163.442 110.885 
tahmin edildi. .Karton 227.742 l49.ll2 

Çin'in fİmal • ıimali garbi hududunda İpek kağıt 53.360 45.041 
bulunan pek büyük miktarda tunç eserler- Sünger kağıdı 16.973 14. 77 4 
de hayvan ıekillerinin hikim olması, Çeu Muhtelif 44.604 22.630 
devrine ait .sanatkirlarm bunlardan ilham 903.301 631.106 
ahmı olduklarma dair bir kanaat ayandır- Birleıik devletlerde istihsal edilen 8-1 O 
dı. F akıt bilahare ha eserlerin pek. eski ol- milyon ton kiğıdm ba,hca kummı gazete 
mayıp milattan evelki iiçiiııcii asırdan kal- kiğıdı, kitap kağıdı, karton, ambafoj ve 
dıkları anlaplmrıtır. Hatırlardadır ki bii- mektup kiğıtlan teıkil eder. 
yük lskender'in Hint seferi 325 te vuku Amerika ormanlarının zenginliğine rağ 
bulmuş ve halefleri larafmdan kurulan men Birleşik Devletler kağıt müstahsilleri, 
Yunan • Hint kıralhklan iki asır kadar de- iymalat i~in lazım olan ağaç Jebinin yüzde 
vam etmiılerdir. Hindist.aıı ve Çin etrafın- 60 kadarmı Kanada.'dan almak mecbariye
dalü göçebe milletler biribirlııden mak As- tindedirler. Buna mukabil hariçten alman 
ya milletleri anımda münasebetler tesis ırıamal kiğıt m.iktan pek ciıi olup gazete 
ediyorlardı. Ba suretleclir ki iiçiinci asır· kağıdına n Fransa' da yapılan sigara ki
dan itibaren Asya'nm yunan kii.ltiiri tesiri gıdma inlaisar etmektedir. Kağıt ihracatı da 
altında kalım, milletleri ile Ç"m aramda gayet malıdultur, zira 1929 senes!ne kadar 
bilvaata ticari mübadeleler yapılmaia Nf ~ piyasalar hemen Litiin istihsali istihlak 
lanup · Hatta miladm biriDci asnndu iti- edebilmiflir. Uıracat bi1'usa yan makine· 
baren Romalılar muntazaman ipekli men- si kiğıdmdu ve birinci nevi kiidtan iba
sucat ıetirtmiıler ve ikinci asırda yunan rettir. 
medeniyetiyle IWistlik arumda wku ha- Balaraıa, kiiJt istihsalinde de menfi te
in ilk temaı Çiıa sanab izeriade derin bir lirini icra elmİJ olmakla beraber kiiıt sa
tuir icra etmiıtir. B. tesir bilhassa Tong nayii clijer sauyideıa daJaa az aüteessir 
cknille ait eserlerde tecelli eder. olda. Cuete kiiıd\'Jda istihJakin azalma-

Milattu e'fel ikİIKi asna haıJaroula sı ıızete sabJm• ~IİBden deiil, iyla
JDllU eserlerinde& lıuı niiımneleria Çm'e ndm aıalma11 iizerine gazeteler sayfa ade
getirilmİJ olması muhtemel bulunmakla be- dinin indirilmesi yüzündendir. 
raber bunların, Çin sanatkarlan üzerinde fktısadi kalkınma sahasında sarfedilen 
herlwaıi bir tesir edecek kadar büyük bir gayretler, kiğıt fabriblannda ifÇİ adew
yekh. tutmathiı da malaakbk gi'bidir. Bi- nin yüzde 22 nisbetinde artmasını ve ücret 
l!aenaleyh Han tesmiye edilen idip Çia'in yekiauau tekrar 70 milyon dolara çık
kemline malıısu ıeraili isinM inkipf ve te- ...,_ tem .o. 11.daa ...._ Lnada 
kemmiil etmiştir. hllkameti, BirleJik Devletler hiikUmetinin 

*~ dampiq aleyhine aldığı tedbirlere İfÔrak 

lr.i;.t .... ,-. ll4lll tnldftl{. ntijiııİ 

" A•trilıa Birlefil< dnlfffmnde .llıjt 

tlınu.iyfti ıöstna lnH Politiqae et Par 

lemeataire ınee11111aum1 tncüatı ıylMj

rniz ;JUUI, tlJayui,lt ıutlHıaalıim H iİ • 

tı:pçılıirıa laapdt lein tnaklıilm Wha
da da 6ir filıir OttalfltUdir. 

Birlefik de'f ltelenle kiiıt sanayii o de
rece iakipf etBli!tir ki hagiin kemiyet n 
keyfiyet bakunlarmdan en mühim mevkii 

işgal eylemektedir. 

etti. 

Çık1'_ 

'Taymis Kıyıları 
FALlH RIFKI 

Londra ve ingiliz hayat~ 

tasvirleri, milletler arasın
daki mücadelelerin müna
kaşası. 

Kitapçılarda araym11 

60 kuruş-
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A n t a ~ y_a_'_d_a.__;,.p_i_r_i n ç ç i 1 i k 
Pir~U<:t:ilik Anta)~:a "da ı-wkiz seue t!,·cl haı:ladr. son iiç senede geniş 
lcdı, gdecek gunJerclP Tiirkiyc'nin t•n İ}; \'C bo1 pirincini vt>reu 

\İla)f'1 Antal~·a olacakür. 

Nebatlar ya~ayışlarına, yer yüzünde da Bu iyi '3rtlar bizde Antalya'dan pirinç 
ğılıılarına en yugun gelen ı.!dimi ken • ekimi bılrnnmdan pek büyük hasıla bekle • 
di kendilerine bulurlar. Antalya ırmakları· mek ümitlerini doğurmaldadır. 
nm bolluğu, bu ırmakların meydana getirdi-
ği topraklarının kuvveti ve nihnyct ıklimi Bu enenin knral< gitmesine rağmen 
nin uygunluğu ile ekimlerini çe~i~lendinniş- (16150) dönem ekimden 2256 ton mahsul 
tir. ahnıruştır. Hu lbaki M:ıraş 2 812 5 dönüm 

Dünya piyasasında Antalya sisamı, iyi ekimden yalnız 2554 ton pirinç e!de ede. 
ve bol uo veren ktalya haidayı, her vakit bilmipir. (Bu son iki malumat Rağıp Ziya 
aranılan mahsl!ll"rmr. Antalya on sekiz ce- Beyin çeltik ziraati kitabınd:ın almmış!ır.) 
§İt mahsulünii bugün yirmi sekize çıka~ı§ Ve Bursa bu işte esk!Ji~ne rağıınn 2095 
bulunuyorsa, bu muvaffakiyetini çiftçiye ton m'lbsul topluyor. Antalya'nm pek kısa 
benlik veren, kuvvet veren, sıhhat ve rahat piri1.1:rilik devresinde, çiftçi mısır!ılann, 
veren on sendik Cümhnriyet devrine borç - mara!llı!ann, bnrsalıl:ırm ıi,.nat s!st""mlcrini 
lndur . . lstibsaldeki yükseliı, göze çarpan tecrüb~ etmiş ve nih:ıyet hnd;ne bas yeni 
refah ciimhuriyetin eseridir. farzı iizerinde karar kılmıştır. 

Antalya, ıkliminin nihayet on derecelik Size ken:!iciu has usu11eri.'l fayd:ıla. 
hararet değiıikJiji göstermeıinden dolay:, rmı n:l:amlarla gö::tennefi lüzumlu görü • 
pirinç ve bunan gibi, araıit, k114yeıni ekimi yorum: Oldukça itinalı bir tarzda çnlıpn 
ne elverişlidir. Halbuki billla rağmtn An • noter Şefik Bey 350 dönümde fazla zayiat 
talya dünya harbm:!a pirinçsiz kalm:ş ve vermuine rağmen 160 - 170 e5ki okka 
ondan sonrn ~a epey müddet pirincini Mmr- mahsul aldığı halde kcmahlıoğlu Ali Beyle 
dan gdirmeğe mecb:ır olmuştu. Berberoğla T evfık Beyin Y3!llıklarr müıte • 

Türkiye'ye can ve saadet veren cümhu - rek ekimd~ 400 dönümden 250 bin eski ole 
riyet idaresi sa vesinde niha vet çeJtik ekimi 
knnet ve hız aldı ve ba saadet demnde cel 
tik ekimi son iiç sene içinde oa yedi bin 
dönüme yükseldi. En modern vasrtalarla 
meydana getirilen pirinç müessesesi, vaktiy
le adı sanı Antalya b~sabma okonmıyan bu 
malisalii Antalya pirinci adı altında ari\nl!' 
ve itte.Ü' bir dereceye çıkarmq bulunuyor. 

Bir başlangıç için, üç senelik bir çahflJl:ı 
için bu netiyce cidden fevkalade $ayılmağ.ı 

~eğerli değil midir? 
Antalya'nm, pirinç ekiminin istediği as

gari 12 - 13 bara ret derecesine daha 
martta 13 - l 4 derece ol:ırak malik olma
sı pirinç ekiminin çok yakm bir gelecekte bü 
yük bir istikbale nail olacağının ea hüyiik 
teminatıdır. Bunun ~ibi, çelti~in istedi;i açık 
havaya Antalya meltemleriyle en mükem • 
mel bir surette maliktir. Deniıden gelen ra
bp sıcak han. bulutlar Antalya'ya çiğ ha • 
limle yağar ve körfezin ve sahillerini o sola· 
masmm önüne geçer. 

Sonra habrlanmak lizmıgelen bir diğer 
nokta da, çeltik ekiminin büyük sıcaklık de 
ğişiklikleri istememesidir. Bu şartı Antal
ya' dan daha iyi hemen hemen pek az yerde 
bulabiliriz. Antalya topraklarının çeltik ba • 
kınımdan yerefdirme kuvveti de en ileri 
bir derecededir. 

ka hasılat elde edilmiştir. Bu ıaetiyceler çok' 
mükemmeldir ve daha fevkalade gelecekler 
için ümit vericidir. 

Bu haller bize Mıs1r'm, Maraı'm ve Bur 
sa'nm eski pirinççiliği karşısında umbile
ceğimiz yüksek ve ileri istikbali ifade ede

b!irler. Artrk gönül iıter ki. Ciimhariyet hii 
kumetioia ltalya' da yeti~tirdiği kıymetli 

çeltik mütehassıslarından biri Antalya'ya 
yerlepirildn ve bi:ze mütehassıs göndermeli 
ıuretiyle de layik .W..i-nuz yardamlar ya• 
pıbm. 

Buraya kadar verdiğim tafsilat. Antalya 
.,. Türkiye'mizin en zenıin pirinç mmtaka 
•ım leJ)öl edeceğini uhtmakla kalmıyor, 

her lın \de daha ileri ıiderek h. hakiykati 
ispat Ja ediyor kaaaatindeyim. 

&giinkü Ye 1•ann irin heklHiiinriz var· 
lıklan, renifliym istiluarrmiz. bu istihnl • 
den .loiu refahmm, ~e Antalya'nm laer 
iyi seyini ciimhuriyete ve om Mflanaa 
borçla. olduğau söylemekle ben, fiikrulın 

mızm kütük bir parçasını ödiyehiliyorsam, 
ne mutlu ban. 1 

Çiftçi HAYRI MURAT 

Bu suretle muhtelif yerlerde ve tarih

lerde hluaan eserlerin en miihimleri tonç

lardır. Yapılmıı oldukları maddenin sağ· 

lamhğı sayesinde kmlmamıı ve bozulma

bH§ olan bu parçalar, baılıca öç üslôba ay· 

tılmıf ve her birine ait oldukları devrin ha

medanı isimleri verilmiflir: Birincisi Çen 
'(Milattan evel (1122-255), ikincisi Tsin 

'(milattan evel 255-207), üçüncüsü Han 

'(milattan evel 206 ve sonra 220). 

Birlepk devletler lnıgiin en çok kiid 
utilasal edea memlekıttir. İstihlak nisheti 
~ lngiltere'ıaia iç misli ve bitiin diaya • 

da istihlak edilen kijıdm yansı nispetin • 

dedir. 1929 da, nifu baJllla istihlü edi
len kiğıt, 453 gramlık 221 lihreyi bal • 
muıfu. 1932 de ha istildik nispeti (156 

libre) 1922. 1923 (146 • 164 libre) se -

'· Cümhuriyet Merkez Bankasının 28 Haziran 1934 vaziyeti 
1 

Bin senelik bir zamanın medeniyet ve 

irfan bakımından geçirdiği tekamül safha

larını ifade eden bu eserler son devirde 

teknik itibariyle harikulade bir tekemmül 

&afhasma Iİl'BÜ! ve tunç sanatı en yüksek 

mertebesine vasıl olmuştur. Bu devre ait 

parçalar da gayet zarif hatlardan mürek

kep altm ve giimi~ kakın~lara tesadüf edi-
l. '\ 
ır. 

viyesine düpnif buhmayordu. 
Amerika'cla kağıt sanayinin iııkip.fı 

son asrın ortalarmda baıladı. O tarihlerde 

husule gelen ticari inkiıaf kiğıt istihlikini 
o derece arbrdı ki iymal umlJerinin baı • 
tan ap.ğı değiftirilmesi liizumu duyuldu. 

Pamuk ve keten yerine iptidai madde ola

r~k tahta kullanılması usulü o tarihte tat

bika baılaomııtır. 

Bu tunçlar, Çin'iıı milattan bin sene Kağıt sanayiine tahsis edilen müeue • 

tvel ea yiiksek bir medeniyet lniyesine selerin adedi 1929 da 883 i ve istihsal 

hnmf oldoklarmı ispata kafidir. Ancak, luJmeti 1.206.114.000 dolan balda. B. 
bu yüksek medeniyetin ne dereceye kadar miesseseleıde çab§U kimseleri• aWi 
milli ve diğer taraftan komşu mi11etler me- 128.008 e ltaliğ oluyordu. Ücret yekônu 

ı!eniyetlerinin tesiri altında ne dereceye ka- 173 milyon dolar n auıharrik kuvvet, ip

dar kalmıt olduğa noktası tetkike şayan- tidai .. .we ve mulıtelif malzeme1 masrafı 
tlır. 89i milyon dolar tutuyordu. 

Cenubi Rusya' da, Ka1de' de, Türkistan- Baılıca kağıt fabrikalan Nevyok, Penn-
tl!, Siberya'da ve Çinde soa zamanlarda sylvania, Michigan, Obio, ladiana, Musa

yapı!an keşifler güzel sanatlar sabasmda chasaetts, Nevjersey, lllinoi.ı, Maine, Va

btrçok münasebetler ve benzerlikler arzey- finjtoa, Virginia, Viscoosin, Nevhampshire 

Jemeldtdider. Binaenaleyh orta Aıyada bir ey.Jetlerinde balumaktadır. 
Wriaci ._teıüyet merkezi balundap ve Apifflaki rakamlar, hirleıik devletler· 

de kiğıt istihsalinin ehemmiyeti hıklmMla 

. 

,: AKTiF 1 

Kasa: 
Albn: Safi Kcr. 
Baabot 
Ufakbk 

13.145,671 

Dahildeki Mahah~rler: 
1 

Altm: Safi Kgr. 1.788,024 
Tirk liraM 

Hariçteki Muhabirler: 

Albn: Safi Kgr. 3.745,146 
ı Altına taı...-ili kabil Serbest 

dövizler. 
l ı 

1
, Hazine T ahviHf'rİ: 

LiRA 

• 18.490.477 ,63 
16.694.968,-

712.899,19 

2.515.004,-
1.130.334,26 

5.267 .859,04 

4.275.225,95 

Deruhte edilen evrakı nakti· 
ye kar,dığı 158.748.563,-

Kanunau 6 n 8 inci ınaıkle 
lerine tevfikan nki tecliyat 1--

9
_.3_

7
_
9
·_
563
_• -ı 

Senedat Cüzdaııa: 
Huiae bonal~ 
Tiart senedat' ... 

Esham ve Tahvilat ciıdanı: 

Esham n talıriit: Denab -
le edilen evrakı nakdiye 

:ı karıılıis (itibari kıynıetle) 
Esham n T u..-ilat 

Altın 'ff' Döviz üzerin,. avan'-

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

3.830.870.-
2.681.455,50 1 

27.627.370,22 
3.471.806,25 

Yekun 

LiRA 

35.898.344,82 

3.645.338,2E 

9.543.084,99 

149.369.000,-

6.512.325,SC 

U.039.l 76,47 

205.206,91 

,4.S00.000,-

9.lll.380,8f 

249.883.857 ~ 

PASif 

Sermaye. 

ihtiyat Akçesi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Dernhte edilen evrakı nakliye 

Kanunnn 6 n 8 inci madde
lerine tevfikan vaki tediyaL 

URA 

1S8.74S.563,-

9.379.563,-

Deruhte edilen evrakı nakli -ı------1 

ye bakiyesi. 
Kuıı:ığı tamamen altm ola· 
rak tedavüle vazedilen 

Tiirk Lirası Mevduatı: 

Vadesi& 
Videli 

Döviz Mevduatı: 

Viaesiı 
Videli 

Muhtelif: 

149.3'9.000,-

8.638.000.-

22.294.666,5( 
-.-

8.475.899,01 
1.901.761,62 

Yekin 

LiRA 

ıs.ooa.noo.-1 

Ui3.914,3ı!: 

1 
1 

i 
ISS.057 000.- , 

1 

22.294.666.56 

10.377 .460.~ 

43.490.816,35 

249.883.857,84 

1 
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:Fransa'da vergi 
ıslahatı. 

F:-amıı:ı ınlikcllefiyctlerlnf memnun et • 
ııniş olması mOmlı:Un o'an malt ıslahat pro 
jesi çok emekler ııahaım.a elde edilmi§ b!.lt 
çe muvazenesinin sel!metini dll~Uncn va . 
tandaşları da endi~cyc dtlşOrmn~ olabilir. 
Hükilmet, vergiler sistemini basitleştirmek 
ve birleştirmek arzusiylc bilyUk gayretler • 
le vücude getirmiş olduğu Ş<:yi yok etmiye 
cek miydi? 

Bununla beraber Môsyö Jermen Mar. 
tcn'in daimi surette göstermiş olduğu mu 
vazene endişesinden şüphe edilemezdi. Ma 
Jiye nazın maliye encümeni reisine gönder 
diği bir mektupta bu husustaki düşünce -
lerini anlatmıştır. Ve bu encümenin rapor
törü olan M. Jakiye bugün bütün endişelc 
ri teskin edecek iyzahat veriyor. 

Yeni proje mucibince vergi rüsum ten 
zilatı 1 milyar 935 milyonu bulmuştur. Bu 
yekun üzerinden 340 milyonu gayri men -
kul vergilerinde, 196 milyonu sınai ve ti
cari karlar üzerinden alınan vergilerde ya
pılan tenzilata, 320 milyonu maaş ve tah • 
aisa tla r ü er inden alınan vergilenle ; 5 7 4 
milyon umumi kazanç vergisinde, 250 mil
yon menkul emval üzerinden alınan vergi 
lerde yapıJ.m ten ilata; 17 S milyon lüks 
resminin kaldırılmasından; mütebakisi de 
bilvasıta vergiler ve saire üzerinde yapı. 
lan tenzilata aittir. 

Buna mukabil Ü~ ayrı fasıldan bunlan 

telafi edecek varidat membaları aranmış. 
tır: 

a) Bazı resimler 600 milyon frank vari

dat temin edecek §ekilde arttmlmıştır: 100 

1t1ilyon gayri menkul vergilerinin iyi tan • 

ziminden; 25 milyon ticari ıirketlerin sı • 
nai karlar vergilerine tabi tutulmaların. 

C!an; 80 milyon 20.000 den 40 .000 franga 
kadar olan maaşlarda rubu maaşın vergi -
den istisnasının kaldırılmasından; 35 mit. 
yon zirai işletmelerdeki zararların umumi 
tergiden tenzil edilmek imkanım ilgasın • 
aan; ve 360 milyon iş nıikdan üzerinden 
alınan vergilerde tenzilatlı tarifelerin kald: 
rılmasından beklenmektedir. 

b) Vergi ve rüsum sahtekarlığı ve ka. 
çakçılığı ile mücadele tedbirleri 1 milyar 
260 milyon varidat temin edecektir: bu 

meblağ üzerinden 77 5 milyon murakabe. 
nin . kuvvetlendirilmesinden 250 milyon 
vergı randımanını arttırmaya yanyacak 
emre muharrer eshamın yapılmasından, 
150 milyon resmi taksalama iktıdarmın 
kuvvetlendirilmesinden. 

c) Nihayet hükumet 229 milyon da 
vergi ve resim tahsilatının intizamlaşma -
llndan beklemektedir fakat Mösyö Jak • 
ye bu hususta bcdbindir ve "biz bir dep. 
resyon ve fiat düşkünlüğU devresinde bu. 
lunuyoruz,, demektedir. 

Mali ıslahattan tahmin edilen varidat 
~ezayüdü yekun olarak 2 milyar 89 milyon 
dur. Ve gelecek mali senelerde mükemmel 
bir bütçe muvazenesini temin etmektedir. 
İçinde bulunduğumuz sene zarfında mali. 
ye nezareti 212 milyon varidat noksanı talı 
min etmektedir. Bunun 125 milyonu iyti
~:i kıymetler üzerinden yapılan vergi ten 
zılatından ve 87 milyonu da lüks resminin 
derhal kaldırılmasından husule gelecektir; 

H'\kirniveti Milliye'nin Romanı: 3 

• 

ez ı !22 

lranlı gazeteci Mesudi 
Beye matbuat 

cemiyeti ziyafet verdi 
lstanbul, 1 (A.A) - lran Şahinıa}ıı 

Huretlerinin maiyetlerinde memleketimize 
gelmiı olan fran gazeteleri mümessili itti • 
liıat gazetesi sahip ve başmuharriri Mesudi 
Bey terefine İstanbul matbuat cemiyeti tara 
fından bugün park otelinde bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette Mehmet Asmı Bey, Me
sudi Bey ve ajanstan Necip Bey nutuklar 
söylemi!ler, iki milletin birbirine tanıtılma -
sı, iki millet matbuatının birbirini iki menı· 
it-kette olup bitenlerden vaktinde kberdar 
etmek için tertibat alması lüzumunu ileri 
sünnüıler ve ba hususta Anadolu Ajansıru.ı 
vesatetini temenni etmiflerdir. 

Şahinşalı Hazutleri vt· MısırMar 

Kahire, 30 (A.A) ·- Iran Şahinıahı 
Hazretlerinin Türkiye'yi ziyareti, Mım' da 
çok muhabbetkirane akisler tevlit etmiıtir. 

Mmr prk memleketleri arasındaki mü. 
ııasebatı takviye eden ve bu memleketler a
ra~ .nda sulhu temin eden her teşebbüsten 
memnuniyet duymaktadır. Bundan dolayı 
Gazi Hazretleriyle Şahinşalı Hazretleri ara 
~ındaki mükalemeler bu iki kardeş milleti 
ve büyük reislerini birbirlerine bağlı dost • 
luğun takviyesinin bütün !atk için çok e • 
bemmiyetli netiyceleri iytibariyle Mısır hü . 
kumet melıafilinde ve efkarı umumiyesinde 
çok müsait " kuvvetli intibalar vücuda re
tirilmi.tir. 

Zaro Ajfanm mezarı rapı1acak 

fstanbul1 1 (A.A) - lstanbul belediye 
si Zaro Ağanm mezarını yaptırmağa karar 
vt>rnıiıtir. Mezarın üstüne mermer bir sü
tun konulacak bu sütuna Zaro Ağanın do • 
ğum ve ölümü tarihlerinden maada hayatı
nın l<ısa bir tarihçesi hakedilecektir. 

bu ziyan'ın iş mikdarr Uzerinden alınan \•er 

giJerde tenzilatlı tarifelerin ilgasından hu
sule gelecek 180 milyonla kısmen tel~fi 
edileceği tahmin edilmektedir. 

Mösyö Jakye yeni mali ıslahat projesi 

h4kkında hazırladığı raporda diyor ki: 

''Maliye encümeni iptidai projenin müf 

rit ıartlarmı tahfife çalışmıştır. Projeyi 

hazırbyan teknisyenlerin fazla nazari olan 

hükümlerini daha amelileştirmeye ve naza 

ri bir mükeJlef yerine vergi veren canlı bir 

insan mefhumunu gözönünde tutmaya ça. 
lışmıştır. 

"H . 
• cyetı umumiyesi iytibariyle bu 

pro1e m~vcut kanunlara nazaran inkar edi 
lemez bır terakki eseridir· Ra d · porumuz ~ 

projenin bazı teferruatı hakkında ihtiyat. 

k~r bir lisan kullanmışsak bu bizi projenin 

e? esaslı meziyyeti olan vergiler sistemimi 
zm toplu bir hale konması ve sarahat 
kespetmesi hususundaki kıymetini inka· 

ra sevkedemez. Proje vergi cibayeti şek
lini yenilc:ştirmeden basitleştirerk ıslas 
etmektedir.,, 

L'ENFORMASYON' dan 

Tefrika: 37 Az. 

HAKiMiYETi MIWY! 

Orta mektep mual 
lirni olmak için 

SAYIFA ~ 

Mülga seyrisefainin Okyanusu geçen 

Maarif Vekaletinden tebliğ edilmiıtir: 
tasfiyesi için. Lehli tayyareciler. 

Orta mekteplerde muallimlik ehnek İs· 
tiyen yüksek mektep mezunlarından Maa
rif Vekaletine müracaat etmiı o?an1arm is
tidalarına cevaben tebliğ olunur: 

1 - Yüksek mektep mezunlarından 
orta mekteplerde muallimli!< yapmak için 
vekalete müracaat edenlerin 20 ila 30 
temmuzda lstanbul üniversitesinde imtihan 
bnnın icrası tekarrür etmiıtir. Bunlardan 
son on sene içinde edebiyat ve fen fnkülte 
lerinden mezon olmus bulananlar imtihana 
tabi değildirler. · 

Bu fakültelerden on sene ve daha evci 
neJet edip de muallimliğe intisap etrne:miı 
ve yahut bir müddet talim hizmetinde bu • 
lunduktan sonra en az on senedenberi mu
allimlik rnes1eğinden ayn!mıı bulunanlar 
diğer yüksek mektep mezunları gibi imtiba 
na girmek mecburiyetindedirler. 

2 - imtihanlar taliplerin müracaatları 
na eöre türkçe, tarih, coğrafya-yurtbilgisi, 
fen bilgisi-biyoloji, riyaziye zümrelerinden 
yapılacaktır. imtihana gireceklerin lazım 
ır.elen vesikalarla 17 temmuza ktdar lstan 
bul üniversitesi ltitibi umumiliğine müra
caat etmeleri lizondır. 

Üdenıiş t'ısnafı tayyare alıyor 
Ödemiı esnafları aralarında mühim bir 

toplantı yaparak bavalanmıza bir tayyare 
hediye etmeğe karar vermiılerdir. Bu tay
yarenin bede:!: 111 ıaretle temin edilecektir: 

Öclemiı berberleri, bdaracılan Ye ur • 
gancılan birer gündeliklerini, kasaplar da 
bt.r gün kesecekleri koyan, kaza, keçi Ye oğ 
!aklardan birer Ye sığırlardan ikiıer karuıu 
Türk Tayyare Cemiyetine yereceklerdir. 

Hamiyetli ödemiıliler fimdiye kadar bi
ri Ödemiı, diğeri Adagide, üçünciisii de 0-
demİJ tütnciileri isimleriyle ordumuza üç 
tayyare lıediye etıniılerdi. Ba son kararla a 
lmacak tayyare Ödemiı'in dördüncü tayya
ttsi olacaktır. 

Niğde valisi şehrimizde 
Niğde nlisi Ziya Bey Niğde Yilayetine 

getirilecek elektrik itlerini talô., ve Yilaye 
te ait iıler hakkında vekaletlerle temas et
mek Üzere !'brimize gelmi'6r. 

Teşkil edilen heyet nıuan en 
znnıan içinde ta fiye mua

melesini bitirecektir 
Mülga seyrisef ain idaresinin eski mua

melelerini tasfiye için teşkil edilen komis· 
yon muayyen zaman içinde İ§inİ bitirmedi
ği için tasfiye muamelesini tamamlamak 
iizere ikisi maliye, biri divan, ikisi lktısat 
Vekaletinden seçilecek be.1 aıadan mürek
kep bir heyet teıkil olunacaktır. Bu heyet 
denizyollan müdürünün nezaret ve mesuli
yeti alhnda müdürün veya tevkil edeceği 
bir memurun riyasetinde İ§ görctk ve tas
fiye i!ini altı ayda bitirmiı olacaktır. 

ana) i ıııücssc. clerindcki iptidai 
nıa<lddcrin 'ergi tenzilatı 
Sınai müesseselerde vergiye tabi mua· 

melatm satıı kıymeti ize.rinde yapılacak 
iptidai maddeler tenzilatı cetveli icra Ve
killeri Heyetince kabul edilmiftir. Bu liste
ye göre: 

Çimento, su kireci, aa kireç, keremit, 
tuğla ve dökümhaneler, tahta kulu, incir 
knsası, kundura kalıbı, eroin ve morfin, 
müvellidülhıımuza, değirmenli makıuna ve 
tebriye f abrikalan, sucuk ve emsali, yal
nız ipek filatör fabrikaları, filatör ve bü
küm fabrikaları, filatör büküm ve dokuma 
fabrikaları, pamuk ipliği, ipliğini k~cli ya 
pan fabrikalarda dokumalar, çeltik, kaı 
tüyü, sınai pamuk ve yün, ıoiak ba~a ve 
baz tenzilattan istifade edememektedirler. 

Sepet, pamuk fanila, kaytan v~ f_otin 
bağı, balık ağı, pamuk çorap, suuı çıçek 
yiizde 15, (kösele, vaketa) yiizde 12, 

Kimyevi ve tıbbi müstahzarat, ~yıt! 
debagat hulasası, çivit ve boya, trikotaı 
jarse, yün çorap, fapka ve keçe, hazır el· 
bise, kefinlik, çuval, ıapb tuyinalı, kliıe, 
k(ese kiğıclı,) kundura, dericlea sair eıyı, 
pil ve akkimülatör, gramofon plifr, ta
rak, sırma ve kılabıdan yüzde 20 

Yünlü fani la yüzde 22 
Yünlü mensucat, harf dökimü, zarf ve 

defter yüzde 25 
Teneke ve teneke kllta, bakır kap, ko

va ve galvanizli kova, musluk, sair teraıİ· 
ler, yiiıde 30 

ICarJDD tip, p.i, .. zaik, lletoa .. ı.ıe 
mt!, ksilait, doframa n maraqoz, mobil 
ye ahıap araba broseri. hamw karbon, 

S hh .. .. • d tıbbi pamuk, her ani aalnm, elekli U. 
ı at mudurlerı arasın a koasene, fantezi çorap, mahna kabl 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlük- yiizde H 

lerinde bazı nakil ve tahviller yaprlmıftır. Asfalt, kauçuk, ayna ve ayna brap 

Corum sıhhat müdürü Zihni Bey Afyona, yiiz~id~lı, fantezi deriler ve mobilya de
K'lrlilnreli sıhlıııt müdürü Hamdi Bey Beya • rileri, gdase, mefİD ve sahtiyan yiiıde 6 
zıta, Denizli sıhhat müdürü Kamil Bey Bolu Demir boru, topla ijne, aal ve nalça, 
}"a, Kastıımonu sıhhlll müdürü Ferit Bey cıvata, demir etya, demir karyola, demir 
Yozgnta, Beyazıt sıhhat müdürü Raif Bey fıçı, demir terazi, karJU boru, ltakır tel 
Kastamonuya, Antalya sıhhat müdürü sair madeni etya, deiümensiı mistakil 
Gaffar Bey Kırklareliye1 Balıkesir sıhhat makarna ve ıehriye, bildim n dolama 
müdürü Osman Bey Edirne'ye, Bolu sıhhat fabrikası, ipliğini hariçten veya cliier fal. • 

rikalarclan alın fabrikalardı dobma Jİİı· 
müdürü Hamza izzet Rey Antalyaya, Muı de 50 
sıhhat müdürü Remzi Bey T ekirdağına, T e • Galvaıüzli saç, kablodan yiıde 65 
kirdağı sıhhat müdürü Hamdi Bey Mup, Çividen yüzde 60 
Edime sıhhat müdürü Kamil Bey Çoruma, Yalnız biikiim fabrikalan, l:iilriim n 
lzmir srhbat müdürü Yunus Vasfi Bey Balı- dokuma fabrikalarmm bikimsiiz maame
kesire ve Mersin merkez tabibi Mazhar Bey latı, yalnız dokuma fabrikalarından yüzde 
Denizliye nakil ve tahvil edilmiılerdir. 70. tenzilattan istif~de edeceklerdir. 

Varıova, 1 (A.A.J - Adamoviç karcJet 
ter ıaat ıekizde Fran111'nın "Fleur th 
l'orme,, mcvkiinde karaya inmitlerdir. Ma 
kine hafifçe ha.sara uğramıı oldufundan, 
tayyarecilerin yarın Paris'e ve aonra da 
Vat'§ova'ya hareketleri muhtemel olduı. 
bildirilmektedir • 

BiR KAMBiYO KARARNAMESL 

Var~ova, 1 (A.A,) - Ecnebi parasi)'Lıl 
olacak alacaklar hakkında bir kararname 
n~rediJeceği yan resmi olarak bildirilmeli 
tedir. Karara göre, bu alacaklara ait 'hi • 
kiim, bıı para hangi memlekete ait ise d 

memlckat lrnununun imkan verecei{i niıbet 
dahilir.de tanınacaktır. 

DENlZ BAYRAMI. 

Var§Ova, 1 (A.A.) - Reisiciim1Hır. dt 
niz bayramı münasebetiyle ıençliiin teu 
hüratınc!a hazır bulunmak üzere Gd1nia'11 
gitıniıtlr. 

HÜCUM KITALARI 
SILAHLANMIŞTIR. 

Viyana, l (A.A.) - Havas ajansmduf 
Almanya'am Avusturya hududa ta... 

miyle kapahlmqtır. Almanya'dan gelm 
trenler tamamea hopr. Çünlri yokalır lıil 
dutta inmek mecburiyetindedirler. AYU
hıryadaki tethiı tareketinin ıayesi. ikinci 
bir nazi inkılabı vücude getirmek maksa
cliy1e höcim kıtaah tarafından yapılan ha· 
nrlrklardan efün umamiyeain dikbtial 
baı'ka tırafa •esirmekti. Çartam1. ih8 
akf&Jllı A nstuya laic&m kıtalanu .... 
balar Yerilmiftir. 

Vatandaşlığımıza kanuJ e(Ulenle• 

Hicret ve iltica suretiyle memleketimi. 
ze gelen 211 islim talasın ntudafhfm· 
za kabulü icra Vekilleri Heyetince kabaJ 
edilmiflir. 

HAKll\tlYETl 1\llLLIYE 

Uç yeni kitap çıkardı. 
Bir tercümeler kitiiphuelİ tesis ettip 

.W nelce ,.., ..... 8i lili;t heeaia 1 
ciltli haadmıt ft kitapsdara ftrilllittir • 

Biriaci kitap 

BERN.4R SOY' un 

Amerika'da bir konferans 
Atb eseri&. Fiab: ZS lnuıqlu. 
lüaci küp 

POLMOIUN'm 

Cihan ıampiyonlan 
Ath ,....,..,. la ıomu 1011 stnelet

M pb. J.iyik Wkiyelerm nı ıizelidir, 

F"aab: 61 hnflar. 
Osüci khp, im liıtim --.ıı Wt 

vuif ı olu 

PROFESiJR PIT .4R'ın 

Anadolu. 
Eıeridir. Fiatı: 60 kunıJhır. 

insanlığın ha 1 i. 
.4. ndre Al alro 

_ Kaldırımın üzerinde kuvvetli bir patlayı old . d 
ragm d .. .. . Ş u, umana 

en uvarm ustunde bır metrelik bir kan 1 k . d 
na ıa· D e esı mey a-
l ge 1

• uman dağıldı: duvar kan ve et irinde ı·aı· Ad 
arın ik" · d k . ~ . am-

C ısı e endı bombalarının üzerine düşmüşlerd· 
atının sol yanında iki grupun - K · ı. 

lariyle komüni · . . uomıntanga burjuva-
d A-k d 1 st ışçıl.erın - adamları ihtiyatla ilerliyorlar. 

ı. . • a. aş arından ıkisinin düşüşü karşısında dunnu lar-
dı: §ımdı çatının kenarına dog-ru · w 

1 
. ş 

Zabitten ayrıldı, ablukadakilerin ateş sahasından dışarı
ya çıkarak yolun bir yanından öteki yanma geçti. Çatıya 
çıktı. Çatının tepesine yapışmış olan adam kuvvetten düş· 
n:ıekte idi. Onun yerini aldı. Bu çimento ve alçı dekoru üze
rınde yaralı kolu ikiye bükülmüş ve sağ eli de zincirin ilk 
adamını tutmakta bulunmus olduğu halde aene kendini yal
nız hissediyordu. Kaymakta olan üç kisini~ ağırlığı koluna 
asrlmakta idi ve bu ağırlık, bir demir çubuk gibi, göğsünden 
geçiyordu. Bombalar, artık ateş etmiyen merkezin içinde 
patlayıp duruyordu. 

vermeğe gidiyordu. On iki yıldanberi hayatını her tarafta 
mürettep birlikleri korumağa vakfetmiş olan bu adam uğra· 
dığı takiplere, mahkumiyetlere rağmen kaçıp kurtulmuş ve 
durmadan teşkilat meydana getirmişti. Neşeli bağınşma • 
lar: Çen'le beraber ötekiler de onu alkışlıyorlardı. Ma dö • 
nüp bunlara baktı. El birliğiyle hazırladıkları alem, düş• 
manlannm alemi gibi Çen'i mahkum ediyordu. Müstakbel 
fabrikada onun vaizfesi ne olacaktı? 

Zabit bomba dağıttı ve on kişi damlar üzerinden merke· 
zin çatısında vaziyet almağa gittiler. Yapılacak iş polisle .. 
rin taktiğini kendilerine karşı kullanmak, merkezin pençe· 
relerinden iceriye bomba atmaktı: bu pençereler sokağa 
hakim idiler~ çatıya değil ve içlerinden yalnız biri?in önünde 
celik levha vardı. Asiler damdan dama, havada ınce hayal· 
leri irtisam ederek, ilerlediler. Merkez ateşi tadil etmiyordu. 
Sanki bu yaklaşmayı yalnız ölüm halinde olanlar seziyor .. 
tannış gibi bağırışmalar birdenbire değiştiler, inilti halini 
aldılar. Bu iniltiler de ancak işitiliyordu. Şimdi bunlar sarı 
dilsizlerin boğuk homurdanışları gibi bir şeydi. Hayaller 
merkezin inişli çatısının sivri tepesine vardılar, ağır ağır 
daha aşağılara indiler. Çocuk doğuran kadına mahsus bo • 
ğazdan gelme bir ses, bir aksisada gibi tekrar başlayıp gene 
iniltilere karıştı. 

. . . ı.nmege c evam edıyorlardı 
Şubat ıhtılalı dayanılmaz işkenceler 1 ld w • 

. . e ma o ugundan bu 
seferkı ısyam yapanlar azimle hareket ea· ı d s -

. . ıyor ar ı. agdan 
daha başkaları da ılerlıyordu. Çen ac:agwıd . ,, . . 

• w • '$ an. zıncır yapı _ 
nız !11 dıye bagırdı. Merkezın yanındaki asiler em · t k 
ı rı e rar -adılar. Adamlar el ele tutuştular ve içlerinden en u b 

zun oy
lusu da çatının kenarına yapıştı. Bomba atışı gene ba 

1 
d 

D.. . ş a ı. 
art yanları kusatılan pohsler bunlara karşıkoyacak hald 

değildi. e 

Beş dakika içinde, pençerelerden üç bomba girmişti, Bir 
dördüncü bomba çelik le\•lıayı uçurdu. Yalnız ortadaki pen
çereye isabet olmamıştı. Zabit: "Ortadakine!,, diye haykır
dı. Çen ona baktı. Bu adam kumanda etmekle tam bir spor 
zevki duyuyordu. Kendini hemen hiç korumuyordu. Kahra
ma~ bir adam olduğu muhakkaktı ama adamlarına hiç ba~lı 
de 'ı ldi. Çen ise kendininkilere bağlı idi. fakat a7 

Çen düşünüyordu: "Bizi tavan arası henüz muhafaza edi
yor, fakat bu böyle daha çok zaman süremez· tavan arası da 
uçacaktır.,, Ölüme alışkanlığa rağmen, adet~ vücudunu ayı
ran bu kardeşçe ağırlığa rağmen o onlardan değildi. "Aynı 
kanı taşımakta mı acaba boş sey?,, 

Zabit ötede, anlamadan, ona bakıyordu. Çen'in ardısıra 
çıkan adamlardan biri ona yerini almak teklifinde bulundu. 

- Peki. Ben bomba atarım. 
İnsan vücudundan meydana gelen zinciri ona teslim etti. 

Dermanı kesilmiş adalelerinde sonsuz bir ümitsizlik do1aşı
~ord.u. ~ekik gözlü bay~uş suratı gergin, tamamiyle hare
~et.sızdı. Burnunun üzerınden bir göz yası yuvarlandığını 
ırkılerek duydu. "Sinirlik!,, dedi. Cebinden bir bomba alıp 
Öteki adamların kollarına tutWla tutuna ilerlemeğe başladı. 

Adamın biri kamyondan bir bisiklet alarak binip gitti. 
Tam sele'ye oturacağı sırada Çen bu adamı tanıdı. Başlıca 
tahnlrril ..... ,1,.., 1'.f ~ irl; "' fl .. tr..,,.: '·--: ............... -:.OA ...... _ .... ,,. .. .. 

Gürültüye rağmen bağınşmanın birdenbire yok olmau 
vahşi bir sessizlik hissi veriyordu: acaba alevler yaralıların. 
bulunduğu yeri bulmuş mu idi? Çen'le zabit bakıştılar, daha 
iyi dinlemek için gözlerini yumdular. Her ikisi de tekralı 
t'\"':.:-1 -·: .... ; ... ,.. ...... ,_ ...... .._ ....... ., .,; .. ,..·..;"m • nt el~ 



HAllMITt:rl llllLLllE 

• 
EMA ve TİYATRO. 

--~ı·- .. ,.,,.,'( ....... ,., ... , ... _ ... ~-·' ,.'"4 ........... ,, -~- .. ' .......... ,_. •. - •. • " ..;.'<-_ ·' 

..,i ımler neden kısa ömürlüdür. Sinema 
Fi::ml r ne çabuk ortadan kaybolur· çimi, bir rop veya arabanm ıekli. Eski ak· Ve WU~İki. 

lar. Azami il.i üç sene yaşamak için vücu· tüalite filimleri bunu ispat eder. Halk böy· 
tıa getirilmiş ve mevcudiyeti ancak eskiden le filimlerle alay etmektedir. 1927 de çok Bir fransır g<aetecisi eski Leldsl;;;-R•· 
hakkında söylcnmi~ hükümler ve hatıra- beğenmi~ olduğunuz bir filmi yeniden gör· isicümhara oe meşhar Leh bestekarların· 
Jardan ibaret kalan bir kitap tasavvur e- rniye kall~rJmayınız. Vaka kahramanı ka- dan PaJerevsM ile bir mülakat yapmı§lır. 
~itebilir mi? Şüphesiz ki büsbütün yokol- dm~ dizlerine çıkan kısa etekliği göz yaı- Kıymetli bir sanat ve devlet adamının Iİnt
nıazlar. ötede beride bir filimden bir veya larmm bütün kıymetini kaçırır. Evet, hatta ma hakkında diişiindiikltrini gösteren ba 

birkaç kopya mevcuttur. Fakat bunların teknik ve sağlamlık iytibariyle hiç bir mülakatı tercüme ediyoruz: 

nerede bulund:ıkları ekseriya bilinmez, ve 

Lerkesten önce, filmi yapan onun izini kay
betmiştir. B'rgün onu tekrar bulursa ne 
halde görür! Şerit eskimiş, y1rtılmıı, leke

Jenmiıtir. Sinema salonu sahiplerinin yap· 

lıldan kupürler de üste caba. Bütün bunla· 
n filmi yaparken kullanılan usullerin, a· 
1 

Jetlerin eskiliğini, ve mütemadi bir istihale 
isinde bulunan tekniğin eserleri çarçabuk 

ukitm~sini de ilave ediniz. Çünkü bü· 
tiia yeniliklere, terakkilere göz alış1r ve 
1 
ledricen bunlara ıahit oldukça farkına var-

masa bile geriye döndüğü zaman birdenbi
re aradaki farkı anlar. 

kusuru haiz olmasa bile ilerde sinema • 

lar b:r nesil evvele ait filmleri halka göı • 

terınlye cesaret edemiyeceklerdir. Bunla

rın sanat eseri kıymet1erine zamanla tari
hi vesika kıymetini de eklemelerini bekle· 

miye mecbur kalacaklardır. işte bayata ve 
onun bütün harici tezahürlerine bu kadar 

sıkı bağlanmak sinemaya bu kadar paha· 

lıya malolmakta, fakat aynı azmanda ye· 

ni yapılınıı filme halkın bu kadar fazla rağ 

- ~nemayı seviyor musunuz 7 
- Tabii, prestiş ediyorum. Haftada 

biç olmazsa iki üç defa sinemaya giderim. 

Musikişinas olup ta ıinemayı sevmemek 

kabil değildir. Seslerin ve ıekillerin muıi

kisini sılu bir surette biribirine bağlıdırlar. 

Bazı filimlerin parçalan vardır ki maaJ.· 
yen bir beste parçası hissini verir. 

- Bana ıöyledilderiııiz hakkında bir 
misal verebilir misiniz? 

bet göstermesini iyzab etmektedir. Sinema 
olmasaydı etrafındaki ıeyleri !İmdi olduğa - Tabii. Mesela Bek Strit filmi benim 
gibi ıevmiyecek pek çok insanlar tanırDD. gözlerim için bir Şuman Dlllsikisidir. O ne 

iki filim nevi bu taliden kendilerini 

Kat erin 
Katerin Hepburn, küçük kadın filmin· 

de dünyanm kalbini fethetti. Bütün Pariı 
bu filmi görm.iye koımakta ve salondan 
büyük bir memnmıiyetle çıkmaktadır. Se-

l TEMMUZ 1934 PAZARTESi 

Hepburn 

Bu teknik değişmelerinden, ve kulla
mdan maddenin terakkisinden (ki bunlar
~u endiıe etmiyoruz, çünkü yakın bir za-

kurtarırlar: Tarihi filimler ve komik filim 
ler. Güldüren filimler kendileriyle alay 

edimesine mani olurlar. Eğer Şarlo facia 

sahneleri oynaınıı olsaydı • bu sahada lJ· 
nı derecede muvaffak olacağı kabul edile
bilir - bugünün gençleri onun eserlerine 
tahammül edemiyeceklerdi. • Klod Aolin 

r nenin filim vadisindeki bu en büyük kazan 
cı bize neyi ifade ediyor? 

verler, biribirlerini severler, -çocuklanm 

ve hatta ıüphesiz kocalarını da sevecekler· 

dır. Bu tamamen imkansız bir ıey midir? 

Kııterin Hepbrun sayesinde insan bu imki· 
na inanıyor. 

Bu temizliğe, bisliliğe dönüşü iki ıene
denberi bekliyordum. Böyle bir filim ya• 

pacaklar servet kazanacaklardır, diyor
dum. Temizliğe dönüşe inamyordum. 

' 1Danda aletler ve §eritler mükemmel ve son 
tekillerini bulacaklardır ) ba§ka film • 
leri çabuk ihtiyarlatan diğer ıebepler 
ile vardır. Biçare, biç Lir derin kıymeti ol
pnyan, bununla beraber büyük bir rol oy
ııyan sel>-P.Pler: Bir elbisenin veya saçın bi· 

..... 

Ankara Belediye Reis· 
Uği iJanlan. 

İLAN 

4802,79 lira bedeli keşifli 
Selanik caddesine parke kal· 
dırım inşası yirmi gün müd • 
detle ve kapalı zarfla müna
k" o:;..ı. va konulmuştur. Şartna
mesini görmek istiyenlerin 
her gün fen işleri müdürlüğü 
ne müracaatları ve taliplerin 
21 temmuz 934 cumartesi gü 
nü saat on buçuğa kadar te
minatlariyle birlikte teklif 
mektuplarım belediye encü • 
menine vermeleri. 

2 - Mezbaha kesicileri 
için yaptırılacak 24 panta -
lo~: 24 kayış, 28. adet iş göm 
legı ve 48 adet ış başlığı ve 
30 lastik çizme yirmi gün 
müddetle aleni münakasaya 
k()R'11muştur. Şartnamesini 

La Revü dö Pari 

görmek istiyenlerin her gün 
yazı işleri kalemine ve talip
lerin de 21 temmuz 934 cu • 
martesi günü saat on buçuk· 
ta belediye encümenine mü· 
racaatları. (1398) 7 - 2521 

İLAN 

1 - Mezbaha kantarı için 
tabettirilecek 60.000 fiş ile 
720 bant 7 temmuz 34 cumar . 
tesi günü saat on buçukta be 
lediye encümeninde pazarlık 
la tabettirileceğinden talip • 
lerin müracaatları. 

2 - Zabıtai belediye hay 
vanatı için alınacak 27375 ki 
lo ot, 2737 5 kilo yulaf, 21900 
kilo yataklık ot, 109,15 kilo 
tuz 7 temmuz 34 cumartesi 
günü saat on buçukta beledi 
ye encümeninde pazarlıkla a 
lınacağından taliplerin müra 
caatları. (1397) 7-2020 

filim? Baıtanbaşa ne muztarip bir melodi. 

Ben filim müelliflerine niçin sahne vazo 

denildiğini anhyamıyorum. "Filim besteka
rı,, demek iycap ederdi. 

Fransız filimleri hakkında ne düıünü
yor~nnuz, üstat? 

- Mükemmel! • Oldukça noksan mad

di vasıtalarla sizin büyük filim bestekar

larınız mükemmel şeyler vücuda getirebili
yorlar. Röne Klerle Jak Feyder'i eğer ta

myorsanız kendilerine filimlerini ne kadar 
büyüle bir alaka ile takip ettiğimi söyleyi
niz. 

Şüphesiz Amerika sinemaımm usulleri 
mükemmeldir. Fakat bu ancak Amerika 

gibi seyircisi çok fazla olan memleketler 

için kabildir. Siz Fransa'da Amerika'nm 

yalnız ıabeserlerioi görününüz. Fakat be
nim gibi bir sinema seyircisinin birkaç gü • 

zel ve luymetli sahne görmek için ne ka

dar lüzumsuz ve berbat ıerit seyretmesi iy

cap ettiğini tahmin edersiniz. Hulivot'un 

filimleri romanlardan, piyeJlerden, hikaye

lerden almnuıtır. Yani ekseriya müellif fil
min yapılmasında baztr değildir. Fransa'

da bazı sinema ıirketle~ ~o usulü ameri

kalılardan kopye ettikte~ için .m~ellm~ teı . 
ri~ mesai gibi kıymetli bir unsurdan mah· 
rom kalmıılardır. 

- Amerika'da Greta Garbo Ye Marlen 

Ditribi tanıdlDIZ mı? 

- ikisini! Onları ıahsen tanırım. Los 
Anceles'te verdiğim Lir konserden sonra 

şerefime verilen bir 2iyaf ette bu iki ilahi 
malılUk arasında oturmak saadetine maz
har oldom. 

Bunların her ikisi de o akfam gibi basit 

birer kadın olduktan zaman halktan sak
ladıklar1 iç 'güzellikl~rla ıiırlığmı ulvi bir 
!f'lde koymuılırdır 

Evvela ıekzapil'li yıldızdan bıkkınlığı. 
Katerin Hebburn Marlen Ditrih'in ve Bri
kite Helm'in tam zıtbdır. Bacaklarını gös
termez, meıum kadın değildir, hisleri ka
r;ıttracak ne bir ruhu ne de iç çamaşırla
rı vardır. Arzulan tahrik etmiye çalışmaz. 
Manalı ve ifadeli olmıya çalı§ll' ve Şarlo
dan sonra bu vadide en fazla muvaffak o
lan sanatkardır. 

Saniyen karışık, ümitsiz, daülsılah ve 
zenci taraftan o1mıyan hakiki his ve eyi
lik filmine dönÜJÜ. Doktor Mar~'ın dörl 
kızlan annelerini severler, babalarını se-

Yalnız Katerin Hepbrun'ün temizliği 

başka §ey, riyakarlığın taarruza geçmerl 
başka §eydir. Yeni edebiyatta unutulmuı 
olan insanlarm bu en eski rüyasını, gent 
kızı dirilten bu kıymetli sanatk~r fenalığı 
karfı guya isyanı temsil eden riyakar ha· 
reketi hiç bir zaman mazur göstermez. 

Emanüel Bed 
1934'ten 

Kumbara; bütün bir 
istikbaldir. 
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iz ; ir Ua~umi Hapishane 
Müdürlüğünden: 

1 Ankara Valiliğinden: 

18000 lira bedeli muhaınmeneli İ.zmir umumi hapishanesi 
nin mayıs 935 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı 
earf suretiyle mevkii müzayedeye vaıedilmiştir. 

1 - Etimesut yatı mektebi talebesi için muktazi erzak 
pazarlık suretiyle alınacaktır. 

Erzakın muhammen bedeli (6333) lira (30) kuruştur. 
Pazarlığa girişeceklerin muhammen bedelin % 7,5 unu pa· 
zarlıktan önce muhasebei hususiye veznesine yatırmaları 
lazımdır. Taliplerin o/c 7 ,5 nisbetinde teminat makbuz veya hüku

m~tçe muteber banka mektuplarını hamilen yevmi ihale o
lan 24 temmuz 934 tarihine müsadif sah günü saat 15 te ha
pishane müdüriyet odasında teşekkül edecek komisyona ve 
fazla tafsilat için de her gün hapishane müdüriyetine müra-
caatları ilan olunur. {2560) 7-2348 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Vila
yet Maarif Müdürlüğüne ve 19 temmuz 934 tarihine kadar 
her hafta pazartesi ve perşembe günleri Vilayet daimi en-
cümenine müracaatları. (1293) 7-2254 

As. F ab. U. Md. sabn alma komisyonu ilanları Tasfiye memurluğundan: 

.,soo TON LAVAMARİN KÖMÜRÜ 18-7-934 
400 ,, KR!PLE ,, . 18-7-934 
430 ,, DÖKÜM KOKU 21-7-934 
368 ,, KOK ,~ 21-7-934 

_Yukardaki malzeme kapalı zarf suretiyre hizalanndaki 
tarıhlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şart
name için her gün öğleden sonra, münakasaya ginnek için 
Öe o gün teminat ve teklifat ile müracaattan. (1339) 

Hali lasfiyede bulunan Ankara un ve ekmek llirk Ar.onlm şirketinin 
tasfiyesine vaziyet edildiği tarihten bugüne kadar geçen müddet zar
fında cereyan eden muamelat ile mezkUr şirketin vaziyeti hazırnsı bak
lmıda ittihan karar olunmak ve yeniden tasfiye mecıuru intihap edil
mek iizere. hiısedaran heyeti umnmiyesinin 18. Temmuz. 934 tarihine 
ra~tlıyan ~rJamba günü saat 9 da Ankara Belediye dairesinde toplana
cagmdan hıssedaranın mezkir gün ve saatte mahalli mezkurda hazır 
bulonmalan ilan olunar. 

Rama..mei müzakerat; 7-2315 

Amerikan koleci 
Kız kısmı 

Amerikan Kız Kolcci 
Ama,·ut köy 
TeJ: 36.160 

t:rkck kı)jDU 
Robert Kolec, 
·Bebek 

feJ: 36.3 
Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. 

Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs 
m1;1allimler tarafından öğretilir. Aile hayatı yaşatılır. 
Mılli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. 

Bakaloryaya Hazırlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflan

na, fikri terbiyelerine hizmet eder. Kız ve erkek beden 
terbiyesi ve sporlan ile gençleri bedenen yükseltir. 

Nehari Ücretlerinde tanzilat vardır 
Ameli ve nazari elektrik, 
makine ve nafıa mühendisi 
yetiştirir. 

Robert Kolccde kayıt günleri: 
1 Ağustosa katlar cuma günleri 9-12· ye kadar 
1 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9':ı2 ye 

kadar. 

lstanbul Kız Kolejinde kayıt günleri: 
15 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9-12 ye 

kadar. 

Fazla malfunat için mektupla da müracaat edilebilir. 

lktısat Vekaletinden: 
•. Ölç~ler nizamnamesinin 2 inci kısmının 4 üncü faslı hü. 

ltumlerıne göre boyları 74 üncü maddede yazılı büyüklük! 
re uygun olmıyan her türlü ispirtolu içkilerle, gazoz soa:r 
hladen suyu, memba suyu ve süt şişelerinin ve binlik' dama: 
cana ve kaplannın kullanılabilmesi için mmtaka ölçüler ve 
ayar başmüf C:ttişlikleri vasrtasiyle Vekaletimizden izin alın
ması _ve b~ şışe ve kapların silme olarak veya çizgi konmak 
8?r~ti~le lıtre veya santilitre cinsinden bulunacak hacimle. 
tının uzerlerine yazılması Iazımdır. Açık ve perakende içki 
btılan lokanta, ~irahane, gazino, bahçe, bar gibi yerlerde 
Öa llanılan surahı (kar:ıf~) bardak, ~adeh .ve sair . kapl~rm 

en geç 1. 1. 935 tarıhıne kadar uzerlenne hacımlerınin 
Yazılması ve bu hacimlerin çizgi ile gösterilmesi iycap eder. 

Yukarda yazılı mecburiyetler hakkında fazla malumat 
blmak istiyenlerin sonradan zarar veya ceza görmemek için 
B~lun~ukl~rı .Yeri~ bağlı olduğu mıntaka ölçüler ve ayar 
"şmufettıslıklerıne hemen müracaatları lüzumu ilan olu-

nu~ (1366) 7 2506 

Bursa belediye .Riyasetinden: 
Keşif bedeli 
lira 

23 493 Garaj ınşas?\. 

ar~~f er ~eyda~mda Belediyec.e y~ptırııacak olan ltfal e 
fın l , l?r?Je, keşı_f ve ş~~tnamesı daıresinde ve 27_6_

934 
ta~-

lacacı:t~/tı(~:e!1 bkır ~yf ıçınde pazarlık ~le. isteklisine yaptın-
k . . OJe, eşı ve şartnamelerının takı 1 1

• 
ınu abıhndc isteyene g·· d T ) b"" .. m arı 3 ıra 
anlamak i in on e.n. ır. utun şa~tları görmek ve 
"apmak ir1n Be. Fen heyetı ıle Muhasebesıne ~c pazarlık 
~ ~ Pazar veya çarşamba il ·· 
teminatları ile Belea· E .. . ~ nu saat l 6 da % 7,5 

ıye ncumenınc ıstekliler gelsinler 
(1385)' 7- 2.;07 • -

1 - Tasfiye karan tarihinden sonra geçen iki sene ıarf mdı cere
yan eden maıme!atr natık raporun kıraati. 

2 - Şirket emnliııin Taziyeti haıırası ve müstakbeleıi bakkmda 
karar ittihazı. 

3 -. Tasfiyen:n devımma karar verildiği takdirde yeniden Ye has-
kaca tufıye Jaftlnlnı intihabı. • 

Hali tasfiyede balınan Ankara un ve ekm~k Türk 
anonim firketi tasfiye memurları 

Milliye V. Haknk 
ani§aviri Avakaı 
1 7-2500 

Tayyare Piyangosu 
3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEM~UZ 1934 TEDİR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Aynca: 10.000, 5.000, 4.000 Jirahk 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 

mükafat vardır. ı ---------------
lstanbul Posta T. T. binalar ve 

levazım müdürlüğünden 
4!3 ve 1,5 m/m kutrunda 155 tan demir tel kapalı zarf 

usulıyle münakasaya konulmuştur. Mezkur tellerin 1 eyliil 
1934 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin şartna
me almak için şimdiden şartnamedeki tarifat dahilinde ih· 
zar olunacak teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek zarf· 
larr tevdi için de mezkfir tarihe müsadif cumartesi günü sa· 
at .. 14 te Beyoğlunda posta Telgraf binasında 3 üncü katta 
mubayaat komisyonuna müracaatları. (3499) 7-2509 

Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğünden: 

Konya kadastro heyetinde açık bulunan 80 lira ücretli 
~osta fen memurluğuna tayin kılınmış olan deniz yüz haşılı· 
rdan .?1ütekait Kenan Fevzi Beyin üç gün zarfında mer· 
:ze muracaatla harcırahını alarak mahalli memuriyetine q1
tmesi aksi takdirde mumaileyhin müstafi addedileceği 

1 an olunur. (1389) 7-2518 

Tasfiye memurlu!hmdan ı 
~ 

• Hali ~uf!yede hahınan Ankara ınalzeınei inıaiye türk Anonim ıirketi 
fı:d laıfıyesme vaziyet edildifi tarihten bugüne kadar geçen müddet zar. 
km a ~~eyan eden muamelat ile m~zkUr ıirketin vaziyeti hazırası J.ak. 

da .. ittihaz~ karar olunmak ve yemden tasfiye memuru intihap edil· 
ınek uzere Lusedaran heyeti umanüyesinin 18. Temm11z. 934 tarihine 
ıa~tlıyan ~r§amba günü saat 9 da Ankara Belediye dairesinde toplaaa· 
cagmdan hıssedar~run mezkir ıün ve saatte mahalli mezkurda hazır 
bulanmalan ilan olunur. ' 

Raıııamei IDüukeral; 
1 - Tasfiye karan tarilıiDden sonra geçen iki sene zarf mda cere· 

yan eden muamelatı ıaatık raporun kıraati. 
2 - Şirket emvalinin vaziyeti haıırası ve müstakbelea hakkında 

karar ittihazı. 

3 - Tasfiyenin devamma karar verildiği takdirde yeniden n ba§· 
kac.a tasfiye me1T'uru intifıabı. Ankara birinci suUı hukuk lıa"kiınl"""• d - Hal L-J 

r , ıgın en : i tasfiyede ua anan Ankara malzemei inıaiye Türk 
stanbul da çarsamba fethiyeıinde IDermer••b" k ... d anonim ıirketi tasfiye memulan, 

..... 1 • r- ı ıo agın a l numa 

.:aıı evde Yemenli Hayriye H. • Maliye V. Hakllk 
Müddei Ankara'nın Hamamönü'nde evkaf binalan kar d 

2 
müıaviri Awkat 

~aralı evde Necati Bey zevcesi Ayşe Haıum tarafmdan ale~· • Ju- --:-----·-----------...:.7_-_:2:.:4:9,:9_· --~kara birinci sulh hukuk mahkemesindeki islihbk dnasUU:ıze a an A 
•ırasında: cereyanı nkara Valiliğinden: 
. 17:4-~34 tarihinde namınıza çıkanlan gıyap karan üzerine muJia. 
~~~enın muallak bulunda;rn 13-6-934 tarihinde hazır bulunmadığınız 1 - Onuncu yıl yatı mektebi talebesi için muktazi crzali 
!!h1

• g'!ap l-nrarı zahrınd:ıki mübaşirin meşruhatmdan da adresinizi de- pazarlık suretiyle alınacaktır. 
W'tırnuş o~'!_uiunuz anlasılmasma ve mü«!deinin bu kere gıyep kararmm 2 - Erzakın muhammen bedeli (6333) lira (30) kuruş· i anen !e~htı. talep etmekle uıofün 1401 inci maddesi mucibince gıyap t~ Pazarlı~? gireceklerin . muhammen bedelin % 7,S unu 
.:;arı ıtt~ha~ıyle usulün 141 inci maddesi mucibince ilanen tebliğine ia.zı::~ once muhasebeı hususiye veznesine yatırmaları 
g ar v~~hnıf olda~ntlan bermna"bi kanr muhakeme günü olan 16-7- 3 
'•~4katraarıbh!n.e m. üsadif pazartesi (Ünü saat 14 te bizzat veya l>ilv-L~'- - Taliplerin şartnameyi görmek Uzere her gUn Vita .. 
na llt h k k 1ı aunc yet Maarif Müdürlilğiine ve 16·'1-934 tarihine Jaidar her haf. 
ile malılc ınncı h.. o u mı l<emeıinde IJazır Lulunmanız aksi takdir· ta ı>azartesi ve pel'§embe günleri .n•--et daimi eadme.Dine 

emeye 1 ot....,acaiuuz ilanen teLlii olH1r. 7-2507 mflracaatJan. (1294} .. _,,, ~2Z55 
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Adliye Vekaletinden : 
Bütün Ceza, Hukuk mahkemeleriyle icra dairele .. inc san 

namesi mucibince { 48) kalemde (11.B95.000) adet evarkl 
matbua ve (21,800 cilt makbuzun tab'iyesi münakasaya kon-
muştur. . 

İhale 3 temmuz 934 salı günü saat (16) da adlı ye saı :-ıyın· 
da yapılacaktır. . . 

Sartnameler Ankara'da ve lstanbul'd:ı leva'ım c.laııelerın
de -ve numuneler yalnız vekalet levazım mü?ü~lüğiin~cdir. 
Şartnameleri almak ve nümuneleri görmek ıstıyenlcrın me.z
kur dairelere müracaatları lazımdır. . 

Muhammen bedel (5.000) liradır. Münakas.~ya g_i ec~1l 
evsaf ve seraiti kanuniyeyi haiz matbaa ve mu~cahhıt.Ienn 
ihale günü bedeli muhammenin o/0 7,5 ğu (375) lıra.?ak~t V~· 
ya banka teminat mektuplarının ve kanunen kabulu caı dı
ğer Milli eshamın malsandığına tevdii ile alacakları nı:-ık· 
buzlarla birlikte Ankara'da Adliye saraymda mi!te!=:ekkil 
mübayaa komisyonunda hazır bulunmaları ilen olunur. 

(1168) 7~2070 

l\laliye Vekaletinden: 
On bin şişesi bir kiloluk ve bin Şİ$CSi yarım kiloluk ve 

iki bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli mamulatır.dan on 
yedi bin şişe yazıldıktan sonra siyah olan mürekkep satın 
alınmak üzere kapalı zarfla münakasaya konulmustur. 
Şartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğünden ve İstanbul· 
da DoJmabahçede kırtasiye deposundan almacaktır. Mürek 
kep imalathanesi olupta venneğe talip olanların bcs yüz 
iki buçuk lira teminatı muvakkate ve şartnamede vazıh ve
saik ve nümuneyi müstahsiben 9 temmuz 934 tarihine mü• 
sadif pazartesi günü saat on be~te mübava~t komisvonuna 
müracaat eylemeleri. (1261) 2218 ·-----
Istanbul Sıhhi Müesseseler satın 

alma komisyonu Reisliğinden: 
40,000 Metre yerli Amerikan bezi 

6,000 Metre Yerli Haki renkte elbiselik bez 
4,000 Metre Yerli Gümüşü renkte elbiselik be:1 

İstanbul Akliye ve asabiye hastanesi için Hi?.umu o'an 
yukarda miktarları yazılı yerli bezleri olbaptaki nii~unc ve 
şartnamesi veçhile ve 17 temmuz 934 salı günü saat 14 te 
kapah zarf usuliyle ihale edilmek üzere münakasaya kon· 
muştur. İsteklilerin müracaatlan. "3346,, 7-2285 

Nafıa Vekaletinden: 
Filyos - Ereğli hattının Filyos ile Çatalağzı arasında 

kain takriben 15 kilometrelik kısmının inşaatı kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 15 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü 
saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamın
da icra edilecektir. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikası ve 
56250 liralık teminatı muvakkateleriyle aynı gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ellişer lira mukabi· 
linde Ankara'da Nafıa Vekaleti malzeme Müdürlüğünden 
tedarik edebilirler. (1279) 7-2277 

Ankara Valiliğinden: 
Vilayet hizmet otomobili için muktazi 400 teneke ben· 

zinle malzemei sairesi bedeli muhammeni olan 2200 lira üze• 
rinden 9 temmuz 934 pazartesi günü saat 15 te encümeni vi· 
!ayette ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Ta· 
!iplerin % 7 buçuk teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubiyle yevmi mezkOrda encümeni vilayete ve şeraiti 
anlamak istiyenlerin her gün muhasebei hususiyeye müra· 
caatlan ilan olunur. (1382) 7-2368 

Galata ithalat gümrügü 
müdürlüğünden: 

Kilo Gr. Marka No. Kap Cinsi eşya 
332 500) C. F. 20/ 21 2 Levanta 

o 670) Kokulu kağıt 
49 R. H. 3257 1 Teneke çocuk }nızıkası 
Yukarda yazılı eşya 27-6-934 taririnden itibaren artırma 

suretiyle satılıktır. İsteklilerin 16-7-934 perşembe günü saat 
17 ye kadar satış komisyonuna gelmeleri. (3457) 7-Z508 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

Bankamız ve l\f üessesab l\luhuebe servislerlnCle I• 
tihdam edilmek üzere imtihan Ut; ı;pemur alınacaktır. 

İmtihana iştirak i~n: Lise me~nu buJunmak, as • 
kerlik hizmetini yapmı~ olmak ve otuz beş yaşını müte~ 
ca,·iz bulunmamak şarttır. 

KahuJ eilllecek memurlara taliıds e(lileceli maq a 
gari 80.-Liradan baflar. Aynı tlerecede muvaffak o~ 
lar arasında ili mektep mezunlariJe Banka ve sair ticari 
müessesatta tecrübe ~rmüş olanlarla ecnebi lisanla~ 
dan bir veya ikisine vakıf olanlar tercih ''e bu eveafı h~ 
Is olanlara fkrfdarlan nishetincle maaş tahsis edilecekdrl 

imtihan 29. 7.1934 Paza.r günü Saat 14 ıe Ankara 
ve lsıanbu1'da aynı zamanda yapılacağından talip olan~ 
ltırm imtihan programını ve sair ıartlan anlamak ye Wmt 
Derini kayıt ettirmek üzere nihayet 22.7.1934 akpunıı
na kadar Ankara' da Umumi Müdiİı:'lüifht memurin Ş.. 
Lesine ve l.tanbaJ'da G•laaadül Bankam• Şahesfae 
•firaeaatlan 8an oı.m.... '1.....aN 
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Hanım Efendilere 
Altın Mekik Fabrikası 

İpekJilerinde bir ay müddetle 

Tenzilat 

fHakiki] Krep Ankara'dan yüzde 30 
yüzde 30 Krep satenden 

Şantunktan yüzde 20 
Maroken ejipsiyenden yüzde 15 

Sümer Bank 

1 Yerli Mallar Pazarı 
Tel: 1618 

' . . . - ... • • : • .. • • ... , .... -fi' - '-.. . :.. ~ -~·. 

1 M. M. V. Sabn Alma Komisyonu ilanları 1 u. n. ,. olhtrı ' e Liman . 
hırı U. Mel. .. 41. A 1. Ko· 

misyonu ilanları. 
İLAN 

lzmit ve Tuzlada bulunan 
kıtaat hayvanatı iı;in '148,SO'l 
ıırilo kuru ot kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhale -
si 3 temmuz 934 salı günü 
saat 14 te yapılacaktır. Talip 
ler şartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasaya 
iştirak için de o ~n ve sa -
atinden evel teklif ve temi
natlariyle İzmit'te askeri sa
tmalma komisyonuna müra· 
caatlan. (1222) 7-2134 

llı\N . 

.. dJeti askeriye için mah!clif 
renlıte (500.000) adet makara ka
t-ah zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 11 - 7 - 934 tarihine müsa 
i1if çarpmba günü saat ( 1 S) de • 
atir. Taliplerin prtname n nümone 
lerini görmek üzere her Pli ve mü
nakasaya iıtirak edeceklerin ihale 
pni ve saatinden evel teklif ve te
minat mektuplannı makbm mnkahi 
linde komisvon riyasetine tevdi ey
lamelari f 1233) 7-2175 

iLAN 

İzmir Gaziemirde sökülüp 
nakil ve yeniden inşa edile -
cek olan bir hangarın inşası 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Şartname ve pro
jelerini görmek istiyenlerin 
hergün öğleden sonra ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin 
12.7.1934 perşembe günü saat 
10,5 ta teminatlariyle birlikte 
M.M.V. satın alma komisyo
nuna müracaattan. (1246) 

7-2182 

İLAN 

~~alkara'daki kıtaat için 
'(250) ton ekmeklik un kapa
b zarfla münakasaya kon
muştur. İh?.lesi 10 temmuz 
934 sah günü saat 15 tedir. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gün 
ve saatinden evet teklif ve 
teminatlariyle Corluda as
keri satın alma komisyonu
na müracaattan. (1226\ 

1 2196 

1 LAN. 
Yerli fabrikalar mamula

tından ( 50,000) metre boz 
renkte kaputluk kumaş ka
palı :ıarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 9 temmuz 
934 tarihine müsadif pazar • 
tesi günü saat 15 ~e yapıla
caktır. Talipler şartname ve 
nümunesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için de o gün ve saatin
den evel teklif ve teminat 
mektuplannın makbm mu
. kabilinde komisyon riyaseti· 
ne tevdi eylemeleri. (1164) 

7-2066 

İLAl' 

Hava kıtaatı ihtiyacı ıçın 

11460 metre mavi renkte kış 
hk elbiselik kumaş kapalı 

zarfla münakasaya konmuş
tur. Şartname ve nümunele
rini görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra münaka
saya iştirak edeceklerin 23· 
7-934 cumartesi günü saat 
10,5 ta teminatlariyle birlik
te M. M. V. SA. AL. KO. 
RS. ne m.ür3caatları. (1336) 

7-2306 

lLAN 

Koeuma elveri~li dört baş 
hayvan pazarlıkla satın alı
nacaktır. Taliplerin 10 tem
muz 934 sah gününe kadar 
hayvanlariyle komisyonu -
muza müracaatlan. (1391} 

İLAN 

Hava ihtyacı için 24.532,5 
metre yazlık elbiselik kumaş 
pazarlıkla alınacaktır. Şart -
namesini görmek istiyenle
rin her gün öğleden sonra ve 
pazarlığına iştirak edecekle
rin 7-7-934 cumartesi günü 
saat 10,5 da teminatlariyle 
birlikte M. M. V. Satın alma 
komisyonuna müracaattan . 

{1392) 7-2514 

Öz fransızca 
öz almanca 

İyi öğrenmel{ ve güzel ko 
nuşmak ve her iki lisan için 
alman ve fransız muktedir 
muallimler taraf mdan ders 
verilmektedir. Fazla malU -
mat almak istiyenler mektup 
la posta kutusu 17 ye müra-
caat. 7-2522 

Tank Edip ve Ş. 
Kütüphanes 

Gazi heykeli karşısı. Tele -
fon: 3000. 

ilan 
T a71are cemiyeti merkezi 1 tem

muz 1934 tarihiaden itibaren Hılk
evi önündeki yeni biıa11ma taım • 
mqbr. 7~502 

İLAN 
Yapılan münpkasada fiat

ları fazla görülen 1200 ton 
odun pazarlıkla ihalesi 7. 7. 
34 tarihinde saat 15 te An
kara'da Umumi idare bina
sında yapılacaktır. ~artlan 
anlamak istiyenlerin Anka· 
ra'da malzeme dairesine 
Haydarpasa' da Haydarpaşa 
mağazasına müracaatları. 

(1353) 7--2343 

}(araman Sulh .Mal1kc
mcsimlcn: 

Karamanın fenari mahallesin· 
den müteveffa Hacı Durmuş usta 
karısı ölmüı Anenin sahlan met
ruk malınm bedeline ve aym ma
hallede vaki yemini ve arkası sahi
bi ıenet yesari Hacı çerkes ambarı 
cephesi tarik ile mahdut tahtani 
ve fevkani 2 göz oda ve bir mik
tar avla Ye örtmeyi avi (300) 
lira kıymeti mohammineli bir hap 
haneye varis olanların ve mezbu -
reye borcu ve alacağı olanların ka
nana medeninin "531,, inci mad
desi mucibince "3,. ay içerisinde 
evrakı müsbiteleriyle Karama!l 
a:ılh hakimliğine müracaatları ilan 
olunur. 7-2497 

Sungurlu Hukuk Ha
kimliğinden: 

Ankara' da Anadolu Otelinde 
müteahhit yozgath Ömer Bey za
de Halis Beye. 

Sungurlu' da müteveffa Nail 
Efendi vereaesi vekili Muttaf a E
fendinin yozgıth mumaileyh Halis 
Bey aleyhine ikame eylediği ala· 
cak davasından dolayı tanzim lu
lman davetiye mumaileyh _ HaJii 
Beyin ikametgihınm meçhul olma
smdan tebliğ edilememif Ye ilanen 
tebliğat yapılmasına karar veril
miı oldoğcndan momaileyhin ıno
hakemenin bırakıldığı l 8-7 -934 la 
rihine miiıadif carsamba ~Ü sa
at 9 da Son{Url~ s~lh hukuk mah
kemesine ,elmesi ve gelmediği tak 
dirde hakkırda ınyap maam,.Jesi 
vaoılacaiı ilan olunur. 7--1.498 

iLAN 
Müsteciri olduğum Kızılcaha

mam hakkında kaza tabiplijinden 
aldıiım rapor suretidir: 

"Kızdcahamam'm muhaselıei hl\
susiyeye ait iki adet hamamlan
nm muayenesinin yapılması bak
kmda müstecirinin tal bine binaen 
yapılan muayenesinde: mezkur 
lıamamlarm solannın ve suların 
toplandığı lıavazlann temiz oldu
ğa, telvisattan ari bulunduğu, has
talık siravet ettirecek vaziyet mev 

lymar Müdürlügw ünden cot olmadıiı, dairemizce yapılan 
tavsiyelere riayet edildiği anlaııl-

lki adet resim masası jarlaa - makla isba npor talebine binaen 
maine ıön eksiltmeye konulmaı - Yen1miftir. 
tar. Taliplerin 17 temmaı 934 çar Ba raperdaa ·aalaplicajt iıe-
pha Iİİlli uat oüette ,,.., -ı .. idarem altaadaki ha••• te
dirlüiiade •eıellil kOllisJaa .... Al&Watlari ilu etlerim: 
miiraaadan. (13&5) 7-Z412 7-ZSI' Wia 

Tophanede İstanbul te
vazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonu 
ilanları 

it.AN. 

Selimiye fırını için "200.000,, 
iki yÜ7. ·bin kilo an 14. 7. 934 cu -
martesi gÜnÜ saat 14 le kapalı 
zarfla almacalctır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve taliplerin 
belli saatten evcl tekliflerini ko . 
miıvon riyasetine venneleri. (39) 

(3256) 7-2208 

iLAN 
İdareleri İstanbul Leva

zım Amirliğine bağlı kıt'a 
ve miiesseselerdeki Hayvan
Iann ihtivacr ic.in 326700 ki-
lo kuru ot 21-7-934 cumarte· 
si günii saat 14 te kapalı zarf 
la alınacaktır. Şartnamesini 
.ı;ör:eceklerin her gün, talip
lerin belli giin ve saatten 
evet tek if mektuplarım ko
mist•onq vermeleri. "46,. 

"~347.. 7--2302 

Ankara Levazım Amirli

Aİ Satın Alma Komi~ 
yonn iylanları 

iLAN 
i:Seş y>.ız altmış bin kilo arpa 

krrdmlacaktrr. Münakasai Aleniye 
aıuliyle ihalesi 4 temmuz 934 çar 
şamba günü saat on dörttedir. 
Şartnamesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de vak 
tinde teminatlariyle beraber Anka· 
ra Levazım amirlifi satınalma ko · 
misyonuna gelm'!leri. 0158) 

7-2053 

A~. Fh. lJ. Mıl. Sa. At 
komi~yonn ilanları. 

İLAN 

11-7-934 tarihinde kapalı 
zarfla satın alınacağı ilan 
edilen 3500 ton Zerediz kö
mürünün kalori miktarı 6800 
ze tenzil edilmek suretiyle 
şartname tebdil edilmiş ol· 
duğundan münakasasımn 
21-7-934 tarihine tehir edil
miş olduğu. (1364) 7-2366 

Müteahhit ve İnşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra
caat. Telefon: 3272 

Yenişehirde kiralık ev 
Lozaa Meydanı yanmda Posta· 

hane karı11mda, ı, Bankası Miidü· 
rii Sadi Beyin tabliye edeceii, E, 
kiralıktır. Altı odası, Soyu, elektri
ği ve Hava gazı vardır. Görmek ;,. 
tiyenler içindekilere müracaat edP. 
bilirler. Şeraiti anlamak için Tele· 
fon 2471 R. C. kalemi mahsus 
evrak batkitibi Ekrem Beve mü· 
racaat. 7-2316 

imtiyaz sahibi ve baımoharriri 
F ALIH RIFKI. 
Umam Nefriyab idare eden yaz 
f,leri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankın caddesi civarında Haki · 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
sılmıftır. 
Abone ve iylin bedelleri: ftlüet · 

sese veznesine Yerilir. Yahut posta 
veya Lankl vasllaıiyle gönderilir 
Hariçt'" kimesinin tahsil aali.hiyeti 
vo"hır. 

Lüleburgaz belediye 
riyasetindenr 

24 haziran 934 tarihinde kapalı zarf usuliyle bilmünakas~ 
ihale olunacağı ilan edilen Lüleburgaz Elektrik tesisatı için 
talip çıkmadığından şartnameleri mucibince 1 S temmuz 934 
pa .. ar günü saat on yedide ve pazarlık suretiyle ihale oluna 
cağı ve !}artnameleri görmek istiyenler bizzat veya vekil 
göndermeleri ve yahut suretlerini almak istiyenlerin posta 
ile beş lira gönderdikleri halde sureti mus:ıddakalan gönde-
rileceği ilan olunur. (1388) 7-2517 

Mektepler alım satım 
komisyonu Reisliğinden: 

Meslek Muallim inşaat Usta mektebinde yapılan bir atöl
ye binasının tenekeci işleri pazarlıkla yapılacaktır. Bu işe 
girmek isti yenler pazarlık günü olan 5 temmuz 1934 per
ş~_mbe g~n~ saat 15 te mektepler komisyonuna, şartnameyi 
gormek ıstıyenler mektep müdürlüğüne müracaatları. 

(1395) 7-2512 

Bandırma kazası mal 
müdürlüğünden: 

16000 lira bedeli muhammenli Manyas gölünün 1 haziran 
934 tarihinden itibaren iki senelik balık avlamak hakkiyle 
av vergisi ve tuzla binası iltizamına müzayede müddetleri 
içinde talip çıkmadığından 11 temmuz 934 tarihinde çarşam
ba g ünü saat 15 te pazarlık suretiyle ihale edilmek üzere 
bir ay müddetle pazarlığa bırakıldığmcfan talip1crin Bandır
ma Maliyesine müracaatları ilan olunur. (1387) 7-2516 

• 

Mektepler alım satım komisyonu 
Riyasetinden: 

İnşaat Usta .Mektebi için 20 ton kireç pazarlıkla satın 
alınacaktır. Bu işe girmek isti yenler % 7 ,S teminatlariyle 
birlikte pazarlık günü olan 5 temmuz 1934 tarihinde saat 15 
te mektepler komisyonuna şartnameyi görmek istiyenler 
mektep müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1393) 

7-2513 

Ankara Vilayet Nafıa Baş 
mühendisliğinden: 

Keşif bedeli yekunu {11565) lira (60) kuruş olan Ankara -
Kırşehir yolunun 116+ 181 - 121+000 ıncı kilometreleri ara
sında 2891.40 M1 ham taş ve 2891.40 M3 blokaj taşı ihzaratı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin % 
7,5 pey akçeleriyle teklif mektuplannı ihale tarihi olan 23-
7-934 p:ızartesi günü saat 15 ten evet vilayet encümeni dai
misine vermeleri ve iyzahat almak için her gün Ankara Na
fıa Başmühendisliğine müracaattan ilan olunur. (1396) 

7-2511 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğü 
Ticaret kaleminden: 

200 
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200 
30 

5 
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., 
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Gliserin. 
Nitrat dö sut. 
Nitrat damonyak. 
Sellüloz. 
Karbonat dö sut (Mükelles soda) 
Parafin. 
Sütkostik (Suni) 
Kiikiirt (iki defa musaffa)' 
Grafit. 
Klör dö kalsiyom. (Nitro gliserini tefriti 

için) 
Yukarda yazılı 11 kalem malzeme 14 temmuz 934 cumar

tesi saat 9 dan 12 ye kadar pazarlıkla satın alınacağından 
taliplerin teklif fiatlarma nazaran % 15 temintlarivle avnı 
gün ve saatte satın alma komisyonuna müracaatlan ilan 
olunur. 

Ftnni ve İdari şartnameler her gün ticarıat kaleminde 
görülebilir. 7-2503 

Maarif Vekaletinden: 
. Vekalete 60 ton kok kömürü ile 40 ton gürgen odana almacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levaznn müdürliiiüne ve ih,. 
le günü olan 2. 7. 934 pazartesi saat 16 da yüzde 7,5 teminatı muvak· 
kateleriyle birlikte miibayaat komisyonuna .-.üracaatlan ilan olonar. 

(1152) 7-2510 

.--, ----- SİNEMALAR tr 
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' YENi J aUGON, BU GECE 

Johann Strauss 
ve aşkı 

ViJaaa opera11 te•~ M!CHAEL BOıntEN 
laraf.daa ~lea almaca IÖzlü 

..... --·· opertL AJJa:IUILALAI. 

BU GUN BU GECE 1 KULÜP f 

Mily~nlar hırsızı 
Almuca söıli mevsimin en riizel Ye 

merakla muera filmi. 

Aynca:IUILALAR. 


