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M. 'fEYTtÇ·JN NUTKU, 

FA Lili RIFKI. 
'1ot: Yugoslavya kıra/: Hazretleri. 

nirı bu ııii.,hamıza koyduğumuz 

beyanatım, başmuharririıniz 
bu makaleyi yazdıktan sonra, 
geç vakit aldık. 

Dost Yugoslavya'nın Hariciye Naım M. 
;f evtiç'in, mebusan meclisinde, BafYekil, 
11uırlar ve diplomatlar hazır olarak, söy
lfmiı olduiu nutku türk karileri derin bir 
memnuniyet hissi ile okumuılardır. Bu nu
lukta M. Y evtiç kendine bas açık ve samimi 
lisınmı kullan.nuftır. Yugoslavya - Türkiye 
postluğunu ve Balkan 'misakının istinat et
aıek.te oldoiu esasları vuzuh ile bir daha 
İylan etmek, asla lüzumsuz bir tekrar sa
Jılmaz. Çünkü bu dostluktan ve misaktan 
Balkanlar'm içinde ve dıımda ıüpheler a
fandmlmak istenmiftir. 

Muhterem M. Yevtiç'in nutku üç kısma 
aynlabifü. Birinci kısan, Balkan misakının 
beynelmilel sulh ve emniyet mukaveleleri
nin ruh ve mana11 ile tamamen mutabakat 
f..alinde olduğuna dair olan iyzahlara, ikin
ci k1Sım, Yugoslavya'nın milli ve müstakil 
Türkiye'nin teessüs ve inkiıaf ı ha'kkm -
klaki düıüncelerine, üçüncü kısım, Türkiye 
cümburiyetinin Balkanlar'm içinde ve dı· 
Jında sulh politikası güdenler icin nasıl bir 
,le!ı iki mesai amili olduğuna gÖsteren hü
kümlere hasredilmiıtir. 

M. Yevtiç'in, mebusan meclisinde yük
~k bir akis bulan, ~efimiz ve inkılabımız 
h:ıkkmdaki asil sözlerinin bizi pek İçlen 
ınıiitehısıis ettiğini hemen bildirmek, ve 
J.tifk milletinin dost Yaroaluya'nm bi,O 
Lükiimdarı ve saadeti için aynı ıamiymi 
lıisler beslemekte olduğunu ilave etmek is
teriz. ikisi ele zor, uzun ve ıerefli istiklal 
eıiictde~e!e~in ~Lramanhk iklilini tap • 
~~n.~o .~~. mılletın birbirlerine karıı baıka 
lürlu duıunmelerine imkan yoktu. ikisinin 
~e sulh ve insanlık davalarına sarsılmaz 
Sadakatleri pek köklii olan milli faziletle
nnden kuvvet ılmaktad1r. istila 11trrabmı 
)e istiklal mücadelesi ıerefini tatmıf olan 
Lu milletlerin beraberliği, ancak hak ve 
~dalet prensiplerinden ilham alabilir. 

Ne istiyoruz? Saib içinde çalıımak, 
euntablanmızda harp ve anarıi tehlikele
rn~. hertaraf etmek! Balkanlar'ı ikili veya 
pçlu veya dörtlü bir menfaat cenderesi içi
pe almak, yahut misakı Balkanlar'la alika
Clar diğer devletlere kartı silah olarak kal
f ~nmak istemiyoruz. Bu misaka hrıı 
leybtarlık, Balkanlar'daki kargaıalıklar

aaıı sulh ve emniyet davası lehine fayda 
~ak gibi gafilane bir telakkiden baıka 
eye dayanabilir? Biz yalnız Balkanlar' da 

ıeğil, dünyanm ber tarafmda kargaJ1lık
laruı, isyan ve harplerin milli veya beynel
ri!el 1ıiç bir salah neticesini vermiyeceği 
11tıkadmdayız. Bütün salalı ümitleri, sulh 
tl' iytimat ıiyasetindedir. Tarih, nizamı 
!lemden hotnut olmıyanlann en aıaiı bu-

(Sona S. inci sayıltula) 

Son dakika 

Baş vekaletin 
bir tebliği. 

Başvekil Paşa Hazretleri tara
iJndan tebliğ· olunmuştur: 

Trakya'da bazı yerlerden 100 ka 
iiar yahudinin İstanbul'a geldikleri
pi haber aldım. Başvekalete vuku 
bulan şikayetlerde bazı yahudiler 
husust ve mahalli tazyikler tesiriy· 
le yerlerini terke mecbur oldukları
nı bildirmektedirler. Hadisenin ha
kiki mahiyetini tahkik ettiriyorum. 
Fakat cümhuriyet kanunlarına mu
gayir teşebbüslerin kanunun ağır 
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llcrgi.iu Aukara"da çıkar 
- V&t c: 

Baikanlar sulhu ve balkanlılar 

.Yugoslavya K ıı·alıH z.Ballıa.nlar, 
Türlıiye ve Gazi hakkında mühim 

beyanatta bulundu. 
Gazi'yi severim. Zamanının ihtiyaçlarını harikulade 
güzel gören ve milletini ona intibak ettirmek için 
devasa bir mücadele yapan bu dahi adama karşı 

derin bir senpatam vardır. 
Revııe Deı Deru .Mondea mu har rirlerimleıı Mr. Clmule Eylllu l'rı 0 osluvyu hımlı Aleksmulr llazı·f·t 

lerile yaptığı miihinı bir miilakaıırnecmıuı.oeımn :ı. temmuz tarihli sa)·ısımla ııe§retmi§tİr. Dolfl deıılf1l 
lıiik~mdarınrn yiiksek miltalca vegifrii~lerini, bilhassa Gazi'ye -ı•e1'iirl~iye'yc dair ciinıleleri (le ilıti 
ı·a etlen bu miilalaıt ı·e beyanatıaym•n ıercii.me ediyonu . .ılltıhıırrir mülakatım jU yoldu a11latı)·m·: 
- Haımetmaap, 

dedim, memleketi • 
nizde yaptığınız 
tecrübeler ıizde li • 
beralizm aleyhtarlr 
ğımı uyandırdı?929 

dan evelki ıeklinde 
parlamentonun irti 
ıa ve intizamıızlığa 
yol açtığına kani 
bulunuyor musu • 
nuz? 

Kırat cevap ver
di: 

ill 

.... -----

- Evet. Her hal 
de bu, bizde, mem
leketin mülki tama 
miyetini lelulit v~ 
,..._..eı ihtirasları 
talarik ederek cihan • 
sulhunu tehdit et • 
mek gibi bir busu· 
siyet arzeden had 
ve mütevali aiyasi 
buhranlara yol a • 
çar. Sizin Fransa'. 
da baıkadrr. Vahim 
bile olıa parJamen • 
to buhranları rnüte. 
canis bir kütle ha • 
linde olan Fransa'. • Yagoslaoya Kıralı Altluandr Hazrttltri lst"nbal'a gtltliği zaman Gazi Hazrdlıriylt. 
yı ve memleketin ıiyaai hayatını tehdit 
edemez. 

- Şu halde diktatür, sizin nazarınızda 
memleketi kurtarmak yolunda yegane 
usuldür? 

Kıralın, "diktatür,, kelimesini iıitınek
ten hazzetmediğini söylemişlerdi. Fakat 
benim kullandığım bu kelimeyi müıamaha 

(Sono 2. inci ~c.yıf atla) 

Madam küri öldü. . ~ 

Madam Kari. 
~allanches. yukarı Savoie, 4 (A.A.) -

~arıs fen fakültesi profesörü, tıp akademi
sı azasr, radium enstitüsü müdürü ve iki 
defa nobcl mükafatını kazanmış olan Ma -

(Sona 5. inci sayıfada) 

hükümlerine uğrıyacağını hatırlat
mak isterim. 

Bu beyanatım şikayet sahipleri
ne de cevaptır. Şikayet sahiplerinin 
adliyeye müracaatla haklarını ara .. 
malarmı ve mütecavizlerini takip 
etmelerini tavsiye ederim 

EZ 

Almanya' daki hadiselerin son akisleri. 
Alman kabinesi M. Hitlerin icraatını tasvip etti . 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman ajansı bil- , edilmiftir. Bu kanan, ecnebi memleketle-
diriyor,: ı rin Almanya'yı tehdit ettikleri zecri, iktı-

Kabinenin dünkü toplantıııoda Baıve- ıadi ve mali tedbirlere karıı koymak için 
kil M. Hitler devletin emniyetine karıı ya alakadar nazırlar derhal emirnameler ıs
pılan suikast ve bu ıuikutin tenkilini an- tan salahiyetini vermektedir. Diier bir ka 
labnıJtır. Ba!vekil seri bir hareketi!\ zaru- nunla da bu husustaki gümriiktarife kanu 
ı·e-tini themmiyetle kaydehniı v~·: nu muvakkaten tadil olunmaktadır. 

"- Böyle hareket edilmemi! olsaydı Dahili siyaset sahasında çok manalı 
binlerce kitinin hayalı mahvolurdu,, de- (S 

2 
. . f .ı ) 

• 1• ona • ına sayı aaa 
mıı ır. 

Milli müdafaa nazın ceneral fon 
blomberg baJvekile kabine ve ordu namına 
teıekkür etmİJ ve cessurane hareketiyle 
alman milletini dahili bir lıarptan kurtar • 
mıı olduğunu beyan etmi§tir. Kabine "dev
letin müdaf aai meıruası,, kanununu kabul 
etmiıtir. Bittabi makabline JÜmulü olan 
bu kanun bir maddeden ibarettir. Bu maCl
de ıudur: 

"Suikasti ve hiyaneti vataniyeyi tenkil 
,için 30 haziran, bir temmuz ve iki temmuz 
ı la ittibazolunan tedbirler devletin meıru 
ıoüdaf aası tedbirleri olmak itibariyle meı
ru ve kanunidir.,, 

Adliye nazırı söz alarak, hiyaneti va
taniye tehlikesi karıısmda ılınan tedbirle
rin yalnız kanuni değil, fakat bir devlet 
adamı için vazife olduğunu söylemiıtiı;-. 

Kabine keza devlet ile f ırkının birliği 
kanununu tadil eden kanunu da kabul et
tnijtir. Vaktiyle Hess \'e Röm bu kanun mu 
cibince nazır olmaılardı. Bundan böyle 
milli sosyalist hücum kıtalan erkanı bar • 
biye reisinin mutlak surette kabine aza11 
olmasına lüzum yoktur. 

Miiteakiheıı ecnebi madelietlere liarp 
ikt11adi ma\ı\elei IMlmitil lem• bkl 

Ziraat Vekilimiz 
felsefe doktoru • - - -

Mahlis Bey. 

Dün yüksek Ziraat Enstitiıiiaiin muhte
lif takültelerinde yapılmakta olan imtihan • 
lar bitmiıtir Bu miinasebetle ve enstitünün 
pbeleriae ait malatelif mühim meselelerin 

(Sona 5. inci sayılatla) 

SAYISl HER YERUE 5 K.UKuŞ. 

Mecliste. 
Kara, deniz ve hava kdala
rımızİn Şahinph Hz. hu
zurunda yaptığı tatbikatta-
ki muvaffakiyeti Meclisçe 

takdir edildi. 
Büyük Millet Meclisi diia reis liım 

Paın Hazreilerinia riyasetinde topludı. 
Hakimler kanuaa layiJaallllDI ellCİİIMlle İa· 
deedilen maddesi lte1eti IUlllllllİJIJ• ıeldi
ğinden bu layihama miizakeresiae lııaflaa· 
dı. Devamsızlık edecek hikim.lere Yerile
cek cezaları kaydeden mezür maddeaill 
encümende tadil edilea tekli m.iıakere Mi 
lirken maddedeki bir ay bili mazeret .._ 
lemadiyea dev._ et.İye• •e aaetle iki •J 
(asıla ile devam ~ hikimleri. laim 
tikten çıkarılacafl Ye bir daha Jaikm ola
mıyaca ğı hakkmdaki byit bazı itirazlara 
sebep olmuı ve miiddei amamileria hiküa 
olmadıklarma naıaraa ha saretle deYUI 
elmiyen hakimlerin hakimlikten çıbnldık 
tan sonra müddei umumi olabilmeleri İçİll 
hiç bir mani olmadığı ileri sürülerek •ad-

(Sona (3. iincii sayı/atla) 

Şahinşah Hz. 
Alahazreti Hümayun dün 

geceyi Gümüşhane'de 
geçirdi. 

J~gc 'aımrunda . 
Ege vapuru, 4 - Şahintab Hazretleri 

dünkü günü istirahat ve y11r•am1111111 ıüel 
'8r.•• seyrem Wı ,..,_.. Otlf•• 
oace Ye sonra lıir •••et Eıe'• lA ıa 
Yavaz bandosmam pidlia ..ke&f ,..la 
n takip ettiler Ye ilifatı ŞUiafa)lileri ile 
taltif buyurdular. 

(Sonm Z. Ülci sayr/el•J 

Dersler. 

Biz herhangi bir memleketin re-
jim davalarına karışmamayı ıiar 

edinmi§izdir. Almanya'dald son ha
diselerin iç sebepleri olduğunu 

bilmiyoruz. Fakat bu kendisini ös 
arkadaşlarım öldürmeğe mecbur e
den tali in bir §ele ne kadar hada «e-
leceğini de tahmin edem. 

Almanya ilim, teknik. 6ÜRI sa· 
natlar ve her bakımdan yeryüzünün 
en ileri memleketidir. Bir çok garp 
milletlerirıin bile o millet SC'viyesine 
çıkabilmeleri i~in uzun zaman lazım· 
dır. Ancak, bir memleketi darlaştı. 
ran, bunaltan m a d d i s ı kın t z'· 
nrn ne kadar gayritabiilikler doğu• 
rabileccğini de Almanya'da görayo. 
ruz. 

Her şeyin esası ha Ik t i!I a • 
h ı'dır. Medeniyetler, maddi manevi 
nizamlar, hepsi, nihayet tok kil• 
r 1 n üstüne dayanıyor. H11diseler• 
den ikinci alınacak ders, m l 111 
g e ç i m için, milli hudutlar dııın
da genişlcmeği zaruri /ulan iktısa • 
dS sistemlerin tehlikesidir. Bu sis· 
temler. ancak, bütün dünyaya karşı 
askeri ve daimi bir iistünlük muha • 
laza edebilmek prtı ile yüriiyebili. 
yor. 

Almanya 1914 ü arıyor. Bu tarih, 
onu mağ/{ıp etmiş olanlarm da ara
rltğı bfr saadet rüyasıdır. Fakat on· 
!ar, müttefikleri ve müstemlekeleri 
ile, henüz iyi kötü teneffüs edebil• 
nıektedirler. Almanya'nrn mesut ol· 
masmı temenni ederiz. Ancak Beag 
milletler, bugün bu suretle saİtıılet 
temennisine ihtiyat; biuettlr«:ek 
~art/ardan ka~ınmak ~aresiai dilllJn-
melidirler " 



SAYIFA 2 

DIŞARD 
Balkanlar sulhu 
ve balkanlılar. 

Başı 1 inci sayıfado. 

ile dinledi. Her halde kelimeler 
~orkutuyor, ne de teshir ediyor. 

- Fakat meclisi gene açtım!. 

onu ne 

- ''Sevk ve idareye tabi bir mecli;,, de-

ahinşahHz. 
(Başı l. inci sayı/ada) . 

Bugün saat onda Trahzon'da bulunaca· 
ğrz. Saat 14 te Ala Hazrei Hümayun ka
raya çıkacak ve doğruca Gümüşhane'ye ha
reket edecektir. (A.A.) 

• 
Sinop 4jniincfo 

Sinop, 4 - Büyük misafirimiz Iran Şa· 
binşahı Hazretlerini hamil Ege vapuru be
raberinde Zafer ve Tmastepe torpidoları ol 
duğu halde dün saat 16 da Sinop limanın
da bir tur yaptıktan sonra Trabzon' a doğru 
yoluna devam etmiştir. Şahinşah Hazretleri 
sahi!lere toplanan binlem! halk tarafından 
hararetle selamlanmışlardır. (A.A.' 

'dim ve bu sözü söylerken tek listeyi, inti - • 
hap usulJerini ve sık sık yapılan intihaba -
tın kendilerine temin ettiği faydalardan 
..._ yeni intihabatın fena bir usulün zarar -
lnrını tel=.ii ettiği iddia olunuyor - mah 
rum k:\lan bazı köylülerin hoşnutsuzluğu -
nu düşünüyordum. ltave ettim: .. Het· hal -
de zarar iyras edecek vaziyette bulunmı • 
yan bir meclis.. her halde Haşmetmaap 
için ideoloji olmak İytibarile diktatörlük 
mikrobuna yakalanmış denilemez ...• Trahzon'da 

Yugoslavy;ı Kıralının diktatörlüğü şim 

diye kadar bir tekamül safhası geçirmiş bu 
lunuyor. Bundan böyle de devlet menafii -
nin İstilzam eyliyeceği istikamette daha te 
kamül etmesi imkansız değildir. 

- Fikrinizi iyi anhyC:rsam, anane ve 
telakki b:"kımlarından derin bir surette de
mokrat olnn Yugoslavya Kıralı en cazip 
bir ideolciiye ve şnbsi temayüllerine mille· 
tinin mukaddeı·atını ft•da etmek hakkını 

kendind<:? görmemiştir. Çünkü nazariye 
başka, tatb;katı başkadır. Salim bünyelerle 
hasta bünyelere aynı tedavi usulleri tatbik 
olunamaz. 

- Öliim tehlikesinde olan memleketim 
hususi bir tedavi tar7.ma muhtaçtı. Şiddet-
li ilaçlara ihtiyaç vardı. Milletlerin hayatı, 
insanların hayatı gibi bir realitedir. Mil!eti 
min mukadderatına iymanım vardır. Bal -
kanların mukadderatı hakkında da aynı 

imam beslemekteyim. F ?kat balkanların ve 
bizim, vaziyfemizi iyfa edebilmekliğimiz 

için - o vaziyfe ki birliğimizi muhafaza et 
mekle beraber yabancı tesirlerden azade 
bir balkan bloku teşkilinden ibarettir -
her .şeyden eve) dahili sulh ve müsalemeti 
temin etmek iktıza eder. Hepimiz buna gay 
ret etmeliyiz. Ufuk henüz açık değildir. 

Mahiyeti şimdiden tayin edilemiyecek sar
sıntılardan korkulabilir. Balkan memleket
lerinin dnhili rejimleri istikrar bulduğu za
man aramızda anlaşmak daha kolay olacak 
tır ki bu d"l leni ba11rnn devrinin birinci saf 
hasını te~kH eder. Avrupanın bize ait kıs -
mmda samimi bir anlaşma sayesinde cihan 
sulhunun teessüsüne kuvvetle iştirak ede 
ceğimize kani bulunchığumdan, bütün 
komşularımla anlaşınağa hazınm ve hazır 
olduğumu da ispat ettim. 

1!llric'i siymwı. 
Kıral devam etti: 
- Balkanlar haldı olarak bir harp oca

ğı telakki edilmemektedirler. Biz, bazı bü
yük dcvle::l~ı-in ihtiraslarının çarpı~tığı bir 
saha tc~ldl ettilc; tiirk hakimiyetinden lrnr
tulur kurtulmaz Rusya ile Avusturya ara
sındnki rckab"t bizi, kardeş ar::.sında hıırp 
lara sevketti. Bugün bile yabancı devletler 
''ardır ki siyC".setleri, balkan memleketleri 
aras:nda her hanıı:i biı· ciddi anlaşma teşeb 
büsünün muvaffakiyetine mani olmak ga -
yesini güder. Aramı.,da anlaşmamız, bizi 
tcfrilnya diiiiİrcbilecek olan ve boğuşma -
mızı !tendi menfaatine uygun olduğu için 
İıliycn kimsenin istifade ettiği bütijn mese 
leleri aramızda halletmemiz elzemdir. Bal
kan misakı tahakkuk etmek yolundadır. 

Fakat tam bir tesir icra edebilmesi için bila 
istisna bütün balkan memlek~tlerini ihtiva 

Trabzon, 4 (A.A.) - Şahinşah ttazret 
leri saat 9 u on geçe Trabzon iskelesine çık
tılar. Vali, kumandanlar, hükumet erkanı, 
fırka ve bebdiye reisleri tarafından selim -
landılar. Şahinşah Hazretleri mekteplilerin 
ve kesif balkm ör.ünden alkışlar arasmda 
yürüyerek otomobile bindiler ve vilayet ko 
nağım te,rif ettiler. 11 de yemek yediler. 
İkiye kadar istirahat buyurdular. lkiyi on 
geçe büyük merasimle ve cor.kun tezahurat 
arasında Erzurum'a hareket buyurdular. 
Şehir donanmıştı halk bayram yapıyordu. 

Giimih•hane'ye muvasalat 
:> • 

Gümüşane, 4 (A.A.) - Saat 14 le 
Trabzon' dan hareket buyuran Şahinş!h 
Hazretleri on beıte Gümüşane'ye muvasa -
lat buyurmuş ve halkın coşkun lezahüra -
tiyle karşılanmıştır .Jandarma kıtaatı, mek 
tepliler resmi ihtiramı iyfa eylemişler ve 
Şahinşah Hazretleri otomobillerinden inerek 
iltif alta bulunmuş ve kıtaatı teftiş eylemiş • 
)erdir. 

Trabzon ,.e Giimiişlıane "'de 
Gümütane, 4 (A.A.) - Şabinıah Haz 

retlerini getirmekte olan Ege ve ona ref akal 
eden Tınaztepe ile Zafer torpidoları bu sa -
b:ıh Trabzon önünde görünmüş ve tam se -
kizde limanda demirlemişlerdir. Şahinşah 
Hazretleri limana girişi gÜverteden seyret -
mişler ve müteakiben dairelerine çekilerek 

kı çerçevesinde anlaşmağa karar verdirece 
ğimizi ümit ediyoruz. Kıra) Boris'le be -
nim aramda vukubulan muhavereler bana 
bu hususta çok ümit veriyor. 

- Muhakkaktır ki, dedim, Bulgaristan 
iktısadi ve siyasi sahalarda ciddi bir müza 
bareti ancck Yugoslavya'da bulabilir. 

- Aile kavgalarımıza rağmen sevişiriz. 
Erkek milletler biı·ibirlerine karşı daima 
gizli bir muhabbet beslerler; hele araların 
da akrabalık olursa •.. 

- Bulgaristan'la Yugoslavya arasında 
bir ittifak, bazılarını e!ldişeyc düşürec<;ktir. 
Yugoslavya ile Bulgaristan'ın clbirliği 

edip Balkanlan yutmağa hazırlandıkları 

şayiasını çıkaracaklar. 

- Mevzuu bahsolan yutmak değil, an
laşmaktır. Kıral Boris ve Bulgaristan biz
de dostluk bulncaklardrr. istiklalini zamın 
olduğumuz. Arnavutluk da keza. Diğer ta 
raftan Yugoslavya gibi aynı zamanda bal -
kan miaaluna ve Küçük fytilafa bağlı o!an 
Romnya ile Çekoslovakya, Balkan sulhu -
nun orta Avrupa sulhu için faydalı olduğu 

eylemesi l:tzımdır. nu anlıyorlar. 
"M. Yevtiç Ankara vo Sofya'dan avdet 

ettiği zama Türkiye ve Bulgaristan'd..:ıki Kıral. 
ziyaretlerinden memnun göründü. Biz türk - "Musolini misline nlldiren tesadüf 
lcrle gayet iyi an!aşıyoruz. Ben şahsen edilir bir adamdır.,, dedi. 
türk ırkına karşı büyük bir hürmet ve mu- Kıralın, açık konuşrnaklığıma müsaade 
h:ıbbet hissederim. Döğü~en, fakat entrika etmesi üzerine Fransa ile ltalya arasında 
ynpmıyan asil, erkek bir millettir. Türkiye müşahede edilen müsait temasların Yugo 
tarihinJc küçükliık, hasislik yoktur. l~ıvya'yı kuşkulandırdığı hakkında duyduk 

Kıral Aleksandr bir sigara yaktı ( Haş - lanmı tekrar ettim ve: 
mctmaap çok sigara içer, halta etrafındaki - ltnlya ile Yugoslavya'nm günün bi-
lere göre pek fazla içer ' ve kibritin yanma rinde anlaşmalan imkam:ız mıdır? dedim. 
siyle geniş bir tebessümün aydınlattığı Kıra] hararetle cevap verdi: 
çehresinde hayı·ct verici bir gençlik be - - Kimse bumı benden fazla arzu ve 
lirdi. ümit etmemi~tir. 

- Gazi'yi severim. Zamanının ihtiyaç - Ve ilave etti: 
hırını harikulade güzel gören ve milletini - Fransız siyasetinin kendi zaruı·etle -
onlara intibak ettirmek için devasa bir mü- rinc tabi olduğunu, Küçük lytilafo kar§ı al 
c:ıdele yapn'l bu cB.hi adama karşı derin dığr tcnhhütlerin yanında bir çok karışıl{ 
bir sempatim vardır. Geçen sene İstanbul- meseleler halliyle uğraşmak mecburiyetin -
da birl;kte bir kıç saat geçirc1'k ... Mustafa de bulunduğunu pekala biliyorum. Fakat 
Kemal'in şahsiyeti azametli çizgilerden Franııa'nın sözü ned:r bilirim; Fransa da 
mürekkeptir: adeta bir fresk. .. Türkiye ile benim sözümün ne demek olduğunu bir 
aktedilen iytili:ıflarımızdan pek memnu - Onun için endişe etmiyorum. Biz bir itti -
num. fak akdettik: dostlarımıza da İytimadımız 
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ABERL • 
Alman haberleri. 

(Başı 1. inci sayılada) 

.IU. Bitler yeni bir emirname 
ne~retti 

hir müddet istirahat buyurmu~lardır. Saat 
onda izhar buyurdukları arzu üzerine refa
h tlerinde Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüs\ü 
Beyle mihmandarları Fahrettin ve Ali Sait 
Paşalar ve maiyetleri olduğu halde liman 
şirketinin muşu ile karaya çıkmak üzere 
Ege' den ayrılmışlardır. Şahinşab H:ı.zretlcri 
vapurdan ayrılırken deniz yolları idaresi va 
purlarında gördükleri İntizam ve mükemme 
liyetten dolayı izharı memnuniyet eylemiş -
!erdir. 

diğer bir karar ittihaz olunmuıtur. 31 
teşrinievel 1934 tarihine kadar her türlü 
para toplanması menedilmi!lir. 

BerJin, 4 (A.A.) - Alman ajansı LI\ 
diriyor: 

Başvekil M. Hitler bu sabah aşağıdaW 
emirnameyi neJretmiştir: 

"Milli sosyalist hücfım krtaları erkanı 
harbiye reisi Röm'ün isyan hareketini ten• 
kil için ittihaz edilen tedbiı-ler 1 temmuz 
gecesinden itibaren kaldırılmıştır. Binaen• 
aleyh mezkur hareketle alakadar olmak 
Ü;:ere tethlş hareketinde bulunacak olanla. .. 
mahkemeye tevdi olunacaktrr.,, 

Ege'de bulunmakta olan Yavuz bando -
su Şahinşah Hazr~tleri gemiden muşa bi -
nerlerken İyran ve türk milli marşlarını çal 
mı~ ve mu~un geçişi Tmaztepe ve Zafer 
torpic!oJarı efradı ile limanda bulunmakta 
olan Gülcemal yolculan tarafından yarı. 
diye selamlanmışhr. iskelede Trabzon Vali
si Rif at Beyle Kolordu kumandam Abd ur -
rahman Nafiz Paşa ve diğer mülki ve askeri 
erkan ve ümera Alihazreti Hümayuna sefa 
geldiniz demi~lerdir. 

Alabazreti Hümayun aç;k bir oto
mobil ile bütün yoUan dolduran bin
lerce halkın sonsuz saygı tezahüratı arasın
da Vali konağına gitmişlerdir. Yollarda yer 
almış olan minimini İyranlılar ile tebaa bü -
vük tacidarlarını zindebat dive selamlamış
lardır. VaJi konaiında istirahata çekildikten 
sonra H<ıriciye Vekilimizle Hariciye Veziri 
Kazımi Hazretleri mihmandar Paşalarla ma 
iyeli Şohin~ahide bulunmakta olan zevat tek 
rar vapura dönerek öğle yemeğini Ege' de 
yemişlerdir. Saat 14 te vilayet konağından 
ayrılan Alalıazreti Hiimıwun saatlerce yol -
larda bekleşmekte oJan Trabzon halkının 
alkııları arasında Değirmendere mevkiine 
gelmişler ve burada kendilerini selamlıyan 
piyade kıtaatmı teftiş etmişlerdir. Bu teftiti 
müteakip Hariiiye Vekil!mizle birlikte biraz 
yaya yürümüşler ve doktor Tevfik Rüıtü 
Beye iJtifatta bulunmuşlardır. Gene bu mev
kide mihmandarları Fnhrettin Paşa'ya av -
det etmeleri için müsaade vermişler ve ya -
kında kendilerini T alıran' da görmek arzusu
ııu izhar buyunnu~lardır. Hariciye Vekili -
mizle, Riyaseti cümhur Katibi umumisi ve -
kili Hasan Riza Bey ve Fahrettin Paıa'ya 
nda ettikten sonra. Şahinıah Hazretleri oto 
mobillerine binerek yollarına devam etmiş • 
lerdir. Alilıazreti Hümayun'un Gümüıane' -
ye kadar olan bugünkii seyahatlarr hava 
fartlanrun gayri müsait bolunmasma rağ -
men hiç bir anzaya uğramamış saat 15 le 
Gümüp.ne'yi 'ereflendirmişlerdir. 

Trabzon' dan iytibaren 48 kilometreden 
baıhyarak Ziğana beli aşıldıktan sonra 69 
uncu kilometreye kadar çisirıtili kaim bir sis 
tabakcsı içinde geçilmiş ve 75 inci kilomet -
reden sonra yarım saat süren bir yağmur 
yağmıştır. Gümüşa;;ıe'ye girilmeden evci ha
va açmış ve çok güzel bir yaz güneşi altında 
lyran'm büyük hükümdarına !evgi ve say
gılaı·mı smmıak idn bekleşen halkın coskun 
tezaburatı arasında Güınüşane'ye girilmiştir. 

İran gazetecisinin t•·lgraf ı 
İstanbul, 4 (A.A.) - İyran Şahinşahı 

Hazretlerinin maiyetlerinde, İyran gazetele
ri mö:r.essili olarak memleketimize gelmiş 
olan Mesudi Bey Ege vapurundan İstanbul 
matbuat cemiyeti reisliğir.e §U telırrafı gön -
dermiştir: 

"- Beni güul ve sevimli lstanbııl'dan 
ayrran Ege ile sizden nzaklaşrp lyran'a 
yaklaşırken lyran'ın Şahinşahı mahbubu -
nan misaferetPgünleri;ıde Türkiye' nin asil 
ve necip evladının ve onların terciimam olan 
kahraman mümessillerinin kalbimcl~ ezeli 
ve ebedi surette yerleşmiş olan giiztl hafı -
ralanm anıyor ve taşıyorum. Bu münasebc! 
le bir defa daha kardeşlik hissiyatının dai -
mi surette bizi bit kalp b:r ruhla yaştacağı
na emin olmanızı rica ederken mıılıttrem 
kalem arkadaşlarıma teşekküratı kalbiyemi 
gönderir ve bıı telgrafla en biiyük saygıla -
mr Tiirkiye'nin dost matbuatına sanarak ne 
cip türk milletinin daima saadet ve azamet -
le yaşamasını Ulu Tanrıdan dilerim. 

Erzurum' ela hazırlık. 
Erzurum, 4 - lran Şahlr.şahı Hazret

lerinin yakında tekrar Erzurum'u şereflen
direcekleri dolayısiyle, yeni açılan ciimhu
riyet meydanının noksanl:ırmın ikmalice çn 
hşılmaktadır. Kolordu Kumandam Şahin· 
{ah Hazretlerini istikbal için Trahzon'a git
miştir. (A.A.) 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

.ı\nafartalar caddesindf 

1STANBUL 
Eczahanesi dir. 

Kahine içlimamdan sonra 
resmi tebliğ ne~rcdildi 

Berlin, 4 (A.A.) -:- Kabine içtimaından 
sonra neşrolunan resmi tebliğ 30 Haziran
danberi siyasi vaziyeti örten esrar perdesi
ni kaldrrm!şlır. Reisicümhur mümessili Je
neral Von Blomberg başvekili icabeden ha
rekette bulunmuş olduğundan dolayı tebrik 
ettiğinden bugünden itibaren Hitler'in Re
isicümbur namına idarei hükumet edeceği
ne hükmolunmakadrr. Milli sosyalist hücum 
kıtaları şayet tamamiyle ortadan kalkmllz
Iarsa bile bundan sonra çok ebemmivetsiz 
bir rol oynıyacaklardO'. Ve bununla bera
l-er Hi!lcr'i iktrdara getiren ve onu şimdiye 
kadar orada tutan milli sosyalistliğin esas
lr amili ortadan kalkmış olacaktır. 

Fon Papen'in mukadderatı 
ne olacak? 

Berlin, 4 (A.A.) - Kabine içtimaı bi
ter bitmez Başvekil M. Hitler derhal Neu. 
deck'e hareket etmiştir. Başvekil Muavini M. 
Von Papen'in mukadderatr reisicünıhurun 
arzusuna tabi bulunmaktadır. Reisicümhu
run Von Papen'e beyanı itimat e~:nesi v~ 
Başvekil Afuavini olar<ık kalması hfususunda 
ısrar eylemesi ihtimali çok kuvvetlidir. Bu 
takdirde Von Papen buhrandan daha ziyade 
kuvvetlenmiş olarak çıkacaktır. 

Şayia hilafına iydanı edilmiyenler 
Ü.e var 

Berlin, 4 (A.A.) - Çıkan haberler hi
laf ma olarıı.k Saksonya hücum kıtal arı eski 
reisi Von Killinger kurşuna dizilmiş değil
dir. Mumaileyh, Hentein' de tevkif olun
muş ve bili.hare tahliye edilmiştir. Eski va
zifesine tekrar avdet elıniyecektir. 

Avusturya matbuatının tenkitleri 

Viyana, 4 (A.A.) - Bütün Avusturya 
matbuah Alman milli sosyalist şeflerinin, 
evelden haklarında hiçbir suretle bit bü
küm verilmeksizin idamalarmı müttefikan 
tenkit etmekte ve idamların hukuku milele 
karşı sarih bir tecavüz olduğunu yazmakta
dırlar. 

Neues Wiener T ageblat hu hususta di
yor ki: 

Röbm ve arkadaşlarının idamları tarzı, 
değil yalml medeni kavimler ,fakat çok ip
tidai kavimler nezdinde de muteber olan 
hukuk mefhumuna dahi muhaliftir. 

:\-1. Hitlcr rcisiciinılıur~ 

izahat verdi. 
Neudeck, 4 (A.A.) - r.1. Biler Reisi

cümhura vatani hıyanet mücrimlerine karşı 
yapılan hareket hakkında izahat vermiştir. 
Reisicümhor, kendisine m:Uetni kanının dö
maruz kalmasma mani olduğundan dolayı 
külmesine ve v~tanm mühim sarsıntılara 
teşekkür etmi~:ir. 

Berlin ,.e .Miinih'k ürfi idare 
Ham do«rn d•·«il "' ..., 

Berlin, 4 (A.A.) - Berlin'de ve Mü .. 
nih'te örfi idare ilan ediJdiğine ve sokak• 
larda asker ve polis devriyelerinin dolat • 
tığına dair bazı İsviçre gaze!e)erinde inti· 
far eden haberler alman ajansı tarafmdaa 
katiyen tekzip edilmektedir. Almanya'nıa 
her tarafında asa}iş yerindedir. 

ROMANYA HITLERCI TEŞEK. 
KÜLLERi DACITIYOR. 

Bükreş, 4 (A.A.) - Romanya, hükuı 
meli bu sabah Romanya' da ki Hitlerci tıı. 
şekkülleri dağLtmağa karar vermi§tir. 

Bu sabah yapılan nazırlar m~disi i~:fİ• 
mamdan !:Onra neşredilen bir resmi tehı 
liğde, hükômelin, devletin miidııfae~ı hal(; 
kında Jan Düka'nın katlini müteal.ip neşr• 
edilen kanuna tevfikan Romanya' daki al• 
man ekalliyetine ait ıiyasi teşekkülleri da 
ğıtmağa karar verdiği tasrih edilmektedir-

HÜCUM KITALARI YENİ 
KUMANDANI. 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas ajansın• 
nan: 

Röm'ün yerine, halen mezun bulunal 
hücum kıtalarınrn kumandanlığına geçeq 
M. Lutze bu sabah M. Hitler'in hücfun kı· 
talarma bitap eden on iki emrini Berlin so
kaklarına ilan halinde yapııtınnııtrr. 

Pazardan beri Berlin'in vaziyeti değiı· 
memiştir. Polis knvve!leri karakol halin· 
de devriyeye devam etmektedir. Evelce bit 
kumet merkezine büyük bir gazino manza 
rası veren kurşuni öniformalerm yerine si· 
yab üniformalı hususi kıta mensuphn 
grup halinde gezmektedirler. Bunlarm 
Röm isyanının basbrılmasmda oynadıkları 
rol halkta çok karışık hissiyat uyandırmali 
tadır. ilk günlerin heyecan ve dehşetinden 
sonra halk bili endi!e içindedir. 

Ecnebi gazeteler bütü nsatıcılarda,q ıU 
rat)e toplannu;hr. 

ALMANYA HADiSELERi HAK· 
KINDA BiR lTHAM. 

Salzhurg, 4 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Avusturya baş mu<!vini prens Stıı.rbeın. 
berg, Almanya) da cereyan eden h11dise!er 
münasebetiyle şu beyana...'ia bulunmuştur~. 

''Biz alman milletine bağlıyız. Fakat 
alman mil!etinin idarecilerir.e değil. Röm 
ve arkadaşlarımn katledilişleri, Almanya'• 
yı idare edenlerin hareket tarzlarını mazuf 
gösteremez. 

Alman feflerinin lekelenmesi ve al .. 
man milletinin bernber bir miild telakki 
edilmesi bizi lakayt bırakamaz. Hiidisele.ı 
re dair yapılan resmi tebliğler, almanca 
yazılmış vesikaların en çirkinini te§kil et , 
mektedir. 

Eski bir cinayet el raf mda 
Berlin, 4 (A.A.) - 30 Haziranda Mü

nih'te öldürülen Polis Müdürü Heines'in e
mir zrbiti &hmid zabıta taraf mdan aranıl
makadır. Schmid otomobille kaçmaağ mu
vaffak olmu{tur. 

Almanya budiseleri istiklalimi:ı:i muhaı 
faza etmek hususunda mevcut kanaatimizf 
bir ht daha kuvvetlendirmektedir. 

Fon Papcn hakkında hir rivayet 

Viyana, 4 (A.A.) Avusturya'nın kıral 
taraflarlar1 mehafilinde Alman 8afveki1 
Muavini M. Von Papen'in Roma' da bulu?J
duğu esnada Avusturya kıraliyel mehafi1i 
ile mÜnt'seh::ıta giri~~iğine dair yapılan it
hamları katiyetlcr tekzip olun:naktadır. Bu 
mahafile gör.:ı mezkiir itlıamlar V ~ .ı Pape
n'in vaziyetini ~- · ' _: · d~ ağırl:ı$!mnak 
için uydurulmu~ bir şeydir. 

Prusya lıiicum kıtalar\ 

~~--~·-·----~-

Ankara radyosu. 
Ankara radyosu bundnn böyle neşriya~ 

nı saat 19,5 den 21 e kadar yapacakt~ 
Alafranga musikiyi Şehir lokantası orkestrq 
sı temin edecektir. 

Siirt Halkevi okuma salonı. 
Sür, 4 - Halkevi okuma salonu açif. 

mıştrr. Bu salonda talebenin tatil devresin 
de derslerine ait müşküllerini halletme 
icin her gün bir mcıı.llim bulnnnc:ıktır. 
• (A.A.) 

B. l\t 1\1. cn~Ünl<'n1erirıdcn 

Çağvı nş. 

"Dahili sarsıntdaı·ı sükunet bulduğu var. Her halde benim iytimadım sarsdmaz 
zaman Bulgaristall'ı bizimle balkan misa - !.Jir iytimattır ...................... 

Danzig, 4 (A.A.) - Danzing'de otc.r
mak::a ohn Sarki Prusya hücim krtaatı ku
'lnı:ı.ndam M. Schoene, bir nutuk söyliyerek 
Hitler'e sadık kalmanın lüzumundan bahs :?t 
miş ve mumaileyhin dürürst hareket etmek 
.te bulunduğunu ilave edıerek aksi mütaleoda 
bulunanları hemen vazifelerini bırakmağa 
davet etmiştir. 

Cfünr:ik ve ldıisarlar encümeni 5. 7 .934 
perşembe günü saat onda toplanacaktır. 
Azanm te~rifleri rica okınur. 
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Mecliste ziia de fraaııı sistemi olan eski usulü mu· 
hakeme olduğunu, bilahare alman usulü 
olan karJılıklı usulü muhakemeyi kabul et 

(Ba§ı birinci sayıfada) 

denin "meslekten çıkarılır,. !eklinde tadili 
istenmiştir. Bu tadil kabul edilerek layiha 
nın diğer maddeleri de miizal(ere n kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra ruznamede bulunan ev
kaf umum müdürlüğü 1927 senesj bütçe 
kanununun beşinci maddesi hükmünün de
ğişlirilmcsi hakkmdaki liyiha ile Gumii!a· 
ne mebusu Hasan Fehmi Beyin Ankara 
şehir iymar müdürlüğünce yapılacak istim 
likler hakkındaki takririn ruznameye alın 
ması hakkındaki takriri ve Isparta vilaye
ti hususi idaresi larafrndan yapılacak is
tikraz hakkındaki kanun layihası müz~kere 
\'e knbul edilmi§tir. 

Ruznamedekı maddelerden sonra evra
kı varideden olup ruznameye <\lnıan md~ 
deforin müzakeresine geçildi. Adliye teşkı
lat ve kadrolarında ve bunlarla alakalı 
kanunlarda bazı deği!iklikler yapılması 
hakkındaki kanun layibasiyle Yozgat me
busu merhum Hamdi Beyin ceza muhake -
meJeri usulü kanununun tadili, mahkenıei 
temyizden ağır ceza davalarına ait müra· 
faa usulünün kaldırılmasını istihdaf edi
yordu. Bu hususta evveli söz alan Sala
haUin Bey (Kocaeli); bu noktaya encü
mende muarız kaldığını, binaenaleyh bu • 
tada ıahsı namna söyliyeceğini kaydettik
ten sonra mürafaanm mahkemede hak ve 
bakiykatin tezahüründe en büyük bir amil 
olduğunu, maznunlara adalet namına veri
len bir hakkın geri alınmasının doğru ol
madığını söylemiJ, Yusuf Ciya Bey (Eski
şehir) de ayn esasları müdafaa ederek il
mi noktai nazardan mü raf aanın kaldırılma 
sının tecviz edilemiyeceğini ve bu madde -
nin encümene havalesini istedi. 

Refik Bey (Konya) Adliye Vekili Be
yin, temyiz mahkemesindeki dumşmayı kal 
dırmaktan maksadın iılerin geri kalması 
olduğunu s5ylediğini ileri sürerek, bundan 
dolayı duruümanın kaldırılması dr;j) tef· 
kilatrn takviyesiyle mnhzurun izale" edilme 
si lazım geldiğini ve bir teşkilat meselesi 
olduğunu söyJedi. 

Reşit Bey (Kayseri) de maddenin 
aleyhir.de söyliyerek maddenin tamamen 
tayyı hakkında bir takrir verdi. Süleyman 
Sırn Bey (Yozgat) teıkilatı esasiye kanu
nunun maddei mahsusasını okuyarak bu 
kanun ahkimmca durufmanın esas olduğu 
nu söylemif, Mazhar Müfit Bey (Denizli) · 
bir kanu un mevzuunun değiştirilmesi içi~ 
o maddeden görülen zarar ve fay danın 
göz önüne P,elirilerek mukavese edilmesi 
lazun creldiiini ve zarar S?öriildüğü takdir
de dc~it irilebileceğini söyledi. 

Bundan sonra encümen nnmına Şablin 
Sırrı Bey (Konya) temyiz mahkemesinde 
ne zam:ınlar duruşma olduğunu iyzah et
tikten sonra mahkemeye duruşma icin ge
leceklerin ve gelenlerin pek az olduğunu, 
çünkü gelebilmek icin birço!< mazuunlaırn 
parası kafi gelmedii,ini ve avukat tutacak 
parası dahi olmndıimı, binaenaleyh dutu! 
manın knlkrnasiyle hir hakkın kaybedilmiJ 
olm:yacağını ve maddenin aynen kabıılünü 
rica etti. Sftb n Beyden sonra Adliye Veki
li Saraço~lu Şükrü Bey söz aJarak: kanu
nun aleyhinde mütaleada bulunanların söy 
lediklerini dinledikten sonra hayret ettiği
ni, esasta dunıfmaya taraftar bulundıığıı
nu, ancak bunun kaldırılmasındaki zarure 
tin iş çokluğu gibi mazeretlerden ziyade 
mahkemei temyiz tetkikatrnm süratlendiri
lerek vatanda!ın intizarda bırakılmıvı.rak 
adaletin zamanında ve tam olarak 

0

tevzii 
olduğunu söyliyerek, temyiz mahb~&ne~in
de iılerin çokluğu dolayısiyle i~in;n ııeti
celcndirilmesini bekliyen bir gencin vaziye 
tini misal olıırak anlattı. 

Vekil Bey bundan sonra sözüne devam 
ederek; mahkemei temyiz islerini tetkik 
e!tikleri~i, her sene mabke~eye yüzden 
bırkaç bın fazla veya yüzden birkaç bin 
noksan evrak f<'ldiğini ve bunlar irinde du 
ru!mayı isilzam ettiren davaların ~üzde 7 
olduğunu, bunların da bir kısmının ağır ce 
zalılara ·ait bulunduğunu kaydederek bu 
küçük nisbetin tetkikini tehir etmemesi la. 
zır· geldiğini söyledikten sonra: 

- Biz duru;manm taraftarıyız, ancak 
mahkemei temyiz huzuruna çıkacak avu
katlar hl.kkmd:ıki la}•iha kabul edildikterı 
sonra demiş ve gelecek sene için bu layiha 
hm meclise tal•dim edileceğini söylemİ!lİr. 

Vekil Beyden ~onra adliye encümenin· 
den Raif Bey de layihanın lehinde konuş
mu! ve Raif Beyden sonra Mahmut Esat 
Bey (lzmir) söz alrnış~ır. 
yada iki türlü usulü muhakeme bulunduğu 

Mahmut Eıat Bey beyanatında; dün -
nu, biri gizli ve diğ·ri kar~ılıklı usulü mu· 
h:ıkc"ne oldu ~unu evelce bizim usulüm Ü· .. ' 

tiğimizi, fransız usulü olan eski usulden 
fransızların bile mii!teki olduklarmı, bina
enaleyh bu vaziyet kar§ısında ileriye gidil
mişken tekrar geriye gitmenin doğru olma 
dığrnı söyliycrek son günlerini yasıyan bir 
mahkumun son müdafaasını y~pmasına 
cümhuriyet adliyesinin müsaade etmemesi • 
ne imkan yoktur demiştir. 

Saraçoğlu Şükrü Bey; duruşmaya ta • 
raftar bulunduğunu, ancak azlık bir ziım
re için büyük bir ekseriyetin mağdur olma 
sının doğru olamryacağım, bu meselede da 
ha fazla ısrar etmiyeceğini, heyeti umumi
ye tarafından verilecek kararın en doğru 
bir karar olacağını söyledi. 

Bundan sonra müzakere kafi görülmü! 
ve Şükrü Bey (Çanakkale) Mazhar Müfit 
Bey (Denizli), Refik Bey (Konya), Reşit 
Bey (Kayseri) taraflarından maddenin 
tayyı için verilen muhtelif ve aynı mealde
ki takrirler reye konarak kabuledilmiş ve 
madde tayyedilmi,tıtir. Üçüncü maddenin 
de bu madde ile alakası görüldüğünden 
onun da encümence tayyı istenerek diğer 
maddeler kabul edilmiıtir. 

Bundan sonra polis vazife ve salahiyet 
leri hakkındaki layiha, Türkiye Cümhuriye 
tiyle Sosyalist Sovyet Cümburiyetleri hti
hadı arasında hudutta zuhur eden ihtilafla 
rın tetkiki ve halli usuJü hakkında aktedil
mi~ olan mukavelenin altı ay temdidi, ver
gi bakayuının tasfiyesi hakkındaki layiha 
lar müzakere ve kabul edilerek celse tatil 
edilmiıtir. 

ikinci celsede: 
Celsenin açılı!ını müteakip reis Kazım 

Pafa Hazretleri, Kastamonu mebusu Muh
tar Beyin vefat etmiı olduğunu mec • 
lisi aliye haber vermiş ve merhumun 
hatırasına hürmeten bir dakika sükut edil
mesini teklif etmi~r. Paşa Hazretleri bu 
münasebetle demi§tir ki: 

"- Arkadaşlar, 
Bugün çok muhterem ve değerli arka

daşlarımızdan Kastamonu mebusu Muhtar 
Beyefendinin vefat etmiş olduğunu size ha 
ber veriyor ve teessürlerinize tercüman olu 
yorum. 

Muhtar Bey, milli mücadelenin ilk 
günlerinden itibaren vatan ve memlekete 
büyük hizmetler yapmıştır. Kendisinin zı
yaından dolayı teessürlerimi tekrar eder 
ve hürmeten bir dakika sükiıt edilmesini 
teklif ederim.,, 

Bir dakika sessiz durulmus ve bunu 
~üteakip T eki~dağı m.ebusu c;mil Beyle, 
Gıresun ve Dıyarbekır mebusu İhsai ı.·e 
Kazım Paşaların ve Diyarbekir mebusu 
Halit Beyin, İyran Şahinsahı Alihazreii 
Hümayunun Türkiye'yi te;rifleri münase. 
be~iy)e de muhtelif yerlerde Büyük Gazi -
nin ve BaJvekil Paşa Hazretlerinin huzur • 
lariyle kara, deniz, hava kdaatı ve mües -
ses~tınca yapılan tatbikatta ve geçit resim
lerınde ordumuzun bakımı ve talim ve ter
biyesi için yerinde sarfedilen emeklerin 
muvaffak olduğu, muhterem Baıvekilimi -
zin muh!e)if vesilelerle ve sitayiıle vaki be 
yanatından da anlaşılmı! olduğundan Mil
li Müdafaa Vekaletine Büyük Meclisin 
takdir ve teşekkürlerinin iblağının tahtı ka 
rara alınması hakkında müştereken verdık 
leri takrir okunmuş ve alkışlarla mütt<'rı • 
kan kabul edildikten sonra, Milli Müdafaa 
Vekili Zekai Bey kürsüye gelmiş ve şu be. 
yanalla bulunmuştur: 

"- Yüksek heyetinizin ordu hakkın • 
da izhar buyurduğu yüksek takdiri, ordu -
sunu, zabitanını ve kahraman efradını bü
yük meclisin ne kadar muhabbetle ve ne 
kadar takdirle muhafaza ve himaye ettiği
nin yüksek tezahürü olarak telakki ede
rim. 

Milli Müdafaa Vekaletini ve vekaletin 
mesaisinde, te§kilatında ba§lıca mulhm 

amil olan büyük erkanı harbiyeyi, yüksek 
kum~nda heyetini ve zabitan heyetini mu
vaffak eden daima yüksek heyetinizin bü
yük teıvikleri ve takdirleri olmu§tur. Bu 
teıvik ve takdiri ordunun kahraman ef ra • 
dına. zabitanına ve yüksek kumanda heye
tine ve büyük erkim harbiyeye arzedece -
ğim. Şüphesiz bu takdirler, ordunun men· 
isini artıracak ve vatanı müdafaa etmek 
hususundaki yüksek kudret ve kabiliyetini 
çoğaltacaktır. (alkı~lar) 

Bundan sonra vergi bakayasmın t&:ıFi
yesinde ve mükelleflere bazı kolaylıklar 
ırösterilmesine, arazi vergisi kanununun 
üçüncü maddeııine, tahsil emval kanununa 
bir madde ilavesine, 2502 numaralı kanu
nun üçüncü maddesinin değiJtirilmesine da 
ir kanun layihaları müzakere ve kabul edil 
mİf ve buıtün toplanmak üzere içtimaı nİ· 
hayet verilmiıtir. 
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ŞEHiR ve TAŞRA. 
Doçentler meselesi. 

İstanbul, 4 (Telefon) - Edebiyat ve 
hukuk fakülteleriyle dişçi eczacı mektebi 
doçentleri bugün toplanmı§lar \'e Vekalete 
müracaata karar \'ermişlerdir. Doçentler 
yarın bir bucukta toplanarak son kararları· 
nı vereceklerdir. 

Bir A1maıı grııpnııun h.·kifi 

İstanbul, 4 (Telefon) - Otobüs i§le • 
riyle uğrnfan bir almnn gruou belediyeye 
mürncaat ederek uzatılan Üsküdar tramva
yının yerine otobüs satmak teklifinde bulun 
muş fakat belediye teşebbüs ilerled.i~i ve 
tramvay karnrı verildiği için b:.ı teklıfı tet • 
kiyke lüzum görmemiştir. 

Kasıamonu·,ıa )ağnıur tahrilrnh 
Kastamonu, 4 - Dün akşam 19 buçuk 

ta yağan ve yarım saat devam eden ani bir 
yağmur ıehirde ve bazı kazalarda oldukça 
mühim tahribat yapmıdır Sel Kastamonudl\ 
40 yaşında birini götü~üş. Şehir civarın~a
ki bütün mezruat sel altında kalmıştır. Bıl • 
hassal Araç'ta sellerin yaptığı tahribat pek 
büyüktür. (A.A.) 

Bir kahzıma)ıu miira«aalı 
İstanbul. 4 (Telefon) - Kabzımallar· 

dan biri belediyeye müracaatla lstanhulda 
meyva veya sebze fiatlarının pahalılığına 
kabzımallar cemiyetinin sebep olduğunu ve 
bu İf bal idaresi tarafından deruhte edildi
ği takdirde hem müstahsil hem de ıehir 
halkı için faydası olacağını bildirmiı ve bazı 
mali tedbirler teklif etmi~tir. Teklif let • 
kik edilmektedir. 

Tt>rkosn ıı 'eni tcshmtı 
İstanbul, 4 (Tel~fon) - Terkosun ye 

ni tesisatı eylule kadar bitmiş olacak ve ey
lıilden iytibaren ıehre günde 28 bin yerine 
36 bin ton su gelecektir. Su geldikten son 
ra şehirdeki yangın muslukları beş yüz da
ha artırılacaktır. 

Gizli emlak arama komİı;Youu 
İstanbul, 4 (Telefon) - hadoluda 

gayrı mübadillere ait olup da gizli kalmıJ 
olan emlaki meydana çıkarmak için yeniden 
beş arama komisyonu tefkil edilmiıtir. Ko 
misyonlara birer de maliye memuru iıtirak 
edecek ve üç ay devam edecek aramadan 
sonra gizli kaJmı~ emlak meselesi intaç e -
dilmiı olacaktır. 

Gıda maddeleri 
ihtikarı. 

Jı:;tanbul hdediye crkanmdaıı 
hiri ne di) or? 

İstanbul, 4 (Telefon) - lstanbulda gı 
da maddeleri üzerinde ihtikar yapıldığı hak 
kmda başlıyan neşriyat devam etmekte ve 
bnzı eşyada muhtelif sebeplerle görülen nis
bi yükseklikler ihtikar diye anlatılmakta -
dır. 

Belediye erkanından salahiyettar hir zat 
bu münasebetle beyanatta bulunarak: 

"- Herkei ihtikar ve mücadeleden bah 
scdiyor. Biz konuşmak için bu söylenenleri 
lamame'n dinlemek istiyoruz. Bazı maddeler 
de mahsulün geçen seneye nazaran az idra 
kinden yahut ihracatın fazlalığından veya 
ithalatın tahdidinden dolayı belki niıbi fark 
lar vardır. Mesela pirinç ve koyun geçen se
neki toptan fiatlarına nazaran bu sene biraz 
daha pahalıdır. 

Fakat pahalılık her hangi bir zümre ve
ya ıahsm teıebbüsiyle temin edilmi! bir ih
tikardan değil koyunun ayakta satııının ge 
cen seneye nazaran köylü lehine olarak 
biraz fiatlanmasından ecnebi pirincin de kon 
lenjaoa tabi tutulmasından biz bunları ve 
bütün gıda maddelerini teker teker tetkiyk 
ettik. Fakat şehirde ihtikar mevcut olduğu -
na yani İstanbul' da gıda maddelerinin her 
hangi birinin üzerinde fazla kazanç için 
spekülasyon yapıldığına tesadüf etmedik. 
Aksi takdirde müteşebbisleri aleyhine kanu 
ni takibatı tahrikde bir saniye tereddüt et
mezdik. Sehirde ihtikar mevcut olduğunu 

·iddia ed;nler eğer bir tek madde üzerinde 
bu iddialarını tevsik edebilirlerse belediye 
bu mevzu üzerinde şiddetle takibata ama • 
dedir. Demiftir. 

i'\luhlclit ıniibaclc·lc i~Jeri 

lstanhul 4 (Telefon) - Muhtelit mü
badele komi~yonunda tasfiye iıleri devam 
ediyor, encümenlerde~! do~yalar !ür~ ~e 
yunan Katibi Umumılıklen~e ve~lmıf~~: 
Türk heyetinin firari malı dıye tayın ettı(I 
emlak tetkiyk edilmektedir. 

Polis terfileri. 
Polis müntesipleri arasında açılan umu· 

mi müsabakada terfi edenlerin Jisteıi ikmal 
edilmiştir. Terfi eden memurlar yeni deree9 
leri üzerinden maaşlarmı cümhuriyet bay• 
rammdan iytibaren alabileceklerdir. Bu me 
morlar kazandıkları numara sırasiyle mün
hal memurluklara tayin edileceklerdir. Ter 
fi edenlerin isimlerini sırasiyle yazıyoruz: 

Kulem sırasiyle Emniyd memarlağana 
terfi ettirilecek merkez memurları 

Kemal Bey İzmir, Süleyman Naci BeJ. 
lstanbul, Cemal Bey İstanbul, Şükrü BeJ. 
Ankara. 

Mtrkez memarlıığa için açılan miisaba
ko imtihanında mavaf fak olan birinci komi 
strler: 

Hulusi Ef. Ordu, Yusuf Ziya Ef. Çaakın, 
Tahsin Ef. Ankara, Hamdi Ef. Ankan, A1i 
Ef. Jstanbul, Yapr Ef. Trabzon, Tevfik 
Ef. fukiıehir, Sıtkı Ef. Ankara, Maıtafı Ef. 
Ankara, Tevfik Ef. lzmir, Mehmet Ef. lı • 
tanbul, Şevket Ef. Oiyarbekir, Cent Ef. 
İstanbul, Hamit Ef. Mardin, Şevket Ef. Kar. 
seri, Ahmet Ef. İçel. 

Birinci komistrlik için aplan a•••İ •I 
sabaha imtilranınJa m•uallak olan ikinci h 
nıistrfer: 

lsmail Hakkı Ef. Malatya, izzet Ef. 
Kastamonu, Talat Ef. İstanbul, Salim Naz. 
nıi Ef. Bursa, Mevliit Süreyya Ef. Kayseri, 
Muzaffer Ef. lstanbul, Talil Ef. lıtanbal, 
H. Hamdi Ef. İstanbul, Şaban Nuri Ef. Aa 
kara, Hasan Basri Ef. Çoruh, Masta fa Ef. 
Gümü!hane, Abdullah Ef. lstanbnl, Miiııir 
Ef. Samsun, Muvaffak Ef. Eskiıehir, Baha· 
ettin Ef. lstanbul, Ki.mil Ef. Konya, Saim 
Ef. İstanbul, Cemil Ef. lstanbal, Rifat Ef, 
lstanbul, Tevfik Ef. lstanbul, Nail Ef. lı • 
tnnbul, Hakkı Ef. lıtanbul. 

ikinci komiserlik imtihanında muval • 
fak olanların isimlerini yann neıredec• • 
jiz. 

ltalya')a girt>cek )UmurtalarUIUJI 

İstanbul, 4 (T elefoa) - ltalr.! hilll • 
ıneti ltalya'ya girecek türk yamartalan Ü• 

Deri Ye ],! .. tik ayakkalncılar rine silinmez mürekkeple türk malı old•P. 
ihtilafı na dair damga vurulmasma karar nrmit • 

lstanbul, 4 (Telefon) - Deri ve lastik tir, ve bu karar buradaki ihf~~ar ~..: 
ayakkabıcılar ihtilafını tetkiyk edecek oda fından tatbiki güç olduğa için memn•mr 

heyeti yarın ilk defa ol a~ra ... k~to~p!l!la•nea!!!ca'!!lkl!!!ltı!!!!r .!l!!!ll!!si!!!zl.ik•l!!!e !!l!ki!!aı!lrf;ıll.an.ii!1iiııııııii§t!.ır1111• ------z ı 

A1ahptri Hatan'un mttfun balıınılıığıı tiirbtnin lıariçttn ~~ri~ii
§Ü. (Tiirbe gayet musanna mtrmerden mamal bir stnalo •Zt?nt 
otartıılmıı§ ıekiz ctplıtli llt htr ctphesinin ttzyinatı ~am~mıylt 
ayrulır. B• tltfa Maarif Vekciltti tarafından milttmmıl bir 11 • 

rtttt tamir ıttirilmiıtir. 

1205 milaii tarihinde Kılıç Aslan'nın oit• Kıyh•11t0 :ıa•a
nında Kılıç Aslan'ın kızı llt Kıyhıısrto'in kız lrardıfİ ~~ 
/latan namına in§G ettirilmif olan ve ilk Tıp 111ıktt6i Ot"""""' 
olarak kallanılan n111hıır Şilaiyı mttlrtstsinin luıpıa. ) 

(Y a:ııa alma ,.,JJa 
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Garpta fikir hareketleri. 'r·~~... .,... .,.~,.. CP'ft .,.~,.., 
ROMA•N ROLLAND'NIN SOVYET MUHARRiRLERiNE BiR MEKTUBU_ ı M em 1 e ket Postası . ı 

J. J. ROUSSEAU'NUN MEKTUPLARI VE HAY ATI h b -~· iO ~142:iııı1~Clf!iiiiı.~@..... ~ 
Sovyet maharrirlerinin ağaslosta akte

iltcekleri kongreye claott olanan Romain 
Rolland, clautlfilere yazdığı bir mektupta 
Mhlıi ahvalinden dolayı Rasya'ya gidemİ· 
ytctğini bildirdikten sonra kongrenin mü
zakert edeceği ba§lıca meseleler hakkında 
'da kıymetli satırlar ilaoe etmi§tir. Mektu
bun Journal de Moscoc' da rıeıredilen ba 
/:ısmmı tercüme ediyoruz: 

"Şimdi de, Sovyet muharrirleri bi liği 
uas nizamnamesine göre "Sovyet edebiya
tının baılıca tarz ve usulü "olan,, Sosyalist 
realizm hakkında birka~ söz söylemek iste
rim. 

Hakikatle sanatkar arasında canlı bir 
rabıta mevcudiyetini benim kadar şiddetle 
arzu eden ofmamııtır. Hakikatin yalnız afa
ki bir surette tetkiki değil, ibdakir bir ha
reket içinde yeniden yaıanmasrnı iltizam 
etfm. 

"Fiil ve harekete müncer olmayan her
hangi bir fikir ya akamete mahkumdur, ya 
but bir ihanet teıkil eder,, dedim ve bütün 
yazılarımın fiil ve hareket olmalarına gay
ret ettim. 

Binaenaleyh sanatlarmr, mücadele eden, 
yıkan ve yapan tekamül ve inkılap dalga~ 

lanna karıftırdıklarından dolayı Sovyet 
ır.uharrirlerini takdir ederim. Bu suretle 
zamanın canlı ve yaratıcı kuvvetlerine İ§lİ· 

rak ediyorlar. Onlar gibi tabiatın bir unsu
m mahiyetini ılıyorlar. 

Ancak, sanatı yalnız bu vazife içinde 
mahpus bulundurmağa kalkıımak, inkıla

bın kurduğu yeni nizamın istikbali bakrmın
tlan pek valıim olur. 

Hedef siz murakabe ve hayalin serbest 
salıalarmı pire açık bulundurmalıdır. Jıim, 
keıiflerinin bugün nasıl tatbik edileceğini 
düıiinmek mecburiyetinde bulunmaksıım 
tetkikleri ve araftırmaları için hudutsuz bir 
1ıiirriyete nası muhtaç ise şiirin ve tef ek
kürün ruh ve dimagdaki kaynaşmalarına 

halel getirmemelidir. Bunlar, beşer ruhu
nun en derin yerlerinde gizli servetleridir. 
Hatta ati için ihtiyat olarak saklanması la
zımgelen cevherl~rdir denilebilir. Goethe, 
Hugo, Shakespeare, Dante, Eshilos gibi en 
büyük ıairlerin eserleri iki kısma ayrılır: 
biri, zamanlannm tekamül seyrine bağlı o
lan, diğeri de birkaç tabaka daha derinde 
bulunup zamanlarının ihtiyaç ve temayül
lerinden daha ileri gitmiı olan kısımdır. 
J~te bu ikim:i kısımdır ki gelecek asırları 
besler. Gene odur ki kendi şan ve fi>hretle
rini, mensup oldukları milletlerin şan ve 
şöhretini ebediyete kavuıturmuJlur. 

Bu servetlere itina etmelisiniz arkadaı· 
larun. Siz yalnız bugün için çalıpnıyorsu

ımz. Methalini teıkil ettiğiniz gelecek asır
lar için çalfııvorsunuz. Sesleri büyük mes!l
fcler kaplıy b"ien şair ve alimlere geni, bir 
n:evki lemin ediniz. Hedefsiz şiiri, hedefsiz 
ilmi te~ik ediniz! Sanal ve ilmin hakikat 
n güzellik sahalarında fethettikleri her 
kurduğunuz yeni alemin tohumudur. 

ilave etmek isterim ki bu, halis sanat
kir ve ilimi içtimai fay dası olan mesaiden 
ılakoymamalıdır. Çünkü, böylece, yalnız 
camiaya kar11 vazife yapılmıı olmaz, aynı 
zamanda ruhun selametine, sıhhatine de 
hizmet edilmiı olur. Fikri murakabe ve 
eser inkipfı münavebe ve tevazün etmeli
dir. Tam insan odur ki kendinde zengin bir 

• ~eruni hayat yaplmağa ve bunun enerjile
rini umumi hayata akıtmaia muvaffak o-

lar.,, 

Neşri on bir une Jıoam edtn ot yirmi 
•iyiik cilt fafan }. - }. Roasstn'nan mık -
fılplan haklwMla Rtvaı dts Dıax Mondes 
•tcmaası.ııla p ıayıfalan okadak: 

Son zamanlara kadar J. - J. Rousseau' -
laa mektuplanndan elde mevcut olan ye -
ıine mecmua en apğı bin kadar mektubu 
muhtevi ve 1824 de basılmıı bir eserdi. On
'dan heri daha iki bin mektup bulundu. Fa -
kıt bunlar muhtelif gazete ve risalelerde 
De§redilmi' olup bir araya toplanmamııtı. 
Uç bin kadar mektuba \ir araya toplamak, 
tasnif etmek, tarih sırasiyle sıralamak, son
ra asıllariyle mukabele ebnek, iyzaha muh -
laç olan yerlerini tespit etmek ve hu iza 
.. h nrmek büvük Wr fera~at, gayret, sabır 
•e edrhivıt •!kı istiyen Te bütün bir ömrü 

dolduracak olan bir iıti. Bu İJİ, Cenevre umu 
mi kütüphanesi müdürü Tb. Dufour başar -
dı. Gençliğindenberi Cenevre'nin en büyük 
çocuğuna karşı derin bir aşk hesliyen bu 
ilim, 1864 de işe başladı ve ona bütün öm 
rünü hasretti. Filhakika Dufour, hu muaz
zam esere tlli sekiz sene çalı1tıktan sonra 
1922 de öldüğü vakit metinleri tamamen 
tasnif ve mukabele etmiş, bir çok yeni m~k
tuplar ke~fetmiş ve 132 büyük dosya hazır
lamış bulunuyordu. Bunları neşretmeğe 
muvaffak olamadan öldü. 

Me!hnr profesör Pittard'ın zevcesi ve 
bizzat çok tanınmış bir muharrir olan Ma -
dam Noelle Roger, Th. Dufour'un kızıdır. 
Babasm:n eserİ!ıi yarım bırakmak isterniyen 
bu kıymetli kndm onun neşrine teşebbüs et -
miş ve ilk cilt, 1924 de Paris't .. Armand Co
lin müessesesinde çıkmıfiır. Vasati olnrak 
senede iki cilt neıredilmek üzere yirmi cilt 
tutan bu eserin virminci ve son cildi nihayet 
bu sene cıktı. Th. Dufour'un eseri hakiyki 
bir abidedir. 

Böyle bir mecmunnın J. - J. Rousseau' • 
nun kitapları değilse de ahlakı hakkında lıi
kim olan fikirlerde değişiklilder getirmeme
sine imkan yoktur. İşte bu noktaları tetkiyk 
f'lmek istivoruz. 

Hakiyki ıahsiyetini tespit etmekte güç ~ 
lük çektiren muahrrirler arasında Rousseau 
en hafla gelir. Rousseau hakiykatte nedir, 
bir ,air mi yoksa kaba bir hatio mi, alelade 
bir maceraperest mi yoksa bir edip mi? Sıi
lam bir mantık sahlbi mi yoksa bir nevi mec 
zup mu? Hakiykalte hepsi birden..... o, en 
!iddetli teıatlarm bir arllva toplandığı bir 
adamdı. Şahsiyetini teıkil eden ve etrafına 
her cinsten taraftarlar ve tilmizler toplryan 
İfle bu tezatlardı. 

Rousseau'nun eserleri ve mektupları İyi 
tetkiyk edilirse hassasiyet İytibarile hötün 
hemcinslerinden daha zengin olmadığı da 
anla,ılır, ıehvelperestti. Fakat şehvetperest
liğin hassasiyetle miinasebeti olmadığı ve 
hatta biribirine zıt oldukları malumdur. 
Bundan başka cok asabi idi. Sıhhati ivi olma 
dığı için bu asabiyet onda marazi bir hal 
almış ve zamanla evhamlı bir adam olmu' -
tu. Derin ve devamlı merbutiyet er, ,ifa bul 
maz ruhi a:r.aplar ıfoğuran hakivki hassasi
vetten Rousseau'da eser yoktur. Hatta 
"aşk,, bile hissememistir: sevmekten ziya 
de sev11mistir. Dostluklarında d"lıi kalbini 
esaslı bir dostluğa bağlamış değildir. 

Bu hususla bizi uzun zaman aldatan 
Rousseau harikulada ifade kudreti ve em
salsiz muhayvelesidir. Bu sayede bize, biz -
zat hissetmediği hassasivet manzaraları vös 
terdi. Rousseau ömrü oldukça "mukaddes 
bir iptila., peşinde koımuı, fakat bulmzığa 
muvaffak olamamış ve geçici hevecanlarını 
bize o mukaddes İptila kisvesi altında gös
termiştir. Hislerini ve fikirlerini ifade busu 
ııundak harikulade maharet savesinde bun -
lara hem herkesi inandırmış, hem de niha -
vet kendisi inanmıştır. Mm d'Houdetot ona: 
"Sizin kadar, sizin gibi seven bir adam da -
ha diinyava gelmemi tir .. dediği zaman bu 
söze kendi de kaılmıştı. Kendisi kadar kim
senin sevmediğine ve sevemiyeceğine tam 
h;r ~"fvetle knnaat getirm";ti. 

Rousseao kendine mnh yyel bir alem 
kurar ve bunun içinde gaşi olurdu. Fakat 
hakiykat her zaman o kurduğu alemi yıkar. 
tarumar ederdi. O da böyle bir hadiseyi 
tevekkülle karıılamaz:dı. Bir taraftan çekin
gen, bir taraftan mağrur, bundan baıka 
vesveseli, evhamlı, tez gfü:eni" ve kimseye 
iytimat etmez bir adam olan Rousseat! ha -
yntın ve insanların kendisinde hasıl ettikleri 

yP.t inkisarlnrmm sehen eri i tabm~a ara 
vacağma kusuru insanlarda ve havatta bu -
lor ve her ıeve küserdi. En sade bir sözü 
fena tefsir eder, herkesin ker.disine kötülü'· 
etmekle meıgul oldu~ kanaatini sabit fikir 
halinde taşır ve böylece bir gün eve] en iyi 
dostu bildiği adamlara ertesi l!'ÜD en hiamın 
düımanr nazarivle bakardı. Münasebetle -
rinde o derel:e aksilik gösterirdi ki bütün 
dostları birer birer ondan uzaklaıır, ve neti
cede Rousseau'nun kendilerinde farzettiği 
vaziyeti almıf olurlardı. Filhakiyka fUUru 
salim olmıyan Rousseau'nun dütmanları 
onun bu marazi tarafını görmemiılerdir. 

Zira Roasseau'nun son senelerde cinnet 
getirmi! olduğu muhakkktır. Şiddetli bir ma 
lihulyaya mı, yoksa aynı derecede vahim 
bir nevrasteniya'ya mı müptela olmuştu bi -
lemeyiz f ıkat her yerde n herkesi bir diiı 
man görmek ~ibi bir hastalığa tutulmuş ol
duiu inkar edilemez. Esasen tabii, ahlaki, 
hayatındaki karııık maceralar onu böyle bir 
ıkihete sevkediyorlardı. 

Rot1sseaa'aan bütün ha hususiyetlerine 
dair mektuplarının bize vermekte olduğu 
malumatı Conltssioas tarda da kısmen edin 

BURSA 
Yananlı dağ sporculcı:-ı - Yunanlı dağ

cıların Uludağ seyahatleri, ecnebi memle
ket alpinistlerirun memleketimize kafile ha
linde yaptrkları ilk seyahat olmak itibariy
le burada fevkalade samimi bir alaka He 
kar!ılandı. iki memleket dL\ğcılarmın bu ilk 
teması her iki taraf 
ta da unutulmaz in
tibalar bıraktı. Yu
nanlıların bu seya -
hatten maksatları, } 
bir bakımdan kom -
şu ve dost memle • 
ket doğcıları ile le -
mas etmek, diğer 
cihetten de Uluda -
ğm kıı sporlan için 
ne dereceye kadar 
müsait bulunduğu • 
nu tetkik e}·lemek -
tir. Yunanluar filba 
kika dağımızı bari -
kulide güzel bul -

rumlara açıldığı söylenen yeraltı yolu olsa 
gerek, Müteakiben dimdik bir meyilden ba
zen karda kayarak bazen karada yürüye
rek göller mıntıkasına vardık. Bir noktada 
kayalara tırmanma da yapıldı. 

Göller başlıbaşma birer alemdi. 2000 
metre yüksekte insana denize kavuşma his-

muşlar ve kışın tek- Yananlı dağcılar Uludağ ottli önünde. 
r~r gel~iye karar verdiklerin~ söylerken ı sini veren bu göller hakikaten görülecek 
turk dagcılarmı da mem1eketlerıne davet et- §t.yler. Birinin üstünde muazzam baz küt-
mislerdir. ı ı · .. ·· T kı · ı d · · d k' ~ e erı yuzuyor. ıp ııma enızın e ı ays-

Yunanlıların bu seyahatlerine ait notla- bergler ve bangizler gibi .. Bursa dağcıları 
rımı yazıyorum: gölün üstünde yüzen buzlarda penasızca 

Gece yarısından sonra saat 2,30 da U- geziniyorlar. Yunanlılar bu acayip manzara 
ludağ otelinden ayrıldık. Haziran sonunda karıısında hayretlerini giıliyemediler. Ki· 
harareti sıfıra düıüren soğuk ve sert bir )imli gölde kadın erkek birkaç yunanlı de
rüzgar esiyordu. Sabahın serinliğindeı yo- nize kavu~tuk diye soyunup yüzdüler. 
rulmadan ve terlemeden bir saatte zirveye Göllerden yukarı çıkıı yorucu oldu. 
çıktık. Fakat zirvede rüzgarın sertliğinden 2500 küsur metre irtifaındaki Karatepe' de 
ayakta durmanın imkanı yoktu. Bunun icin biraz dinlendikten sonra gittiğimiz yoldan 
bütün kafile güneıin doğu~unu, adeta m;,_ döndük. Yürüyüş fasılasız tam 12 saat sür
zide bekliyen asker gibi; yere yatarak sey- müıtü. Şayanı hayrettir ki: 3, 5 saat uyku
retmiye mecbur kalmııtı. Kendimizi ikinci ya mukabil 12 saat yürümemize rağmen 
kanun ortasında zannediyorduk. Ayaklan- hiç birimizde ufak bir yorgunluk alameti 
mız üşüyor, ellerimiz tutmuyor, vücutları- bilP. yoktu. Yalnız yüzlerimiz güneJten J 
mız adamakıllı titriyordu. Burada akşamın 
geç olmasına mukabil sabah erken oluyor. 
Kimseler güneJİ görmeden biz onu şimdi 

görecektik. Sabaha kadar ortalığı aydınlat-
maktan yorulan ay, biraz sonra soluk b;!n· 
ziyle Çanakkale boğazının üstünden geçip 
gitti. Güne,, yerden bir yanar dağ fışkırı
yor gibi Ankara dağlarının üs\ünden büyük 
bir azametle doğmıya başladı. Bu sırada 
muttasıl iıliyen yunanlrlann fotoğraf ma
kineleri, bana gazete fotoğraflarının mühim 
htıdiseler karşısında gösterdikleri hummalı 
ve heyecanlı faaliyeti hatırlatıyordu. Güneş 
doğdu. Faki\t zirvenin gölgesi Manyas gö
lünün üstündeki havaya bir mürtesem dü
şürmüftü. Yunanlılar bu gölgenin de resmi-
i kacırmadılar. 

Nihayet Kasadaki defter imzalandık
tan sonra dağın şarka doğru uzayan tepe
lerine tırmanmaya başladık. Solumuzda İs
tımbul, Adalar, körfezler ve irili ufaklı te
peler bir yağlı boya tablosu halinde aynk 
larımızm altına serilmiıti. Üç kilometre son 
ra yolumuzun ıağmda daracık bir delik na
zarı dikkatimizi celbetti. Aramızda tophya
bildiğimiz ipleri ve boyun bağlarını biribi
rine bağladık. Bu iplerin ucuna da bir elek

f ımanisfanrrn 933 kayak 
§ampiyona Uladağ'da. 

hıysız bakır rengini almııtı. Yüksek yer
lerdeki havanın vücutlar üzerinde yaptığı 
bu inanılmaz tesiri anlamak tecrübe etme
dikçe mümkün değil.. 

trik lambası düğümliyerek içeri saldık. İp Yunan dağcıları arasında Yunanistan'ın 
24 metre kadar uzun olduğu halde yere 933 kayak şampiyonu Mil. Amelie Callı
değmemişli. Mııamafıh elektrik ziyası 30 aırıbetso da vardı. Matmazel mükemmel 
metre kadıır derinlikte kar oldu~unu göste-
riyordu. Burası galiba eskidenberi rivayet 
olunan ve bir ucu zirvenin altındaki uçu-

mek kabil olmakla beraber mcktuolann bi -
zi hu noktalar üzerinde tenvir eimesi edebi • 
vat tarilıi h·+nnındım büyük bir kıymeti ha
izdir . Filhakiyka hu suretle Rousseau'nun 
Confessions'ları yazarken tamamen saıni -
mi olduğu teeyyüt ediyor. Ancak, samimi ol 
mak hakiykati söylemek olmadığına göre 
bir çok hadiseleri tahrif ettiği de sabittir. Fa 
kat Rousseau'yu bizi taammüden aldatmak 

istemiı olmakla da itham edemeyiz. O, ne 
kendilerinde ne kendileri haricinde !ıakiyka
ti olduğu gibi görmeğe muvaffak olamı · 
yan adamlardandı. Bcnlar, daimi bir hayal 
içinde yatarlar ve muhayyeleleri, hakiykati 
daima tahrif eden bir makinedir. Hele böy 
te bir istidada Rousseau' da ki ifade kudre
\İ de inzimam ederse tahrifin hududu ci
maı. J,te, Rousseau böyle bir insandı 

fransızca ve İngilizce biliyordu. Kendisine 

Uludağ'ı kayak sporları için nasıl bulduğu-

nu sordum. 

"- Gayet mükemmel dedi ve ilave et

ti. Bilhassa 2000 metreden sonraki tepeler 
kayakçılığa fevkalade müsait.. Balkan o

limpiyatları burada pekala yapılabilir,,. 

~~atmazel Yunanistan'daki dağcılık leşkila
lı hakkında da iyzahat verdi. Bu iyzahata 

nnzaran Yunanistan' da, bizde olduğu gibi 
müstakil kulüpler değil, merkezi Atina'da 
olmak üzere birçok ,:birlerde ve muhtelif 
mıntakalarda birer dağ kulübü vardır. Bu 
umumi kulübün ismi (Yunanistan dağcılık 
teşkilatı) dır. Yunanistan' da kayak spor
ları için en müs;it dağ Olimp'tir. Diğer 
d;\ğlarm irtif 11 Uludağ' dan münhat oldu
ğundan oralarda daha ziyade yaz dağcılığı 
yapılmaktadır. 

MUSA 

}' abancı fW!llclsı. 

Fransa'nın mali 
siyaseti. 

Mali ıslahat projesi fransız meclisind 
müzakere edilirken hükumetin gayri mül• 
canis bir siyaseti olduğundan, nizamnam• 
lerle bir fiat deflasyonu yaptığından ft 

müzakere edilen proje ile fiatları yükseltr 
ceğinden ve hepsinden fenıısı memleket 
içinde para hareketleriyle alakadar olnıa• 

<lığından şikayet ediliyordu. Altın esasındl 
:sağlam olmadığmı unutmayınız ve sağlaıll 

para siyasetinde Fransa'nrn tele başına kal• 
masmdan korkmuyor musunuz? deniliyor
du. 

Maliye Nazırı M. Jermen Marten mec
liste verdiği beyanatta demiıtir ki: 

- Paramızın müdafaası hükUmetin girİf 
tiği teahhütlerin en mühimlerinden birioİ 
teşkil ettiğini hatırl tırım; biz bu husust• 
siyasi sebeplerle değil, içtimai, milli ve hat 
la beynelmilel menfaatlere hizmet ederek 
ısrar edeceğiz. 

Evvela, neden paramızı kıymetten dii· 
şürelim 1 İç fiatları dış fiatlara yaklaştır
mak ve fransız parasının eaıebi paralarl 
seviyesinde olması için mi? Fakat frangı' 
de:hilde o derece kuvvetli bir para oMnğd
nıı mo sanıyorsunuz? lsviçre veya lngifte
rt.' de seyahat etmiş olan herhangi bir killl" 
se aksini mÜJıı.hecle edip, bilhassa bizid 
para vahidi kıya~imizin satın alma kabili
yetinin ecnebi vahidi luyasil~rine nazara• 
apiı olduğunu f arzedebiJir. 

Mesele ancak pek acil bir lüzum zuhd • 
rnnda, 1926 senesinde bizde ve geçen se
ne birle,ik devletlerde olduğu gibi, mevıo• 
bahs olabilir. Fransa'da bugün VJzİyet böf• 
le midir? Hiç bir suretle. Bugüne kadar pı• 
r.mızm karıısmda ancak bir tek teblik• 
belirmesi gördük, o da hazinemizin iki •1 
•niiddetle sıkıntıda bulunduğu zamandı. 
"akat paramız asri harici sebeplerle tehdit 
edilmemiıtir .,, 

Bu kıymet tenezzülüne tefe -s e ol"' 
le bir şey kaybetmiyeceğiz denilmişti. r-1· 
Je-rmen Marten bu fikre iştirak etmemek• 
tedir. Hükumet paranın kıymetini düpit
mekle kendi Knetlerinin hamillerine karfl 
mukaddes mukavelelerini ihlal etmi~ olnır• 
yacak mıdır? Bir kelime ile bu sistemati~ 
bit iflastır. 

Ancak bir para kıymetsizleşmesini• 
Fransa'nın harici vaziyetini dözeltebilecef 
söylenmiıti. 

Fakat misal mevcut olm1dığ1 için bit 
tenzili kıymetin fiatlann düşme hareketin • 
de yapacağı tesir bilinmiyor. Diğer taraf• 
tan unutmıyalım ki lngiltere parasının kıy• 
metini düıürdü, diğer taraftan mesela Çill 
gümrük resimlerini '7c 25 artırdı Biz busı
dan eyi bir netice bekliycbilir miy'z? 

Fransa gibı bir millet bugü 1 ii rar• 
kargaşalığına ker.dini kaptırırsa bu un n• 
kendine, ne de başkalnrına faydası olur• 
Esasen her taraftan bana böyle bir tecrii
benin bütün dünya için tehlikeli olacağı ha• 
beri gelmektedir. 

Para karga~lığı şiddetlendikçe Fransl 
hükumetine bugünkü vaziyetini bıralrtır• 

mamak hususundaki temenniler f azlalaf• 
maktadır. Çünkü Fransa'nın nakdi ve iktı
sadi sahada olduğu gibi daha geniş bir sa· 
hada da taliine layık bir rol oynıyacağı za• 
man gelecektir. 

Mali ıslahat projesine gelince bazıları

nın iddia ettikleri gibi bu hiç bir zaman ka• 
zanç vergisini kaldırmıyor. Ancak verıi 
nisbeti ifratla yükseldikçe hem varidat azal 
dı ve hem de bu vergiyi verenler · millet~ 
l\urbanlan oldu. Memleket için ağır olıuıy• 
cak, harici ve dahili fiatların nisbetini ilr' 
lal etmiyecek ıekilde vergiler koymak li• 
zımdır. Maliyeyi bir sınıfın lehine olarai 
değil fakat iktısadi hayata yeniden canlal 
mık imkinını vermek üzere ıslah etmek it,• 
cap ediyor. 

Hükumetin takip ettiği sistematik bİI 
cieflasyon siyaseti değil f ıkat bir yenide' 
liuruı siyasetidir. 

Proje vergiden kaçan bazı adamlıtl 
y3kalamıktadır, ba vergi nisbetini ırtıt' 
mak demek değildir. Sadece daha ge,it 
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Giindelil:. 

• \1. YE' TIÇ"IN NUTKU. 
(Başı 1. inci sayıfada) 

günkü kadar çok olmadığı bir devir kay
detmez. Hiç bir harp, herkesi birden tat
min elmcmiflİr. Büyük harptan sonra, her
ktsi tatmin edecek olan bir muvazene ni-
111mmı sulh yolu ile aramak isteyen teessüs 
ve te~.ebbüsler ba§ göstennİ§tir. Biz bu sa
fın İçindeyiz. Türk milletini gururlandıran 
vt kendi kudretlerine kar§ı emsalsiz bir 
iytimat kazand·ran kati bir zaferden sonra, 
devlet siyasetini ve halk ve gençlik terbi
yesini her türlü irredantizm unsurlarından 
tasfi} e etfk. Hic bir ihtilııfta harp tehlike
si isf' nmetine do - ru gitmedik. Bizim harp
ta 11 ne ı ndar korkmadığımızı bütün dfüıya 
bi?ir : Biz on senedenbcri sulha ne kadar 
hd b ~J .. dığımızı, sulhu l.endimiz, mıntaka
mız ve dünya için yegane saadet amili hlnı
d:ğıı:ıızı ispat dmeğe uğr2~ıyonız. 

lh 11 ani r'dn aynı suretle d valanmak 
istİ3• n 1 oınşulnr ve do:!! r bulduğumuz 
VPkit sey"nme!tten, ve bu uğu::da onlarla 
beraber yapacağımız bir vazife vrsa, onu 
başarrn ğa çd ~maktan başka ne hissede
bilir ve ne rl ·; ~ünel;;lirdik? 

A :·lr, aydm!1k ve dcfru yoldayız: Yü
rüyelim! Bu y:>l<!:ın g·1•::i-i, ıc1ccraperest

!ik çıkmazları ile td:elıdır. 
FALiH RIFKI ---·----

Ziraat Vekilimiz. 
(Ba~ı birinci sayıf ada) 

müz kere \'e intacı için Ziraat Vekili Muhlis 
Beyin reisliği altında bir toplantı yapılmıJ -
br. 

Toplantıda imtihan tnlimalnameleri, 
doktora imtihanı, doktora uuvanmııı tevcihi 
~kil ve şeraiti ve dor.ent olmak evsafına ait 
bir cok meseleler müzakere edilmiftir. 

Müzakere baılarken enstitünün rektörü 
Profc.wr Falke laypzi~ üniversitesinin Zi -
raat Vekilimiz Muhlis Beye felsefe doktoru 
unvanı tevcih edildiğini ve doktorluk bera
tının takdimine l.aypzig üniversitesinin ken
disini m m 1r ~tmiı bulunduğunu söyliyerek 
ber~h Vekil Beye vermiştir. 

Ziraat Vekili Muhlis Bey profesörlerin 
tebriklerine te"kkür ettikten sonra toplan -
h ruznamesinde yazılı maddeleri müzakere
ye df'vam etmiftir. 

Bu tevcihten dolayı biz de, muhte"el!' 
Zirn • Ve ilimize tebriklerimizi sunanz. 

mikyasta vatandaıları hükumetin \'azifesi
nc i§lirake davet etmektedir. Bu memleke
tin iktısadi hayatı için eyi bir tedbir değil 
m"dir? 

Hükumetin ist · · .. ·ergi kaçakçılığını 
her yerde meydana cıkarmak ve cezalan
dı,.maktır. Vergi me~urluğundan kaçarak 
sahte bilançolar yapmakla geçinen adamla
ra karşı yeni projade Jiddetli tedbirler der
piş cdi!mi~tir. 

Daha d ğuıundanheri çok müıkül bir 
iıt başl m' olan hü1 Amet uzun zamandan 
heri b:ıh e "! n fakat bugüne kadar te§eb
büs cd"le:nemiş olan b" r ıslahata girişmek
ten çekinmemiştir. 

L'Enformasyon' dan 

fi .. ' 
0

1"1İveti Milliye'nin Romanı: 3 

• 
insanlığın 

RAllMIYETI MiLLiYE 

Hava taarruzlarında halkın alacağı tedbirler • 
Gaz taarruzları nasıl yapılır? 
Şehirlere yapılacak hava taar. 

nızları sis, yangın, gaz bombaları be 
raber atılmak suretiyle aynı ı.aman 
da yapılacaktır. 

Evvela şehrin o kısmı sis bomba 
lan atılarak kesif bir sis bulutiyle 
örtülür. Bunu miiteakip iki bin beş
yüz derece hararet hasıl eden yan -
gm bombaları atılır. Şehirdeki bu 
görmemezlikler ve kargaşalıklar 
içinde bu yerlere gaz bombalariyle 
taarruz edilir. Yangın bombalarını 
su ile söndürmeğe kalkışmak bun
ların daha kuvvetli olarak yanmala 
rım muciptir. Ancak bunlar toprak 
ve kum atılmak suretiyle söndüriU
meğe çalışılır. 

Hal kın gazlara karşı korunması 
iç:in yapılacak tedbirler. 

Bu mühim mesele birçok müte
fcnninleri ve bu iı.::lcrle a.iakaciar o
lanları düşündürmektedir. Bütün 
Hr memleket halkını miivellidülhu
muza ciha~dariyle donatmak çok 
mühim ve masraflı bir keyfiyettir. 
Yalnız muhtelif memleketlerde ya
pıldığı gibi büyi.ik şehirlerde yeni 
insa edilecek hususi ve resmi bina
l2ra gaz sığınakları yapılmasını bir 
kanunla mecburi kılmak herhalde 
zaruri ve elzem bir keyfiyettir. 

Aynı zamanda memleket içinde
ki fabrikalardan ucuz fiatlarla gaz 
maskelerini halka edindirmeğe mec 
bur kılmakta bu müşkülleri hallede
cek düşüncelerdendir. 

Bunlara malik olmak da kafi 
gelmiyecektir. Bunların kullanma 
tarzım, faydasını ve bunların kabi
liyet ve mukavemetlerini halka an
latmak ve yahut bunlarla birlikte 
birer tarifname ile bu hususları iy
zah etmek de iycap edecektir. 

Bütiin memleket dahilinde gaz
dan korunma cemiyetleri namiyle 
her Y.erde büyücek kasaba, nahiye 
ve koylere varmcıya kadar birer te
şekkülün meydana gelmesi ve bu
ralara bu işlerden anlar insanların 
getirilmesi suretiyle halkı mütema-
di gaz konferansı ve dersleriyle ir
sat etmek de bu tasavvurlar arasm-

, en mühim yeri işgal eder. 

Büyük şehirlerde itfaiye teşki
latından da istifade edilerek ve şeb 
ri muayyen kısımlara ayırarak gaz 
temizleme müfrezeleri, yangın sön
dürme grupları, can kurtaran bir
likleri ve sıhlıi imdat kıta/arı, haber 
verme (alarım) teşkilleri daha sulh 
z:ımanında meydana getirilmelidir. 

Bütün bu tedbir ve teşkillerden 
sonra sık, sık büyük ve büyücek şe
hirlerde, kasabalarda gaz alarmı 
manevraları ve tatbikatları yanıl-

mak suretiyle bu işe harptan evel 
tamamen alışmak ve iyi bir bilgi ve 
alışkanlık meydana getirmek zaru -
reti vardır. 

Elde bu asri ve fenni vasıtaların 
tamam veya noksanlığı veya yok
luğu halinde de gazlara karşı bir 
dereceye kadar koruyucu olabilecek 
vasıtaların da halk tarafından bilin-
mesi bu bilgileri tamamlar. Şimdi 
bunları da iyzah edelim: Halk, hava 
taarruzlarına sokakta, tarlada, kır
larda, binalar içinde ve araba, oto· 
mobil, şimendifer, tramvay gibi ve
saitte bulunurken maruz kalırlar. 
Dışarda bulunulduğu vakit gaz 

taarruzlarında hareket tarzı. 
1) Maske mevcutsa hemen takıl

malıdır. 

2) Biitün düğmeler iliklenmeli ve 
yakalar kaldınlmaldır. 

3) En yakın kapalı bir yere gir
melidir. (veya varsa sığınaklara) 
Yahut 35 metreden yüksek binalar 
varsa bunların üstüne çıkmalıdır. 

4) Koşan bir insanın fazla tenef
füs etmek ihtiyacından dolayı gaz
lan daha çok teneffüs edece<Yi dü
şünülerek telaş edip koşmam~hdır. 
Koşan bir adam gaz yutarsa kurtul
masına imkan yoktur. Bunun için da 
ima uzun ve yavaş adımlarla yürü -
melidir. 

5) Maske yok ise yüze ıslak bez 
veya ıslak bir torba gibi bir şey ge
çirilmelidir. 

(Bu ~uyun sodalı veya karbonat 
dö sudlu su olması çok şayanı ter
cil. · ir) 

6) Rüzgarın aksi istikametinde 
olan yüksek ağaçlara, yerlere veya 
tepelere çıkılmalıdır. 

7) Çarşı ve pazarlarda bulunur
ken sükUnetle etraftaki yakın evle
re ve kapalı yerlere girmelidir. 

Kapalı yerlerde bulunuluyorsa: 
1) Varsa sığınaklara girmeli. 
2) Yüksek evlerin üst katlarına 

çıkmalı. 

3) Varsa maske takılır. 
4) Kapı, pençere ve bütün evde

ki delikler sıkıca kapanır ve tıkanır. 
Kapı ve pençerelere sodalı su ile ıs
lanmış veya hususi surette yağla bu 
l<lnmış perdeler asılıp sıkıştırılır. 

Hava girmemesine çalışılır. 
5) Geceleyin petrolle yanan lam

balar, yanan ocaklar ve sobalar he
men söndürülür. 

6) Maske yoksa gene sodalı su 
ile ıslanmış bezle nefes alınmağa 
çalışılır. 

7) Sokağa ancak (çıkılabilir!) ha 
beri alakadar gaz memurlarınca şe
hirde iylan edildikten sonra çıkılır. 

8) Sokağa çıkılınca sokaklarda 
su damlaları ve su birikintilerine do 
kıınulmamahdır. 

9) Evlerde yangın bombalariyle 
yangın çıkmış ise bunların üzerine 
toprak, kum gibi bastırıcı ve hava 
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Madam küri öldü. 
(Ba§r birinci sayıfaaa) 

dam Piyer Küri, bu sabah saat 4 te yulcaJl 
Savoi'de Sallanches civarında tedavi edila] 
ği bir sanatoryomda ölmüştür. 

Varşova'da 1867 senesinde ôo~an ')! 
gençliğinde Sklodovska ismini taşıyan b\I 
alim kadın, 1895 senesinde doktora tezlnJ 
vermiş olan Piyer Küri ile evlenmişti. 1 

Bu tarihten iytibaren zevcinin bUtü4 
fenni mesaisine İjtirak etmişti. 

1904 te doktorasını veren Madam Kür\ 
zevci ile beraber evela Polonium, sonra Mı 
Benont'unun teşriki mesaisiyle radium'~ 
buldular. M. Küri, öldüğü zaman Sorbon'• 
daki kürsüsü, zevcesine verilmiş ve ilk ele• 
fa olar l· bir kadın yüksek tedrisat kürsü• 
sünü iş~al etmişti. 

Zevcinin ölümünden sonra, M. Debie1\ 
ne'nin teşriki mesaisiyle Madam Küri, ~ 
zamana kadar Bromurc halinde elde edilGf 
bilen radiumu tecrit ctmeğe muvaffak ot 
muştu. 

Son zamanlarda sıhhati çok b<ı.!ul• 

muştu • 

~-------~------~~ 
Bu!unmaz Fırsat 

Beynelmilel ıerıide birincilikle Gri,' 
lema ve fevkalade mükafat kuanmıt 
ıecereleri menut ua - baba•aa bire) 
ayldı: kurt "öpeği yavruları sablıkta;~ 
Vuaiki, köpekleri •e yaYrUlan ıörmeW 
liztre randenı almak içia Aakara Poı 
tmtan (Hasan Fikret) adreaiae meW 
tupla müracaat edilmesi. Taliplerüa 
köpek mahibbi olmaları ıarttır. 

ile ateşin ve yanıcı maddelerin tem' 
sınr tamamen kesici şeyler atmalı~ 
dır. 

10) Sinema ve tiyatrolarda vta 
mağazalarda bulunurken de yukar • 
daki esaslar içinde hareket olunma
lıdır. 

Nakil vasıtaları içinde veya ~69 
rinde bulunulduğ.u vakit. 

1) Maske varsa takılır. 
2) Arabadan inip en yakın kapa

lt yerlere girilir. 
3) Harekete hazır olan ve yolcu• 

sunu almış trenler hemen hareket 
eder. Kalkmasına vakit olan katar• 
lardaki yolcular hemen tereni tah· 
tiye ederek istasiyon sığınaklarına 
veya en yakın kapalı yerlere girilil\ 

4) Otomobiller süratle hareketle• 
rine devam etmelidirler. 

5) Tramvaylarda iken hemen en 
yakın kapalı yere girmelidir. 

Bütün bunlar bir hava taarruzuna 
karşr, korunmak bakımından alına • 
cak bir sürü tedbirler bulunduğunu 
\ e bu tedbirleri almak için para ve 
masraftan ziyade bilgiye muhtaç ol 
duğumuzu açıkça anlatmaktadırlar. 

Mesele açıktır; daha sulh zama• 
nından hazırlanmak ve tehlikeyi ön· 
lemek, ona takaddüm etmek şarttır. 

Çünkü bilinen ve hazırlıklı bulu 
nulan her tehlikeye karşı koymali 
mümkündür ve daima mümkün ol • 
muştur. 

Tefrika: 40 Sonra zırhlı tren de ciddi bir muharebe yapabilir. , . - Liu • Ti • Yu bekliyor. 
- Evet, trenle istasiyonun etrafında tutunulabilecektır. 

ha 1 i. 
Andre Malro 

- Bu da bir düşünce ... Fakat bunun tatbik kabiliyetinde 
oldugunu ummam. Bunu çok düşünmek iycap eder ... 

. - Avrupalılar, Çin'de kendilerine benziyen tarafları hiç 
hır suretle anlıyamazlar. 

Ele geçirilen her şey, sırasiyle, teşkilatlandınlmaktadır. 
İsyanın, muhakkak ki, rus veya avrupalı kadroları var. Her 
idarenin ihtilalci memurları asilere yol gösteriyor. Her şeyi 
idare eden bir de askeri komite mevcut. Şimdi bütün polisin 
silahı elinden alınmış bulunuyor. Kızılların, herhalde, bir 
takım toplanma yerleri var ki kıtaları buralardan kışlalara 
karşı gönderiyorlar. 

Şanghay bankalar birliğinin şefi, Çin ticaret odasının fah 
ri reisi olan Liu • Ti • Yu, asilerin işgale başlamış olduktan 
Çin şehrinde, Ferral'in imtiyazlı mıntakalarda yapacagm• 
dan fazla, faaliyette bulunabilirdi. 

Zabit selam vererek müsaade alur. 
Ferral birinci kata çıktı. Eski Çin devirlerine ait heykel· 

terle her yam süslenmiş modern bir yazıhanenin bir köşe· 
sinde beyaz keten elbisesi, yakası.z beyaz gömleği, onlal' 
renginde alabros saçları ile Liu - Ti • Yu, dayanılacak yerle• 
ri nikelli bir kanapeye uzanmış, bekliyordu. Bütün çehrd 
ifadesi ağziyle çenesinde idi: enerji sahibi ihtiyar bir kur .. 

Sustular. Ferral memnundu. Çinli hoşuna gidiyordu; he
men hemen istihfafkar, bu arkaya müteveccih bas ve sonra 
bu çekingenlik .. : "Orospuları taşıyan trenlerin al t;nda boğu
lan Hankeu .. _. dıye düşündü. Komünistleri de gayet eyi an
lamıs. Hem ıktısat hakkında diişünceleri olduğu da şüphe
siz. Şaşılacak şey. Belki şehirde Sovyetlcr hazırlanırken bu 
adam Roma imparatorluğunun hiyle öğreten derslerini ha
tırlıyor. J isor'un hakkı var, bu çinlilcr hep kurnazlık düşü
n\iyorlar.,, 

Gene telefon: 

- Kışlalar kuşadılmış. HükumPtin yardımcı kuvvetleri 
artık gelmiyor. 

Ferral sordu~ 
- Şimal istasiyonu ne oımuş:' 
- Hen üz alınmamış. 
- :)u h:ılde hükumet cepheden kuvvet getirebilir? 
:;inli cevap ve,·di · 
- Belld, e'e"...:ıim. hükumet kıta1ariyle tanktan Nankin 

Zabit: 
- Çinlilerde büyük bir teşkilat kabıliyeti vardır, aedi. 
- Şar.kayşek nasıl korunabiliyor?. 

- Otomobilinin önünde daima muhafız otomobili gider. 
Sonra bizim gözcülerimiz de vardır. 

Ferral artık canını sıkmağa başlıyan bu başı dik tutuşun 
manasını nihayet anladı. Konuşmağa başladıkları zaman, 
Marsiyal'in tepesinden kendine bakmakta olduğunu sanmış
tı: halbuki zabitin sağ gözündeki misafir, onu yukardan aşa
ğıya doğru bakmağa mecbur ediyordu. 

Marsiyal cevap verdi: 

- Bu yetmez. Bunu düzeltme~ lazımdır. Ve ne kadar 
acele edilirse o kadar eyi olur. Ben gidiyorum: hükumeti 
ele alacak olan icra komitesini seçmek iycap ediyor. Orada 
belki bir şey yapabilitim. Sonra valiyi tayin etmek meselesi 
de var, bu ise ehemmiyetsiz bir iş değil... 

Ferral ve zabit yalnız kaldılar. 
Çinli, başı gene dik, devam etti: 
- ,... • , __ , , _ -· -- - ·· . ...... _. ,_·ı:-: ... 

bağa. • 
Ferral oturmadı: 
- Siz komünistler işıni halletmeğe karar vermiş bulun~ 

yorsumız. 

Sormuyor, karşısındakinin düsüncelerini teyit ediyordu. 

Devam etti: 
- Biz de öyle. 
Sonra omuzlan ileride, bir aşağı, bes vukan aoıaş01ağa 

başladı. 
Şankayşek bozuşmağa hazır. 

Ferral çinli yüzünde hiç iytimatsızlığa rastlamamıştı. 

Acaba bu kendisine inanıyor mu idi? Ona cigara paketini 
uzattı. Bu paket, cigara içmemek kararını verdiği zaman. 
danberi, sanki karakterindeki kuvveti kendi kendine ispat 
etmek istiyormuş gibi, hep masasının üstünde aç1k duru• 
,,,..rr111 (Sonu var) 
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Eski 
Tarih hakkında, 

gelmiı geçmiı olan 
mille:!erin yaıadık· 
ları yerlerde yap .. 
tıkları iıleri zaman 

ve me ~.in göstere -
rek ispat eden vak' -
alardan bahseder 
diye yapılan tarifin 

ne kadar doğru ol
duğunu anlamak 
için insanın Kayseri 
müzesini bir kere 
görmesi kafidir. 

Bir tarafında en 

eski ıehirlerden o • 
lan (Manraka) nm 

harabeleri, bir tara· 

f ında daha dört bet 

sene evel yapılan 

hafriyatı ile bütün 

dünyanın nazarı dil( 

katini celbeylediği 

(Kaneı) harabeleri 

bulwwı Kayesri teli 
• ri tarihin bilinen 

devirlerinden beri 

2E & :dl .. 
9 

türk abidelerini 
p ••• 't 

• • 

mevcut olduğunu ko T a§kınpafa camiinin kapm 

IRylıkla ispat edecek bir mevkide bulunmak· bütün mevcutlara kat kat faik olduklarını 
tadır. Değil yalnız Aııadolu'ya, bütün dün· herkese telim ettirmiftir. Cümhuriyet hüki· 
yaya medeniyeti öğreten,. hayatı tanıtan E • metin~ eski devirlerde kıymeti bilinemiyen 
tiler'in büyük Kızılırmak üzerinde ve yakı· 1 'hi ahide1ere layık olduğa ehemmiyeti 

nrnda kurdukları ıebirlerden birisi olan Kay· 

.,, 

5 lt.:llMUZ 1934 PERŞEMBE 

bir 
...... ;w:--r{,,,.~·· :s;~ ~ ~~-
tqplıyari Şehir: Kayseri. araya 

(ki içinde yedi adet mumyalı ceset vardır. 

bunların yakın zamanda AnlCara müzeılnı 

kaldırılacağı söylenmektedir.)" vardır 

Develi kazasına tibi Devefi köyünde al· 

tıyüz senelik bir cami, Ürgüp kazası içİnde 
Avanos yolu üzerinde kıymetsiz ve gÖrgii • 

süz ellerde tahribe maruz bırakılan Sarman 

kervansarayı, gene Ürgüp kazasına baih 

T a1kınpa§a' da ki misline dünyanın .biç bir ta

raf mda tesadüf edilemiyecek derecede çok 
kıymetli bir oyma mihraba malik bulunan 

cami gibi birbirinden ehemmiyetli abide ve 

eserler Kayseri'ye Jeref verdiği kadar tür1i

lüğün güzel sanatlara karıı duyduğu ve e • 
edindiği büyük alakayı ve kendilerinin me

deniyet alemindeki üstünlüğünü ispata Y,l • 
rnyan birer ıaheıerdir. 

Kayseri ve havaliıinin medeniyet ve la· 
rih iytibariyle olduğu kadar jeoloji noktai 

nazarından dahi tetkika layık bir mevkii ol· 
duğu ilimlerce kabul edilmittir. ( (Erciyaı). 

dağı bu basaata baılıbaıma bir tetkik mev-

Karatai mtdrtstsinin iç kısmı. 

ıa edilen medrese içinde 1929 senesinde vü 
cuda getirilmiıtir. Ot ede beride yüzüstü kal

mıı iaan ma1tvolmaktan kurtarmak onlan 
zuu olduğu gibi içinden Zamanti çayı geçen fupluca bir 7erde bulundurmak endiıesiyle 

t 

Panarbaıı kazasının Pazarviran nahiyesine 

lıağlı Halevik köyü ve civarı da iki ditli ve 
di~lerinin uzunluğu iki metreyi bulan (Pi-

've i.1k önce sadece bir asarıatika depoıa gi-
bi kurulan ba müze bet sene aibl kııa bir ... 
zaman içinde mevcudiyetinden Avrupa arke 

,.,.. •ı.f"l'"tf' ., • 

nıteryon jiganteun) namındaki bir hayva- ologlarmın ve tarihçilerinin ıitayiıle baluey 

nın füsil haline gelmiı diılerinin bulunma • İeıji Çok İUymetH .. bir müesseie balint al· 
.. •ı.; 

siyle de sabit o)doğa Üzere :itJltMCD Üçündi' mlf Ve~ıJ'~DI devam 'ettİrmeJlte balan• 
• ~ ijZ;, ~ 

zamanm (Miyosen) devirlerini yapmıJlır. mo!fut. Disayanıa' Eti ı1len7İı tanrnmıt i. 

Nazmi Beyefendinin vilayet içinde ve dıt•· 

daki kıymetli isarıatikanın müzeye getirtil 

mesi hususundaki teıvik ve gayretleri ve al: 

kadar memurların itin ehemmiyetini tama 
men müdrik olarak gönülden ve içten geleı 

bir arzu ve heves ile çaltımaları sayesind 

elde edilen eserlerin hemen misli biç bi, 
yerde ltaluaamıyacak kıymette olmalama: 
krçludar. Bunan içindir ki Kayaeri yalar 

bir zamanda Etiler baklanda eaer yuu y 

tetkikat yapan ilimlerin merkezi halini al 

seri; kıymet ve ehemmiyetini idrak eden 

erki milletlerin dikkat gözünü çekmiş ve bu 

yüzden buraları Romalılar, Bizanslılar ve 
araplar tarafından istiyla edilmiş olduğu 

gibi Anadolu Selçukilerinin Daniıment, Ka
raman ve Osman oğullarının dahi 
uzun müddetler elinde kalmıı ve bütün hu 
devirlere ait çanlı, kıymetli eserleri bugüne 

kadar büyük bir kıskançlıkla sinesinde ba • 

rındırmr§tır. Burada halen mevcudiyetlerini 
~ • .. faza eden selçuki eserleri; büvük üs-

Giılliidağ aslanlarından birinin yandan gö riirıiiıii Karattıl MtlrtSlslnln am•mi göriniıi 

.. 

l 
\ 
I 

Giilliidağ aslanları 

\'ermesi ve bunlan ebediyete kadar muha· 
f&zaya gayret sarfetmesi kadar yerinde bir 
iı tasavvur edilemez. Bu cümleden olarak 

Suhabiye, Hacıkılıç medreseleri, Yoğunborç, 

Ali Cafer, Sırçalı kümbetler, Honal tiirbesi 

tamir ettirildiği gibi önümüzdeki sene içinde 
dahi Anadolu' da ilk tiirk tıbbiyesinin kurul· 

duğu bir çok tarihi vesiykalar ile sabit O· 

lan Necatiye Ye Şifaiye medreselerini tamir 

ttirmek suretiyle en büyük bir hizmet iyf a 

.:clilmiı olacaktır. Ancak yalnız Kayseri ıeh 

rinin bu kadar kıymetli eserleri ihtiva etti· 

ğine bakarak etraf mda böyle ıeyler bulun· 

madığına hemen hükmkedilmemelidir. Kay· 

serinin etrafı da Kayseri kadar zengin sel
çuki eserle'rine maliktir. Ezcümle Bünyan 

kazasına bağlı Elba_şı nahiyesinin Karatai 

köyündeki muazzam medrese ile gene Bün· 
yan kazasına bağlı Sultanbanı denilen mev· 

kideki büyük kervansaray, Pınarbaıı kaza· 

sına tabi Melikgazi köyünde Daniıment o• ı,, Et' k t l E • M ı · l 
,,ır ı ar a ı. ti ot ısır yazı any t ya • 

tat Halil İbrahim Beyefendinin (Kayseri ta· ğullarına ait çok sanatkarane bir ıekilde ' zılmı§ olan ba kitabı bir hadat itilafına 
tihi) nam kitabında isimleri geçen abideler; ve tamamen tuğladan yapılmıj bir türbe dairdir. 

.:S.Han liiıiiı 

Kayseri ıehrinin tarihi, jeolojik devirle

rini kısa bir makalenin içenine sığdırmakta

ki imkansızlığı okuyucularımızın takdirine 

bırakıyor ve ıimdi bütün bu tarihi devirle • 

rin en kıymetli isannı ihtiva eden Kayseri 

müzesine geçiyorum. 
Kayseri ınüzesi h'emen söylemeliyim ki 

bütün mevcudiyetini Cümhuriyet hükumeti

ne borçludur. Cümhuriyetten eve) Kayseri -

t!e bir müze vücuda getirilmesi fikri hatıra 

bile getirilememiıtir. Yeni tarih tezimizi en 

büyük bir kudret ve kuvvetle teyit ve tev

sik eden delillerden birisini ~ayseri müzesi

nin teıkil edeceiine hiç ıüphemlz yoktur. 

Müze Se1çuli hükümdarlarmdaa Aliattia 

1 Keybltat'm km Mahperi f!atu namına im-

limlerindeıı sayılan Delaport, Bitticli, Fon· 

der Ostea, HeraıJ ribl zevat yapıgeldik .. .. 
leri ilmi taliarriyat ve tetkikata bir meınel 

teıkil eder ümit ve teselllıi ile Kayseri mii· 

zeainl Hk sık ziyaret eder ve her zaman için . 
" • t kd' "k ; • ı. d .• aamımı ı ır ve JU ran arım ız ar e erıer . ... . " 

B• Eti ctngti~ri bazalt taıı iiztrint ıa6i: . ~ . ~ 

Kayseri miizeainbı bu maz1iariyeti hiç ""- ..,. 
ctsamtftt kabartma olarak hakıJilmiffir. 
Banın hakkında, Paris'tt ~1'an Eti 111tcı111· 

ası bir ltflnlt maltaltsi ya111uffır. 
ıüphenı Maarif Vekiletinin müzenin iıkip 

Eı ile çok 7akındu ala~adar olması; vali 

Sarı han 

CAN AK KALE 
Kara 

Deniz 
Hava 

Hare kah 
:ransız Ueniz Yüzbaıılarından (Bariyot) nun Çanakkale mabarebele-
rine dair en son yazdığı bu mühim maka.leyi 

HAV ACILIK ve SPOR 
un 

... 12'2. İnci sayısında okumalmnu • 



5 TEMMUZ 1934 PERŞEMBE 

Ana a kerl·k 
hesi Rei en: 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 17-33 maddeleri mu
cibince Ankara askerlik şubesi mıntak<ısında bulunan yerli 
ve yabancı 330 doğumlu efradın 934 senesine ait askerlik 
yoklamaları 5-7-934 tarihinde istiklal mektebinde teşekkül 
edecek olan askerlik meclisinde ve aşağıda yazılı tarzda ya
pılacaktır. 

1 - 330 doğumlu yerliler her mahalle ve köy namı.na 
gönderilen ilannamelerde yazılı ve tarihlerde gelinmek şar
tiyle her gün saat 8, buçuktan 12 ye ve aynı doi'Yumlu yaban
Cllar 1 den 41 /:ı ye kadar yoklamalarını yaptıra~aktır. 

2 - Yoklamıya gelen her ferdin yeni harfli nüfus cüz
Cianlannı ve evelki senelerde bu doğumluya kalmış olanların 
öa evelki senelere ait yoklama kağıtlarını ve tahsilde olan
ların tahsilde bulunduğunu mübeyyin vesikalarını beraber 
getirmeleri lazımdır. Bu vesaiki olmıyanlarm yoklamaları 
y2pılmaz. 

3 - Yeri ilerle beraber her mahallenin askerlik mümes
sili de hazır bulunmalıdır. 

4- İşbu yoklama esnasında ve aynı mevkide 305-325 
<toğumlu yerli ihtiyat efradının da yoklamaları yapılacaktır. 
J\ncak. 

5 - Mumaileyhimden malUliyet iddiasında bulunanlar
'dan. gayrisinin yoklamaya gelmeleri lazım değildir. Her 
ferdin yoklamasını o fert namına askerlik mümessili yapa-
caktır. (1399) 7-2532 

lsta:nbul Sıhhi Müesseseler satın 
ama komisyonu reis iğ.nden: 

Akliye ve Asabiye hastanesi hastalan için kışlık elbise 
ve palto yaptırılmak üzere lüzum gösterilen 5000 metre yer
li kumaşı olbaptaki nüınune ve şartnamesi veçhile ve 24 tem 
muz 934 salı günü saat 14 te kapalı zarf usuliyle muamele 
yapılmak üzere münakasaya konmuştur. İsteklilerin müra-
caatları. (3435) 7-2494 

Ankara Valiliğinden: 
l - Kızılcahamam yatı mektebi talebesinin mayıs 935 sonuna kadar 

~ıel~ri için muktazi sebze, süt, yoğurt, yumurta ve saire (357,S) lira 
izennden açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Münal•asaya iştirak edeceklerin ihaleden evel muhammen be
Clelin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde muvakltat teminat altçelerini muhasebei 
Lasusiye veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - Taliplerden ıartnameyi görmek istiyenlerin her gün vilayet ma 
arif müdürlüğüne ve ihale günü olan 5. 7. 934 saat on beşte daimi en-
dimene müracaatlan. (1242) 7-2178 

Ankara f cra Dairesi Gayrimenkul Satış l\lenıurlu
gundarı: 

lzalei şüyudan dolayı satılmasına karar verilen tapu ve kadastro -
Dun esas 48, pafta 41, ada 208, a>arsel 8 numarasında mukayyet ve 
Öksüzce mahallesinin falcılar sokağında kiiin ahıap ev aşağıd ki yazılı 
ıartlar dairesinde satılmak üzere aç.;k artırmnya çıkanlmıştır. 

E,saf ,.e l\fiişlemilatı 
Mezkfir hane 89 metre murabbaı sahada kain olup iki kattan ibaret

tir. Birinci katta iki oda bir mutfak bir kiler ve bir odunluk ve ikinci 

)katta iki oda bir sofa bir hala mevcuttur ve içinde bir büyük dut ağacı bu 
unan bir avlu vardır. 1000 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Satış Şartları 
l - Satış peşin para ile olmak üzere 9. 8. 934 tarihine miisadif 

per~embe günü saat l 4-16 da icra dairesinde gayri menkul sabş me • 
murluğunda yapılacaktır. 

2 - telipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin yüzde 7,5 pey 
ak~sı veya milli bir b:ınkanm teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 ini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 ıncı saatinde en 
çok artırana ihale edilecektir. 
• ~. - işbu tarihteki artırmada teklif edilen bedeli mukadder kıyme-

tin. yuzde 7 5 ini bulmadığı takdirde 25. 8. 934 tarihine müsadif cumar
!esı şünü saat 14 • 16 ya kadar yapılacak inikinci artırmada keza üç de
l'a nıdadan sonra saat 16 dn en çok artıran talibine ihale olıınac ktır. 

d?w.- Bi~inci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
i;;·bıgı takdır.de üzerine ihale edilenin talep eylemesi ile ihale tarihinden 
I 

1 
kren .Ybdı g~n içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozu· 

hl~ ive IJ u ta •p:en evel en yüksek teklifte bulunan talibine teklif veç-
1ı·ı e 

8

1ma~a razı 0 ı°l ~lmadığı kendisinden sorulduktan sonra teklifi veç 
~ .~ ~~lga ka~. 10 ~r t~kdirde farkı ihalesi feshedilen birinci talipten 

HAKiMiYETi MiLLiYE 5AYJfA i 

Ista bu gümrükler· ··r üğ .. nde • 
928 senesine kadar gümrüklerde toplanan birçok eşyal:ır gümrüksüz kontenjansız olarak <Aş::ığıda yazılı taı ihlcrde 

her pazartesi günleri saat 16 da satışına başlanılmıştır. Satılan eşyaların cinsleri. miktarları ve tahmini ~cıy.metleri~le 
satış gün ve tarihleri ve şekli müzayedeleri hizalarında gösterilmiştir. Müzayedeler 1549 No. ve 4-1-930 t~rıhh knnun ıle 
2490 No. ve 2-6-934 tarihli arttırma eksiltme ve ihale kanun larmda yazılr ahkam ve herkese parasız verılen şartname 
dairesinde yapılır. . 

Taliplerden noterlikten tasdikli kanuni ikametgah ve imza tasdiki istenir ve her sntış için muhammen kıymetın 
o/o 7,5 çuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesi . alınır. Müzayedeye başlanıldıktan sonra gelecek ta~ipler kab~l 
edilmez. Kapalı zarfla yapılan müzayedelerde teklıf mektupları müzayede saatin<len bir saat evel komısyona verıl· 
miş olması şarttır. Komisyon İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü odasında toplamr. Her istekliye talep c lece~i iyza
hat verilir. Satılan eşyaların tafsilatlı cetvelleri gümrükler de asılıdır. İstiyenler bu eşyaları bulunduğu ~r nrüklerde 
görebilirler. Satışdan sonra eşya hakkında itiraz kabul edilmez. (3397) 

F. N Kap yekunu Tahmini kıymet Müzayed' Müzayedenin Satılan eşyanın cinsi 
Lira kuruş tarihi şekli 

4 105 381 70 16-7-934 ;.çık arttırma Muhtelif meyva ve sebze kons"'rvelerl 

14 96 643 57 
Muhtelif 81 961 90 

25 67 10297 75 

29 800 3877 33 

29 101 2304 80 

30 57 12126 33 
~ 464 4205 52 

23-7-934 " ,, 
30-7-934 .. ,, 

6-8-934 .Kapalı zart 

13-8-934 J\çık arttırma 

20-8-934 ,, 
" 

27-8-934 Kapalr zarf 
3-9-934 J\çık arttmna 

meklılat ve sair mcvat. 
Muhtelif kağıtlar ve kağıt eşy:ı. 
Mensucat muhteiif yün ve pa:nuk eşya. 
Velespit, otomobiller ile bunlara ait at{. 
sam ve sair makineler. 
Muhtelif yağlı vernik] i ve toz boyalar, 
resim boyalan sair muhtelif c::;ya 
Pudralar, kremler, dudak boyaları sair 
tuvalet levazımı . 

Dolu sinema filimleri 
Muhtelif oyuncal:lar maden temiz1emeğ"e 
mahsus tozlar, cilalar Ve" s:-;r muhtelif 

..r:mıı ..... -.llSil ................................ __ __... ............ =-= ... s:ım=-=--==-aeşaın:a~.m:cı'81' 7-2301 

Mektepler alım satım 
komisyonu reis iğinden: 

Meslek muallim ve inşaat usta mektebi için aşağıda 
cins ve miktan yazılı keı este yirmi gün müddetle ilandan 
~oı;ra alen~ müna.kasa suretiyle alınacaktır. Bu işe gir~e~ 
ıstıyenler ıhale günü olan 5 temmuz 1934 perşembe gunu 
saat 15 te yüzde 7,5 teminatlariyle mektepler alım satım 
komisyonuna, şartname ve listeleri görmek istivenler de 
mektep müdürlüklerine müracaatlan. (1188) 

I. 34.868 ml' Kadron kereste 
II. 6.000 ,, Tomruk ,, 

III. 14.000 ,, Marangoz kerestes:ı. 
7-2117 

Ankara Bakkallar Cemiyeti Reisliğinden: 
Mutat olan senelik umumi toplantı 5 temmuz 934 per· 

şembe günü akşamı saat 8,5 da Cemiyetler Binasında yapı
lacağından bilumum azanın behemehal teşrifleri rica olu-
nur. 7-2525 

Tokat Valir ğinden: 
Tokat - Turhal yolunun 213-225 inci kilometleri ara· 

sında 5121 metre tulünde 9007 lira 38 kuruş bedeli keşifli 
esash şose tamiratı kapalı zarf usuliyle münakasaya konu· 
larak 15 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü saat on 
a~tıda ihalei katiyesi icra kılınacağından talip olanların k~
şıf ve şartnamelerini görmek ve almak üzere vilayet nafıa 
başmühendisliğine müracaat eylemeleri ve müza vede ve mü 
nakasa ve ihalat kanunu mucibince teklifnamelerini o gün sa 
at on beşte vilayet daimi encümeni riyasetine vermeleri ilan 
olunur. (3570) 7-2538 

Alakadarana müjde 

·sak 

u 
c 
u 
z 

Malzcmei ln~aiye Mağazasında. 
Anafartalar cad. No: 77 

DİKKAT. 
Banyolar. 
Tcrmosif onlar. 
Alaturka helalar. 
Alaf ranka belalar, 
Lavabolar. 
Kromc ve nikel bateri ve musluklar 
Havagnzı ocaklan. 
ELEKTRiK malzemesi. 
Her nevi birinci ve temiz boyalar. 
Herkesin menfaab iktızasmda 
BtR KERE yeni açılan 1 S A K 
(Malzemei lnıaiyc mağazası) nı 
ziyaret etmeniz tavsiye edilir. 

Tel: 2087 
Yalanda hırdavat kısmı aynca 

açılacaktır. 

7-2363 

e • 
ır h 

Keçiören'in en mutena yerinde 
be§ oda, salon, mutfak, bnnyo, elek 
trik, telefon, su tertibatı, kuyu ve 
ayma bodrum katı ve çamaşırhane 
Yİ havi bir ev kiralıktır. Keçiören 
hakkelına ve bekçive müracaat. 

i 

Fevkalade 

Y akacıl< rak s 
Çıktı 

Yakacık suyu ile iymal 
edılerek uzun müddet fıçı
larda DİNLENDİRİLMIS 
YEGANE FEVKALADE 
RAKIDIR. 7-2524 

Bir terzi Hanım 
aranıyor 

Ankara AsliH· llfalıkt·mc!-li Birinci Hukuk Dairt~in .. 
" den: 

İtfaiye meydanında seyyar köfteci Yusuf Cavuş. 
Ankara'da Öztürk mahallesinde meydan sokağmda 8 nu

maralı hanede karınız Fatma Hanım tarafından aleyhinize 
ikame olunan boşanma davasının tahkikatı esansında ika· 
metgahınızın meçhul bulunmasından naşi hukuk usul mu
hakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan tcbliğat 
ilanen icra edilmiş ve tahkikat ikmal edilerek dosya heyete 
tevdi kılınmış ve mahkemece namınıza gün tayini suretiyle 
ilanen namınıza davetiye tebliğ edildiği halde tayin olunan 
3-6-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te mahke· 
meye gelmediğinizden muhakemeye devamla ve muhake• 
mede hü~:üm verebilecek dereceye gelmiş olduğundan hali· 
kımzda 406 ıncı madde mucibince tebliğat ifasına ve muha· 
kemenin 18-7-934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 
ele talik kılınmış olduğundan mezkur _günde mahkemede 
hazır bulunmadığıntz takdirde hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 406 cı maddesi mucibince muamele iyfa kılına• 
cağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Mh 
nazar 

7-2549 

e e m··şterile • 
dıllkat• • • 

• 
ın 

Işıklar caddesindeki ticarethanemi Anafartalar caddesin• 
de Kınacı zadeler hanının 1 numaralı mağazasına naklettiın 
muhterem müşterilerimin malUmatı olmak üzere ilan olu• 
nur. Hamamcı Zade Hacı Bekir 

7-2564 

e ed·ye • 
• • yase n e ı 

300 hektar raddesindeki Akhisar kasabasının haritasının 
tanzimi kapalı zarf usuliyle ve muaddel şartnamesiyle teıt .. 
rar münakasaya konularak 26-7-934 tarihinde ihale edilece• 
ğinden şartnameyi görmek ve daha fazla malfımat almalt 
istiyenlerin Belediyemize müracaatları ilan olunur. {1423) 

7-2562 

Ankara yüksek Ziraat 
Enstit ·· sü ektörlüğ ·· nden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan 1 O adet mikroskobun ale. 
ni münakasa ile alınacağından taliplerin şartnamesini görmek üzerd 
Enstitü muhasebesine ve yüzde 7,5 teminatlariyle beraber, 25 temmuz: 
934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te ihale edileceğinden Ens• 
titü ihale ve idare komisyonuna müracaatlan. (1432) 7-2566 

ar ed· 
Riy set•n en: 

Kilosu Cinsi Cinsi 
200 Sade yağ 

sı e ~' me · uzcre 1 ~ncı tal~p uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçlıi
le almaga razı olmadıgı takdırde isemal yeniden on beş gün müddetle 
artırmaya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yap:la- saı•.::m:•:ı:::=~=~m:-=ıı I 
caktır. 

b
. Biçki ve dikiş len ~olar ihtısash 
ır hanıma ihtiyaç vardır. 

Müracaat yeri: Mermerci ban -
da terzi Halil Beye müracaat. 

1300 Pirinç 
280 Soğan 

Kilosu 
100 
25 
45 

Kaysi 
GazyağA 
Zeytinyağı 
Çay 

6 - Her ihl artırmada da mal talibe ihale edildikte tapu hnrcı ve 
Ffizde 2,5 delJal harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer al:ıkadarlann gayrı menkul üze· 
tindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evra
fiı ınüspit"!leriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lazımdır. Ak
ri halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış bedelini payla§lırma 
muamelesinden hnriç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya iştirak edenler daha evel §arlnameyi görmüş, oku • 
nıuş ve gayn menkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tamamen ka
Lul etıniş ad ve iytibar olunacaktır. 
9 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 28. 7. 934 tarihinden iytibaren 
34 • 107 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

l O - Taliplerin mezkUı tarihlerde icra dairesi gayn menkul satış 
bıcınurluguna lnÜracant etmeleri lüzumu ilan olunur. 7-2560 

Tophanede lsıanlml Le
vazım Amirliği Saım 

Alma Komisyoıll' 
11anlarr 

iLAN 
.6eş yiiz bin kilo un kapalı zarf 

oı:uliylc ihalesi 7 temmuz 934 cu
martesi günü saat 14 dedir. Şartna 
mesini görmek üzere her gün \'e iha 
le günü de vaktinde teminatlariyle 
teklif mektubunu makbuz mukabi
linde Ankara levazım amirliği sa -
tm alma komisyona riyasetine ver
meleri. (1182) 7-2115 

7-2565 

K·ra ık ev 
Hacıbayram • Ahiyakup 

mahallesinde İsmet Paşa 
mektebi üst taraf mdaki çif• 
te evlerden Talat B. hanesi
nin 4 oda, mutfak, 2 hizmet· 
çi odasiyle bodrum katını ha 
vi bir dairesi kimhktır. Gü
zel bahçesi, su, havagazı, 
elektrik vardır. Evdekiler· 
den sorulmalıdır. 7-2558 

125 Tuz 
560 Toz şeker 

40 l\1akarna 
30 Mercimeli 
55 İrmik 

380 Sabun 
100 Soda 
7 5 Pirinç unu 

6 
50 
12 

2200-3000 
2000-1800 
3000-2800 
4500-4000 

Kuru fasulye 
Paket çivit 
Süt 
Yoğurt 
Koyun eti 
Birinci ekmek 

Belediye hastahanesinin bir senelik ihtiyacı olan balad~ 
miktarı yazılı erzak yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenle • 
rin her gün yazı işleri kalemine müracaatları ve talipleriıı 
de 14 temmuz 1934 cumartesi günü saat on buçuğa l:adar teo 
minatlariyle birlikte teklif mektuplarını belediye encüme • 
nine vermeleri (1327) 7-2292 



SAYIFA 8 tf AKIMlYETl MIUIYl 

1 M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 Niğde Askeri satın alma 
komisyonundan: 

Ankara VilQ~yet Na ıa 
Başmühendisliğinden: 

İLAN 

ltava ihtiyacı için 180 ton 
mazot pazarlıkla alınacak
tır. Şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün öğleden 
sonra ve pazarlığına iştirak 
edeceklerin 11-7-934 çarşam· 
ba günü saat 10.5 da temi· 
natlariyle birlikte M. M. V. 
SA. AL. KO. na müracaat· 
' '1fl, (1372) 7-2352 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 80 ton 

hint yağı pazarlıkla alınacak 
tır. Şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün öğleden 
sonra ve pazarlığına iştirak 
edeceklerin 21-7-934 cumar
tesi günü saat 10,5 da temi
hatlariyle birlikte M. M. V. 
SA. AL. KO. na müracaat-
ları. (1371) 7-2353 

tLAN 

Hava ihtiyacı için 150 ton 
otomobil benzini pazarlıkla 

alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
oğleden sonra ve pazarlığına 
iştirak edeceklerin 14-7-934 
cumartesi günü saat 10,5 da 
teminatlariyle birlikte M.M. 
Y. SA. AL. KO. na müraca· 
atlan. (1370) 7-2354 

lLAN 

nava ihtiyacı için 25 ton 
vakum yağı pazarlıkla alına
caktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün oğlc
~en sonra ve pazarlığına iş
tirak edeceklerin 16-7-934 
pazartesi günii saat 10,5 da 
teminatlariyle birlikte M.M. 
"N. Satın Alma Koınisyonu
~a müracaatları. ( 1369) 

7-2355 

!LAN 

Hava ihtiyacı için muhte
lif miktarlarda gargovil ve 
Mobil Ovil yağları pazarlık
la alınacaktır. Şartnameleri
ni görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra ve pazar
lığına iştirak edeceklerin 
ll-7-934 çarşamba günü sa
at 14 te teminatlariyle bir
likte M. M. V. Satın Alma 
Komisyonuna miiracaatları. 

(1368) 7-2356 

lLAN 
Hava ihtiyacı için 300 ton 

80 oktanlık benzin pazarlık
la alınacaktır. Şartnameleri
ni görmek iştiyenlerin her 
'gün öğleden sonra ve pazar
l~ğma . iştirak edeceklerin 
9-7-934 pazartesi günü saat 
14 te teminatlariyle birlikte 
M. M. V. SA. AL. KO. na 
müracaatları. (1374) 

7-2350 

İLAN 
Hava kıtaatı için Diyarbr.

~ir Alipınarda ikinci sınıf 
bir hangarın inşası kapalı 
iarfla münakasaya konmuş· 
tur. Şartname ve projelerini 
g.örmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasa
ya iştirak edeceklerin 26-7-
934 perşembe günü saat 10,5 
(ian evel teminat ve teklif 
mektuplariyle M. M. V. SA. 
'AL. KO. na müracaatları. 
{l358) 7-2341 

İLAN 

Hava kıtaatı için Eskişe
hirde yapılacak olan birinci 
sınıf üç tayyare hangarının 
inşası kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. Şartname 
ve projelerini görmek isti
yenlerin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin 25-7-934 çarşam
ba günü saat 10,S tan evel 
teminat ve teklif mektupla
riyle birlikte M. M. V. SA. 
AL. KO na müracaatları. 

{1355) 7-- 2342 

İLAN 

Malkara'daki kıtaat ıçın 
12,000 kilo zeytin yağ-ı ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 17 temmuz 
934 sah günü saat 15 tedir. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak icin de o gün 
ve saatinden evel teklif ve 
teminatlariyle Çorlu'cla as
keri ~atın alma komisvonu
na müracaattan. (12?.9) 

7-2235 

1LAN 

Niğde'de bulunan kıtaatm dört aylık ihtiyacı olan 
(210.000) kilo ekmek kapalı zarf usuliyle 21.7.934 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 14 te ihale edilecektir Talip
lerin şartnameyi görmek üzere komisyonumuza müracaat· 
lan. Teminat parası olan 1102 lira elli kuruşun makbuz mu
kabilinde fırka muhasibi mesu11üği.ine teslimi lüzumu ilan 
olunur. (J 404) 7-2537 

Tayyare Piyangosu 
3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 

Yahşihan - Keskin 4-376-fi-876 kilometreleri arasiyle 
Kırıkkale iltisak yollarının 252(.l metre mikap ham taş ihza· 
ratı ve 800 metre mikap mevcut ·~.aş nakli bedeli keşfi (4704) 
liradan ibarettir. İşin müstaceliye ti hasebile 12-7-934 tarihin 
de vilayet encümeninde pazarlıkla ihale edileceğinden talip 
olanlar münakasa şeraitini haiz ola·rak 12-7-934 tarihinde 
vilayet encümenine ve fazla malUmat almak istiyenlerin Na
fıa Başmühendisliğine müracatlan ilan olunur. (1428) 

7-2563 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Kızılcahamam yatı mektebi talebesinin Mayıs 935 sonuna kadar 

iaıeleri için muktazi erzak ( 4 730) lira muhammen bedel üzerinden 
açık münakasaya konulmuştur. 

Hava ihtyacı için 24.532,5 
metre yazlık elbiselik kuma~ Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

2 - Münakasaya i1tirak edeceklerin ihaleden evel muhammen be
delin yüzde 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akçelerini muhasebei 
hususiye veznesine yatırmaları lazımdır. pazarlıkla alınacaktır. Şart "k 20 000 ı· 1 k b" 

namesini görmek istivenle- 1 ramiye ve · ıra ı tr 3 - Taliplerden fartnameyi görmek istiyenlerin her gün vilayet ma• 
arif müdürlüğüne ve ihale günü olan 5. 7. 934 saat on betle daimi en· 
cümene müracaatları. (1241) 7-2179 

rin her gün öğleden sonra ve ı mükafat vardır. ı 
oazarlığma istirak edecekle-

rin 7-7-934 cumartesi günü •---m:l-------------------• saat 10.5 d~ tPm\natlariyle 

1 
birlikte M. M. V. Satın alma 
komisyonun::ı. milracaatları . 

(1392) 7-2514 
Ankara Belt·dh~ Kd~ · 

~: ~i il:i n ları 

İLAN 

Eskişehirde hava mekte
binde inşa edilecek bir kısım 
yol aleni münakasa ile yap
trrdacaktır. Şartnamelerini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve mUnakasa
ya. iştirak edeceklerin 25-7-
934 çarsamba günii saat 14 
te teminatlariyle hirlikte M. 
M. V. SA. AL. KO. na mii
racaatlarr. (1357) 7-2340 

11.AN 

Hava kıtaatı İGin Diyar
bekir Alipmarda tayyare gar 
nizonımda kanalizasyon ve 
su deposu kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Şartna 
me ve projelerini görmek is
tiyenlerin her gün öğleden 

sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin 26-7-934 perşem 
be günü saat 14 ten eve] te
minat ve teklif mektuplariy 
le birlikte M. M. V. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (1356) 

7-2~~(' 

1LAN 

Hava ihtiyacı tçın 1500 
ton 73 oktanlık benzin pa
zarlıkla alınacaktır. Şartna
melerini görmek istiyenle
rin her gün öğleden sonra 
ve pazarhğ·a iştirak edecek
lerin 9-7-934 pazartesi günü 
saat 10,5 da teminatlariyle 
birlikte M. M. V. Satın alma 
Komisyonuna müracaatl~rt. 

(1373) 7-23~· 

lLAN 

Yerli fabrikalar mamula
tından (150,000) metre elbi
selik kumaş pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı i 
temmuz 934 cumartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. Ta
lipler teminatlariyle komis
yona müracaatları. (1416) 

7-2554 

J4nkara -Acentası 
MIHCI OGLU HALİL NACI 
-ANKARA-

İLAN 

2246,54 lira bedelı Keşıfli 
sanayi caddesinde Aydın o
teli önündeki Cihadiye so
kağına parke kaldırım in -
::?ası yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Sartnamesini 
görmek istiyenl~rin her gün 
fen isleri müdürivetinc mü · 
racaatları talip olanların da
hi 21 tcmmu;ı: 934 cumart~si 
günü saat on btıcuğa kadar 
teminatlariyle birlikte teklif j 
mektuplarını Belediye encü
menine vermeleri. (1367) 

7-2362 

İLAN 

1 ._Mezbaha kantan icin 
ta betti rilecek 60.000 fis. ile 
720 bant 7 temmuz 34 cumar 
tesi günü saat on buçukta be 
tediye enciimeninde pazarlık 
la tabettirileceğinden talip· 
lerin müracaatları. 

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

Zayi 
Atpazarında Çukur Handan lda

rei Hususiyeye gelmekte iken teka
üdiyeme dair 3323/ 23434 numa
ralı senedi resmimi düşürdüm .• Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Atpazarmda Çukurhanda Ada
pazarlı mütekait Mehmet 

7-2561 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline 
.:aat. Telefon: 3272 

· Kiralık ev 

müra· 

Yenitehir f smetpa§a cadd. su depo· 
su altınd~ 68 No. lu 4 odalı ev kiralık
"' bir piyano sablıktır. 7-2482 

imtiyaz sahibi ve baımuharriri 
FALiH RIFKI. 
Umum Nefrİyab idare eden yazı 
lıleri müdürü NASUHi ESAT. 
Cankırı caddesi civarında Haki -

• ~iyeti Milliye matbaasında ba • 
sılmıflır. 

Abone ve iylin bedelleri: ~liies · 
sese veznesine verilir. Y abat posta 
veya Lankı. nsıtasiyle gönderilir. 
Hariçt" kimesinin tahsil salahiyeti 
yoktur 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Umum No. Metruke Muhammen Hisse kaç taksit 

"No. kıymeti mitkan olduğu 
Lira K. 

Orta Ayranc. (Maahane bağ) 15/1 326 2500 00 Tamam1 nakden pe· 
.şinen 

Köhne sint-ma sanclalyaları biri 15 kuruş ,, 
" 

Yukarda yazılı emvalin müzayedesi 26-6· 934 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa· 
zarh~a bırakılmıştır. Taliplerin müracaatları. (1359) 7-2358 

834. B 
PHILlPS'in son model 

BATARYALI 
Radyoları geldi 

Türk Philips Ltd. şirketi 
Ankara 

Telef on ~722 
7-2487 834. ·B 

Kumbara bütün bir istikbaldir· 

1 
SİNEMALAR 1 

BU GUN JlU GECE 
ARlAN 

Genç Rus Kızı 
f ranıızca sözlü mevsimin en güzel filrıV · 

Oynıyanlar: 

GABY MORLA Y • VICTOR FRANCe;~ 

... UGUrt, BU Gl:XE 1KULÜP1 

En g··zel intikam 
Frınıızca tözlü aık ve cinayet filmi. 
Mümessilleri: 

SUZY VERNON - JEANNE HELBLEING 


