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Ameli görgü ve 
Nafıa Vekili Mösyö Bitler Venedikf e Şehinşah Hz. Yavuzda 

. . . . Trabzonda çok heyecan] --o-

Çalıtma sava,ında muayyen for
müllere bağlanmak doğru olmaz. 
Bu bir nevi esirliktir. Bu esirlik, in-
5andaki tetebbü-s ve ameli görgü 
kabiliyeti1i de hiçe indirir. Besbel
li bazı işlerimizin, tetebbüslerimi
zin muvaffakıyetsizliği şekillere, 
göreneklere lüzumundan fazla; 
bağlanmamızdan ileri geliyor. 
Halbuki kendilerinde ameli görgü 
ve teşebbüs kabiliyeti olan insan
lar kanunların ruhundan ayrılma
ma'k şartile çıkacak işleri, işlerin 
çıkar yollarım kolaylıkla bulabili
yorlar. 

Alman Baş~e~ılı Tayyare ı'e geldı ve tezahürat yapıldı 
M. Mussolını tarafından karşılandı 

• 
Bu mülakattan vaktile Fransa ve l ngiltere de ha-
berdar edilmiştir. Bunun iÇin mülakatın Fransanın 

aleglıine telakki edilmemesi lazımgelmektedir. 

Yeni hayatın şartları, devletin 
iktısadi hayata, umumi hayata da
ha ziyade yakından karışmasını 
icap ettiriyor. Bu zaruret; devlet 
memurlarının, bilhassa kanunun 
hududu içinde b'r nevi İstiklal sa
hibi olan büyük amirlerin yaratıcı, 
iş kabiliyetine ve ameli görgüye 
malik olmaları her vakitten ziyade 
bugün lazımdır. Bazı vilayetleri
mizde valilerin imar ve kalkınma 
hareketlerinde muvaffak olmasına 
mulmb'I, bazı'arının beceriksizlik 
etmelerini neye vermeli? Kanunlar 
ve 'ekiller; her vilayetimizde ayni 
olmakla beraber ..• 

Ne görüşecekler 
Bunun hakkında çok 
ketum davranılıyor 

Fakat bilhassa Avusturya 
meselesi 

Üzerinde ısrar ediliyor 
".'~NEDi~, 14. A.A: - Alman haf• 

vekılı M. Hıtler ve hanciye nazırı M. 
Von Neurath yanlannda 15 kişi olduğu 
halde iki tayyare ile saat 10,IO da bu
raya gelmişler ve tuyare meydanında 
M. Mussolini ve diğer zevat tarafından 
karş.ılaıunışlardır. 

M. Mussolini Veneclikte 
VENEDIK, 14.A.A. - M. Mussolini 

oturmakta olduğu Rocca Delle Caminate 
köıkünden dün akşam bizzat kendisinin 
idare ettiği otomobille Krala ait Stra köş. 
küne gelmiştir. Yanında matbuat müdü. 
rü M. Ciano ve hariciye müsteşarı M. 
Suvich de bulunuyordu. 

Nafıa Vekili Ali Bey; şu kısa 
zaman içinde bize ameli görüş ye 
faydalı teşebbüs bakımından bır
kaç güzel örnek verdi. Göze gö
rünmez, he11aba katılmaz gibi gÖ· 
rüneıı öyle işler var ki bizim mem· 
leketin ihtiyacına ve mali kudreti
ne göre çok mühim sayılır: Hafta
da: bir defa lstanbul · Sapanca te
nezzüh postası yaptırmak bu te
şebbüslerden biridir. Şüphe yok ki, 
Nafıa Vekili; bu teşebbüsle her
şeyden evvel demiryolları idaresi
ne maddi bir menfaat düşünmüş 
değildir. Onun ilk dileğ\ 
ucuz bir tarife ile lstanbul halkına 
Anadolunun, memleket tabiatinin 
giizel bir bediasını göstermek, A
uadoluyu daha çok sevdirmektir. 
Her cuma, kadın, erkek iki üç bin 
vatandaş lstanbuldan Sapancaya 
akıyor, taze ve nefis meyvelerile 
tanınmış olan bu güzel vatan par
çasına gidiyor, gezmek ve hava al
mak iç"·n bütçesinden ayırdığı bir 
miktar parayı orada bırakıyor. Bu 
suretle, nisbi bir refah içinde bu
lunan bir vatan sahasının ondan 
daha muhtaç başka bir vatan par
çasına yardımı temin ediliyor. Sa
panca halkı ve Türk müteşebbisle-

M. Muasolini gelir gelmez perşembe 
ve cuma günlerinİn·programıru tetkik et· 
miştir, M. Suvich Venediğe giderek otele 
iıuniştir. Bugün M. Aloisi ile Almanya• 
nın Roma sefiri M. Hasael de Venediğe 
geleceklerdir. Diğer taraftan Berlinde 
ltalyanın Almanya sefiri M. Cerütti 
Venediğe gelmiştir. Lido ;stasyonunda 
M.Hitler ile yanındaki zevab getirecek 
olan tayyarelerin İnmesi İçin bir meydan 
yapılmıştır. Bir takip filosu meydana di
zilmiştir. Bu filo hudutta uçarak M. 
Hitlerin tayyaresine Venecliğe kadar re· 

Mösyö Mussolini ve V enedikten bir manzara 

• 

fakat edecektir. Meydan bir çok İtalyan 
ve Alman bayraklariyle donablmıftn·. 
Venedik limanında sekiz torpidodan 
mürekkep bir filotilla mevki almışbr. 
Bu filotilla M, Hitleri motörle otele gi· 
derken selamlryacaktır. 

M. Hitler bu sabah Venediğe gelecek 
ve öileden sonra M. Mussolini ile ilk 

. Nüfusumuz 18 milyon 

Dahiliye vekilinin Mec
liste mühim beyanatı 

ri arasında şimdiden hummalı bir 
faaliyet başladı. Bu faaliyetin imar t 

ve inşa cephesindeki tesirlerini 
pek yakında göreceğiz. Şunu da 
ilave edelim ki, Anadolu demiryol
lar idaresi halka sadece faydalı bir 
gezinti imkanı hazırlamakla lrnl
mıyor senede elli altmış bin lira 

Zürraa arazi tevzii • iskan kanunu • " Türk 
esir olmaz, ne toprağın, ne de bir kimsenin,, 

/ 

' d . d' ... kadar bir gelir e te~m e ıyor. ~-
limizde hesap ve imkana istinat e
den bir malumat olmamakla şunu 
dü,ünüyoruz: 

"Acaba denize, suya ve gezinti
ye o kadar hasret çeken Ankara- ı 
dan göle doğru dar hatlı bir demir-

? ' yolu uzatılamaz mı. Yahut yolu 
yaptırıp otobüslerin rahat rahat iş
lemesine imkan verilemez mi? 
Böyle bir işin faydası ve hatta tica
ri kabiliyeti yok mu? .• Ankara ve 
Ankaralılar hesabına araştırmağa 
değer bir mevzudur. 

Nafıa Vekili Ali Bey, Ankara 
Büyük Garı projesinin inşası yolun
da da mühim bir adım atmıştır. Bu 
teşebbüsün tahakkuku yolunda 
•imdiki Ankara istasyonunun az 
bir para ile temiz bir hale getiril
tııesi de çok iyi oldu. 

Raif Bey Şükrü Kaya B. Hacı Mehmet 8. 

Mevcutlardan istifade etmek, 
ırıevcut şeyleri kıymetlendirmek 
bakımından Edirne istasyonunun 
ihyası da Ali Beyin faydalı teşeb
büııleri arasında sayılmağa değer. 
l::dirne istasyonu; on beş sene ev
"el batlanmıf, fakat bitmemiş, Sir
keci garı kadar güzel ve büyük bir 
binadır. O vakittenberi halile du
l'ı.ıyor, daha doğrusu her sene ken
di kendine biraz daha yıkılıyor. 
Nafia Vekaleti, timdi bu garın ta
ltıir ve ikmaline çalışmaktadır. 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Mecliste iskan kanunu layihasının 
müzakeresine devam edildi. Bu 
münasebetle ilk sözü alan Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya Bey uzun 
beyanatta bulunmuttur. Şükrü Ka 
ya Beyin beyanatını müteakıp la
yihaının madde madde müzakere· 

. sine,d~vaın olunmuştur. 
Layıhanın mültecilere verilecek 

toprak ve binaların altı ay evvel 
ilan edlimesi ve bu müddet zarfın
da sahibi çıkmayıp bilahara bu 
mallar üzerinde hak iddia ed n-

lan Raif Bey (Trabzon), bu mad
denin kabulünün doğru olmadığı
nı, çünkü memleketi.mizde en faz
la riayet edilmesi lazımgelen hak
kın tasarruf hakkı olduğunu, 
herhangi bir sebeple bu ilanı ha
ber alamıyan bir şahsm altı ay
dan sonra malumatlar olduğu tak 
dirde ltısarruf hakkından mahrum 
olmasının tasarruf hakkını ihlal 
edeceğini söyledi. 

·rürkiyenin pek çok m'lyonlara 
~e llztm senelere ayrılmı~ imar pro
~eleri olabilir. Bunların elde hazır 
d lllunmasına mutlaka lüzum var· 
• 

1.r. Fakat bu projelerin tahakkuku 
lÇkn lazım olan milyonları ne mem-
• e Ptten, ne de hariçten tedarikine 
ırn~an olmryan şu sıralarda az pa
hı. ıle, küçük himmet ve yardımlar-

l . . . l e 
erın ıtıraz arının ancak fiata ta-

alluk edeceği madde münakaşayı 
mucip oldu. 

Adliye encümeni namma söz a-

la başarılacak işler üzerinde dur- ı 
mağa mecburuz. Bize gösteriş de
ğil, jş lazımdır. Memleketiınizd'e, 
ltı~ç<ik paralarla, lıatta kısmen mu- J 
hitteki halkın yardımile vücut bu
laca)t o kadar çok İş va!' ki; bunla
rın başlanması ve başarılması da 
mühim bir şeydir. Bu işler için ser-

Hacı Mehmet Bey (Kütahya) 
Raif Beye cevap vererek bu mese
lenin encümende oldukça uzun 
müzakereleri mucip olduğunu ve 
maddenin bu şekilde kabulünün 
muvafık olacağı mütaleasında bu-

(Devamı 6 mcx sahifede) 

mayeden ziyade feragatli, iş bilir 
klavuzlara ihtiyaç vardır. Halk, 
kendilerine yol gösterecek olan bu 
adamları haklı olarak, devlet me
murları ve fırka teşk ")atı içinde a
ramaktadır. 

.•. frt Meb'usu 
MAHMUT 

mülakatı Yapacaktır. ~kşamleyin M. 
Muuolini mumaileyhin şerefine Stra 
köşkünde bir ziyafet verecektir. 
Mussolini top atılarak selamlandı 

VENEDIK, 14.A.A. - M. Mussolini 
façist uniformasiyle, limanda toplanmıt 

(Deva.nı 7 inci sahifede) 

Metr Salem ve 
Leon Faraci Ef. 

-o-

Muhakeme 26 haziranda 
başlıyor 

dikkate §ayan safhalar 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Metr Salem ile Leon Faı ·aci efen
dilerin muhakemelerine 26Haziran 
aalı günü başlanacaktır. Metr Sa. 
lem Sadettin Ferit ve Galip Hik
met beyleri, Leon Faraci Efendi 
'de Hamit Şevket Beyi vekil tayin 
etmiştir. 

Muhakemenin dikıkate pyan 
safhalar arzedeceği anlaşılmakta
chr. Leon FFaraci Ef. ile Metr Sa
lem birinci ifadelerinde rüşvet 
teklifini inkar etmişlerdir. Leon 
F araci, bilakis Rüştü ijeyi kendi· 
sinden müteaddit defalar borç pa 
ra istediğini, bu talebi is'af ettiği
ni, nihayette İstediği bir 500 lira• 
yı verıneği dostluk vazifesi bildi
ğini söylemiştir. Rüştü Beye veri
l~ mektuba gelince L~n F araci 
Efendi bunu Rüştü Beyin ısrarı ü
zerine tanzim ettiğini ifade etmiş
tir. Metr Salem ise ifadesinde ls • 
ta:nbul Telefon şirketinin ancak 
mübayaa işile meşgul olduğunu ve 
bu hususta hükUınete bir teklifte 

(Devam< 6 mcı sahifede) 

Vç karışık ve büyük devrin bir
leştiği bir noktanın tam bir ayna
sıdır ki, bu beyaz, siyah ve kırmı· 
zı aynayı bize 

Aka GÜNDÜZ 
Kaleminin ıiciında gösteriyor. 

'.Aile reisleri, muallimler, çocuk
lar, ve cemiyetin müessese veni-
12:amlarını benimseyenler mutla 
/.a SANSAROS'u bilmelidirler. 

Yakında tefrika edeceğiz. 

r·----------------, 
Tenis 

Turnuvamız 
Bugün başlıyor 

~ ~ 

Şehinşah Hz. Yavuza binerken büyük merasim 
yapıldı. Samsunda hazırlıklar. Şehir donandı 

Köprüde yapılan tak ve Şehinşah Hazretlerinin clü.'! vasıl oldukları 
Trabzonclan bir manzara 

TRABZON, 14 (Sureti mahsu
sada giden muharririmizden) -
lran Şehinşahı Hazretleri bu sa
halı aaat o<n buçuğa doğru Trabzo 

nu terefleıiclirdiler. Şah Hz. nin şe!:ı 
rimize giritleri çok heyecanlı olmu~, 
halk samimi tezahüratta bulun
muştur. lran Şehinşahı Hz. nin geç 

tiği yerlere çiçekler ıerpilmiştir. 
Şehinşah Hz. halkın alkışları· 

na gülerek mukabele etmekte idi. 
Bilhaasa teşyj merasimi çok par .. 

lak ohnu§tur. 1.ra.n Şehinfahı H:z. js ... 
keJeye yürüyerek ve ha!kr ael&.mbyA~ 
rak gelmi~lerdir. YollardR binlerco 
halk toplanmı~tı. Mermıime üniforma 

(Devamı 7 inci sahifede) 

r Am~li'D~a ~®ifüırüını~ını @i©~nnce 1 
------~-------------------AI ıkc: t:ra! 
Bu kadar sağlam bir 

kezine sahip 
övünebilecek hiçbir 

hükumet mer
olmakla 
millet yoktur 

-----

(Amerika sefiri M. Charles H. Sherill'in buruda sefirliği esnasında yaptığı 
tetkikat neticennde vücude getirdiği ıcıyanı dikkat eserden bazı parçaları 
aynen iktibas ediyoruz) 

Ankara, Anadolu yaylasının bü
yük bir kayalık çrktıntısının kai
desi çevresine sarılmış •rahat ra
hat yatıyor. Uzakta ovadan bakı-

Görüşler -

lınca bu kaya parçası, çömelmi~ 
kocaman bir arslanı andırır. Ars
lanın tepesinde duvarla ku~atılmı~ 

( De\•amı 6 ıncı sahifede) 

Devrimizin değerini bilelim 
Bizim gençlik çağımız çok kö

tü, çok acı, çok unursuz ve uğur
suz geçti. Yalnız bizim mi? O yılla 
rı Y"fayan bütün bir budun böyle 
icli. Çünkü Osmanlı imparatorlu
ğu elenilen devlet kurultusu baş • 
tan başa unursuzluk içinde icli. 
Birkaç yüz yılclanbeı·i sarsıla tek
melene o kerteye gelmisf: ki (te
baai ışahaneclen) olmak bir yiizka 
rası gibi insanı utanclırmağct ba;:
lamıştı. 

Bunu yalnız • kapitülasyonlara 

AkaGUNDüZ 

yük/etmemeli. Kapitülasyonların 
telı.i bile olmasaydı, gene böyle 
olacaktı. Devlet denilen· kurullu, 
millet elenilen öz mayadan ayrıl
maya görsün. Memleket işleri fU 
ve bu padişahın istediği şu ve bıi 
usu huyu belirsiz insanların elleri
ne bırakılma)•a göniin. isin sonu 
güçsüzlük, idaresizlik, idarelik, ve 
en son ela unu·suzluk olur. 

Dünya yüzünde kiiçiik büyük 
bir devletler yığını ve şöyle biı- ta

(Devamı 7 inci sahikde) 

/ 



l(onservatuvarda 
Şimdiye kadar neler yapıldı? 

Mütehassıs Mösyö Marks iki senede 
elde edilen neticeyi izah ediyor 

Dün mütehasns serefi ne bir ziyafet verildi .. 

Vali ve Belediye Reisi Muhit· ı verdiği neticeleri tesbit ettik ve 
tin Bey dün konııervatuvarın ısla- iyi neticeler alındığını gördük. 
hı için getirtilmi• olan mütehassıs Talebe imtihanda hep ezbere ça· 
Jeseph Marx 'erefine Perapalas o- Iı,tılar ve ellerinde bulunan ıilet· 
telinde bir öğle ziyafeti vermiştir. lere ka11ı deruni rabıtalarının kuv 
Ziyafette belediye muavini Hii.- vetli olduğunu gösterdiler. Bu da 
mit, vali muavini Ali Rıza, lktısat geçen sene muallimlerin talebe ile 
i~\eri müdürü Aımı Süreyya, kon- çok me,gul olduğunu meydana 
servatuvar müdürü Yusuf Ziya koydu. -
Konservatuvar mürakabe komis • imtihanlarda a\dığrrnrz neticeye 
yonu azasından Refik Ahmet, Nec göre tedris !abasını biraz daha ge 
mi Şerafettin, Abdülkadir Ziya nitletmek İcap ediyor. Bu suretle 
beyler, Nakiye Hanını ve daimi konservatuvardaki talebenin de 
encümen azaları, Darülbedayi re- kıymeti artmıs olacaktır. Esasen 
jisörü Ertuğrul Muhsin, konserva geçen sene programa bazı tali 
tuvar muallimlerinden Nurettin A- dersler ilave etmi• ve talebenin 
saf ve Sezai Asaf ve Ferdi Beyler musiki aeviyesine çalı•ınıt idim. 
hazır bulumnuflardır. Yemeğin so Bu sene de esasa ait yeni bazı ders 
nunda Muhittin Bey kısa bir nu· ler ilave edeceğiz. Bu sayede ta-
tuk söylemiş ve profesör Marx'ın !ebenin musiki terbiyesi bir kat da 
müessesede gördüğü hizmetlerden ha yükselmi' olacaktır. 
ve konservatuvarın ıslahı ve mem- Tiyatro mektebi 
lekette bir musiki hayatı yaratmak - Bu sene yapılan yenilik ara-
hususundaki gayretinden şükran- sında bir tiyatro ımıfı açıhnası 
la bahsederek kendisine teşekkür da vardır. Bu sınıfta talebeye tiyat 
etmittir. roya ait bazı malumat verilecek-

Profe.ör Marx bu nutka cevap tir. 
vermi, , burada vazifesinin ifası Konservatuvara yeni olarak a-
için Muhittin Beyle belediye erka ğrz sazları koyduk. Sonra erkek-
nından ve konservatuvar idare ve ler için de bir '3-rkı hocuı bulduk. 
talim heyetinden gördüğü kolaylı.le Bu da Nurullah Şevket Beydir. 
\ara teşekkur etmiştir. Ziyafet sa- Şancı derslerinden çok iyi ne-
mimi aurene sa.al: \S,30 a kadar ticeler bek\iyorrum. Türkiyede iyi 
sürmiistür. sesler bulunduğuna kaniim. Şim-
Konse~vatuvar binası ve vali bey diye kadar bu seselçr~n inki,af et-

y eni konservatuvar binası va- memiş olması alaka gösterilme-
1 i ve belediye reisi Muhittin Be- miş olmasından ileri gelmit,ir. Bun 
yin tesbit ettiği esasa görE: Şehza- dan ronra gösterilecek alaka saye-
deba,ında olacaktır. Bununla be- sinde iyi sesler de inkişaf edecek-
raber profesör Marx evvelce bina- tir. 
nın Beyoğlu cihetinde yapılması- Şehir bando•u ve konservatuvar 
na taraftar idi. Profesör geçen se- orkestrası 
ne ehrimize geldiği zaman bu -Bugüne kadar sehir bandosu 
husustaki fikrini bize açrk bir su- sınıf noktasından kı;.raeti haiz de. 
rette söylemi.ti. ğildi. Gelecek sene bunu da yeni 

'Dünkü ziyafetten sonra Muhit. bir ~kle sokacağız. Bando gelecek 
tin Bey bu mesele hak!cında sor- seneden itibaren ağız sazları orkes 
duğumuz .suale cevaben dedi ki: trası haline ginn~ dacaktIT. 

- Yenı kon:ervatuvar binası- Bundan evvel birkaç defa bir 
nın Şehzadebaşında yapılmasına ııe~ir ome trası teşkiline teşebbüs 
karar verdik. Arsanın istimlaki i- edilmitti. Şimdi yaptığımız yeni 
çin şimdiye kadar 80 bin liradan program mucibince yeni konser-
fazla para sarf ettik. Binanın yeri- vatuvar o: kestrasının da esasları 
ni tayin etmek ~hre ait bir i'tir kurulmut oluyor. Gelecek sene bu 
ve bu mesele şehir planı ile alika- orkestranın talebe ve muallimleri 
dardır. Ben konservatuvar binası- :. ~nserler verecektir. Bu konser-
nın yerini M. Marx'a gösterdiğim. ler'e hem mernlekettıe musikiye kar 
zaman bana ka"ı hiç bir itirazda •• bir alaka uyandtr.ı.n.., hem de 
bulunmadı. konservatuvar lehinde iyi bir p :o-

Konservatuvarı Şehzadeba,ın· paganda yapılmıt olacaktır. 
da yapmamızın sebebi orasının Bu konserlerden maade ayrıca 
bütün tehre göre merkezi bir va- oda mı•-:ı.;,; ve solo konserleri de 
ziyette bulunmasıdır. Burası Aksa verilec:ektir. · 
ray ve Edirnekapının tam ortasın- Kon,ervaluoar bimuı 
dadır. Bütün eğlence yerleri tiyat Profesör bundan sonra konaer-
ro ve sinemalar hep orada toplan- vatuvar binası hakkında sorduğu. 
mıştır. Bu da bir ihtiyaç ve zaru- muz suale cevaben dedi ki: 
retin neticesidir. Biz de bu ihtiyaç - Konservatuvarın dahili tak-
ve zarurete göre hareket etmege ıimatı hakkında bir rapor vermis-
mecburuz. t:m. Bana gösterilen projeden, r~-

M. Marx k~ ;servatuvar proje. i purumda yaptığım tekliflerin ka· 
üzerinde bazı ufak tadilat yaptı. bul edilmiş olduğunu anlıyorum. 
Mevcut projeye göre mimarlar a- Bu bina büyük bir ihtiyaca cevap 
rasında bir plan müsabakası aca- verecektir. 
q.ğız, bu müsabaka üç ay sürec~k- Projeye göre bina lstanbul tara 
tiı'. Plan kabul edildikten sonra fında yapılacaktır. Zaten binanın 
binanın inşası için münakasa açı- yeri beni alakadar etmez. Ben se-
lııcaktır . ., hir planile meşgul değilim. B~n 

, Dünkü ziyafetten sonra profe- meseleyi musiki cephesinden tet-
sör M. Joseph Marx ile de görüş- kik ettim ve binaya verilmesi la-
tU'<. Profe;;ör konservatuvarda şim zım gelen şekli tesbit ettim. 
dive kadar yapılmış ve yapılacak flJu ·iki in7.ibat kanunu 
i~ler hakkında bize şayanı dikkat - Bugün Türkiyede musiki der 
malumat verd". Profesör diyor si veren ve musiki ile mefgul olan 
ki: birçok kimseler vardır. Musikinin 

_ Konservatuvar iki !ene ev· inkip::_fı noktasından bunların ka-
vel ve geçen sene yeni t~kilata nuni bir inzibata tabi tutulmala-
t.ıbi tutuldu ve bütün talebeler tek rı lazımdır. Türkiyede bir opera 
rar imtihan edildi ve her biri yeni yapmazdan evvel böyle bir musiki 
den sınıflara ayrıldı. Ayni zaman- inzibat kadrosu yapılmalıdır. 
da ders programları değistirildi. Memleketinizin güzel kanunla 
Müessese geçen sene bir intikal rı olduğunu görüyorum. Fakat bir 
devresi geçirdi ve bu da ~ldukça musiki inzibat kanunu bulunma-
cüc oldu. ması cidden bir noksandır. Bu nok 

Bu sene yapılan İmtihanlarda, san da tamamlanmalıd.ır. Böyle 
geçen sene koyduğumuz usullerin bir kanun bir model üzerine yapı-

MILLlYEr CUMA l!> HAZIKAN 1934 
·~ -~ 

HARİCİ HABERLER 
Cenevrede f aaliget 

istihlak vergisine tabi maddeler 
ANKARA, 14 (Telefonla) - istihlak vergisine tabi maddelere da 

ir Maliye Vekôleti yeni bir tahrirat hazırlamıştır. Bu bilıimum unlar 
nevilerine göre kanunda yazılı nisb etlerde, makarna, fehriye ve irmik 
te kiloda 2 kuruş istihlak vergisine tabidir. 

Son teşkil edilen dört ko
mite faaliyete başladı \ Kanunun maksat ve sarahatin e göre makarna ve saire istih•al e-

den un fabrikalarının bu maksatta kullanan unlardan 72 kilosu 1,5 lira 
un vergisi alınması lazımdır. deni[ mektedir. Bu komitelerde Tür· r 

kiyeyi Cemal Hüsnü, 
Necmeddin Sadık 

Beyler temsil ediyor 
CENEVRE, 14. A.A. - Fransız, in· 

giliz, Amerika an~maıı neticesi olarak 
son içtimada teıki.line karar verilken 
dört komisyon çalıımaya başlamıştardır. 
Bunlardan biri mıntakavi yardnn misak
lannı tetkik edecek emniyet komitesi· 
d;.. ki, bütün Avrupa devletleri buna da .. 
hildir. 4 

Diğeri müstakbel terki teslihat mua · 
hedesinin tatbikabna ait teminat ve mil .. 
Jetlerin testihatının kontrolu komisyo
nudu1· ki., buna ondört devlet dahildir. 
Oçüncüıü harp tayyarelerinin ve ha

va bombardımanının ilgası komisyonu
dur ki, bunda 19 devlet azadır. 

M. Gücü bisikletçileri lslahigede 
ISLAHIYE, 14 ( A.A.) - Mu halızgücü bisilıletçile :•i dün saat 15 

te lslahiyeye muvasalat etmişlerdir. Güççüler şehre 25 kilometre mesa 
leden liva kumandanı, kaymakam, Halk fırkası erkanı, belediye reisi 
dağ liva ve alay zabitan elradiyle kesil bir halk kütlesi tarafından pe/, 
hararetli bir surette karşılanmıştır. 

Nusret B.in ikramiye meselesi 
ANKARA, 1.4 (Telefonla) - Sabık Devlet Şurası Rei•i Nusret Be

ye verilen ikramiyeye dair olan Divanı Muhasebat vizesinin iptali halı 
kındaki Millet Meclisi kararını Meclis riyaseti bugün bir tezkere ile 
Başvekôleif.' bildirmiştir. 

Vali muavinlik/eri ve bazı kazalar 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Muş vilayeti dahilinde Yenffö[, Er

zurum vilayetinde Çat, Samsun vilayet~ dahilinde Kavalı, Bolu vilaye 
ti dahilinde Akçaşehir, Gireson vi layetı dahilinde Bulançak namları
na bef kaza ve iki vilayette vali muavinliği teşkili hakkındaki layiha 

Dör .:lüncüıü silih ve mühimmat fab .. 
t ikaları ve ticareti komisyonudur ki, bu.. 
na 17 devlet davet edilmiştir. 

Türkiye bu dört komisyonda da da
hildir. Bu dört komisyonda Türkiyeyi 
Cemal HÜ.nü, Necmettin Sadık Beyler 
temsil edeceklerdir. Komisyonlar birer 
içtimaa davet edilmektedir. 

' yı Bütçe Encümeni kabul etmiş tir. 

Bugün teminat ve kontrol komisyonu 
top1anmıttır. Mıntakavi emniyet miıak .. 
\~rt komiıyonu axm 18 inde birinci iç .. 
t.una.ınr yapacaktır. Bu me1eleler Ce
nPvrede tetkik ve ihzar edilirken Alman
F ransız itaafının halli için devletler a-

Avusturyada 

Naziler Avusturya 
askerlerine 

karşı ateş açtılar 
VIY ANA, 14. A.A. - Yukarı Avuı

turyada, i'lişal tüneli.ni nezaret altında 
bulunan Heimverle-r üzerine naziler a· 
teş "tmişlerdir. Heimverlerden birisi çok 
a~ır ıurette yaralaıunıftır. 

VIY ANA , 14.A.A. - lnnsbruck po
li•i, milliyeti Alman bir Heimver olan 
kalma.kam Abel'i tevkif etnl.iıtir. Kay
makam, milli sosyalist faaliyette bulun
maktan suçludur. Kaymakam Abel, kay
makam Pabat'ın erki.nıharbiye reiıi. sıfa .. 
tile, Roza Luksenburg ile KMI Libk
nehı'in katillerinde methaldar id1' 

Heimver teşkilatı, plô.nllll'ln daima 
vaktinden evvel Almanlar tarafından öğ
re.ıilmeıinin sebebi şimdi anU.tılmakUı
dır. 

BERLIN, 14. A.A. - Almanca çı· 
kan bütün mühim lsviçre gazeteleri mu
sadere edilmiştir. Buna sebep bu gaze
telerin Avuaturyadaki tethit hareketferi 
hakkında resmi alman teb!iı:ratından K&.Y• 
ri netriyatta bulunmuş olmalarıdır. 

M. Y evtiç Belgrada 

dönüyor 
PARIS, 14.A.A. - Y, ı <ıo:ıilavya lıa

rive nazırı M. Yevtiç , dün alqam Pa
ri.ıten aynlmıtbr. Mümaileyb, Fransa
ya ya~tığı seyahatten mütev.eilit mem ... 
ııuniyetini beyan etmiş ve Franırz· You· 
gosJav dostluğunun kuvvetini ehemmi
yetle kaydeylemiştir. 

--o---
M. Chautemps ve Sta-

viski işi 
('ARiS, 14.A.A. - Bazı gazetelerin 

~sl<i bafvekil ve dahiliye nazırı M. 
Ch. utemps'i Staviıki hadisesiyle met
ha'1W göstermeyi istihdaf eden, neşri
)~tı Üzerine mümaileyb parlfunento tah
kikat komisyonuna bir mektup yazarak 
kendiıinin en lnsa bir mühlet iciode İs· 
temitlir. 

Üç bin aile açıkta 
LONDR \, •4.A.A. - Reuter ajan"'" 

ntn haber altlığına göre. cenubi Ameri. ... 
k;o.'da yaman bir kasır8'a olmuştur. Bil
ha1ıa Salvarfor ve Hondoras eraziıi bu 
aietin ~idch~tine maruz kalmıştır. Oc: 
bin aile açıktadır. Salibiahmer cemiyet
teri yardım:ı ıitap etmi!lerdir. 

lamaz. Memleketin kendisine mah 
sus olan hus~si şartları nazarı dik 
kate alınarak yücude getirilmeli
dir. Bu kanundan maksat bütün 
musiki cereyanlarını doğru ve il
mi bir i:tikamete sr.:!;.-naktır. 

Türkiyede musikiye kar'ı bü
yük bir meyil gördüm. Bu meyli 
doğru yollaı da devam ettirmek la 
zımdır.,. 

Profesör son söz olarak dedi 
ki: 

- Konservatuvarda gecen se
ne iyi çalışıldığını gördüm: Önü
müzdeki sene de iyi neticeler alı
nacağından eminim. Burada meııa· 
imin alaka ile karşılandığını gör
mekle memnunum. Bu alaka koy
duğumuz esasların muhakkak su
rette iyi neticeler vereceğini gÖs· 
teriyor. Bu alakayı gösteren bele
diye ve konservatuvar heyetine bil 
hassa teşekkür ederim . ., 

Profesör Marx dün akşamki 
trenle Viyanaya dönınü• ve ista•· 
yonda konservatuvar muallimleri 
tarafından te,yi edilmittir. 

Cemal Hüsnü Bey 

r1tıanda hu.susi müzakereler yapılmakta~ 
dır. Bu müzakereler yalanda bir netice 
vennezae konferan.1 reisi bizzat iıe mü
dahale edecektir. Ancak Almanyanın 
avdeti tem.in edildikten sonra konferans 
umumi içtimalara yeniden batlıyacaktır. 

Bir hücum anında 

Londrayı müdafaa 
için yeni bir bom_ 
bardıman filosu 
LONDRA, 14.A.A. - lngilterenin 

havada.n müdafaası, yeni bir bombard .. 
man filotilası ile kuvvetlendirilmiştir. 
Bu filotili.. bu sene bava bütçesinde ta
ıa·,vur edilen dört bilotiladan biridir. 

Bundan sonra bilbaua Londramn 
miidafaaıma tahsis edilen filoliliların 
>aym on bir olacaktır. Bunlar, ıebrin 
gı.ı binde, ıimali garbi.inde, şimalinde bu
lunar-: hava meydanlarına taksim edile· 
cektir. 

Vaziieleri, Londraya h;;cum vaki ol
duiu taktirde mukabele bilmisil olarak 
dü~man arazisini bombardman etmek o
lan bu filotili..ları, merkezleri Londra .. 
nın şark ve cenubunda bulunacak olan 
avc.ı filotil3.ları himaye edecektir. 

Diğer taraftan Oeyli Heralt, hava ne
zaretinin f .. ondranrn hava müdafaasına 
ait diğer bir projeyi de tetkik ile meş· 
gul olduğunu yazmaktadır • Bu proje, 
gayet ince çelikten yapılmış muazzam 
ağdır. Ağ. ~·nlerce metro yüksekli!;e, 
yeni model balonlarla asılacaktır. 

Manevra yaparken 
-<>-

Malta açıklarında iki İngi
liz gemisi çarpıştı 

LA VALET, (Malta) 14.A.A. - !'.ool 
rington ve Ac.astra namındaki lngıhz 
distrivyerleri g~en gece Malta atıkla
rında manevra yaparken çarpıtmışlardır. 
Nufusça telefat olmamııtır. 

Kodrington gemiainin ""'· tarafı ba
;ıara uf,-am1ş Aeastramn ıskele tara .. 
fmdaki bodo;lamaaı ile flika mataforala
rı ve fli.kalar parç.alaıunışlır. 

Harp borçları 
Fransada tediyata başla

mıyacağını bildirdi 
PARIS, 14. A.A. - Harp borçlan 

hakkında Fransanm Aınerikaya verdiği 
notada, bükümetler arasmdaki borçlara 
dair b 0 / Jir itilaf elde edilmemit oldu
ğundan Fransız bükümetinin 1932 mo
ratoriumu neticesinde 15 kanunuevvel 
1932 taribindenberi tehir mecburiyetin· 
de kaldığı tcdiyata yeniden başlıyamı
yacllğı tasrih olurunaktadır. 

fran5a borçlarını ink.M etmemekte ve 
bugünkü vaziyete mÜ&tenit her iki mem
leket için kabul edilebilir bit- itilafı A
merika bükümeti ile taharriye amade bu
lunmaktadır. 

Türkiye - İtalya 
ROMA, 14 (A.A.) - Korriel'a Del-

lasera gazetesi diyor ki: .. .. 
Tefsiri nota, ltalyan .. Tur'k munase

batının bir eml ..... -ma zihniyetinde"n mül
hem olduğunu göstermektedir. Bu la · 
yetagayycr ve .dostane _müna...,ı..:tler, 
yalnrz ıimd.i;~ kadar takip edilmıt o
lan siyasete devam arzusunda_ .buluna1? 
iki memleketin his.siyatı~a degıl, . aynı 

nda bu münasebatı ıntaıç etm14 olan 
zama o...ı. ··ı eki mü.bet menfaatlere te....,u etm e • 
dir. 

yelkenli ile devrialcm 
VARŞOVA 14.A.A. - De".ri~le~ 

aeyy,bı Polonyalı doktör Korabıevıç ı
le zevcesi yelkenli bir gemi ile Şanghay'a 
gitmek niyetindedirler. Polonyadan ya·· 
rın ayrılacaklar, Prul nehrin takiben Ka· 
radcnize inecekler, Boğaziçinden, Mar .. 
mara Canakknle, Akdeniz, Hint deni .. 
zi ?fc' 0 ;adan Çin denizine ineceklerdir. 

5ev'."ahatin iki sene süreceği tahmin 

\diliyor . . 

Cenupta yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 14 ( A.A.) - Bu ayın ikinci haftası içimle cenup hu

dudunda üçü müsademeli 20 kaçakçı vakası olmuştur. Bu vahalarda: 
Biri ölü olarak 17 kaçakçı ele g eçmis, 17 kaçakçı hayvanı, 4-00 kilo 

gümrük kaçağı, 450 kilo inhisar kaçağı,' bir silah. 100 muhtelif cins 
kaçak hayvan tutulmuştur. 

Alman yada 
Moratoryom Yung ve Da 

vis istikrazlarına da çıımil 
LONDRA, 14.A.A. - Berlin'den Reu

ter Ajansına bildirildiğine göre, Alman 
devlet bankası, başkaları meyanında 
Davia ve Young istikrazlann.a da şaınil 
ohnak üzere tam bir moratorium iJ&n 
etmiıtiı·. Para münakelelrine de şumiilü 
olan bu moratorium 1 Temmuzdan iti
baren alb ay müddetle mer'i olacaktır. 

Mösyö Göbbel!l 

Varşovada Yahudiler 

aleyhinde 

bir nutuk söyledi 
VARŞOV A, 14. A.A. - Alman pro

P•ganda =z·~ı M. Göbl,elı, dün Varşo· 
vaa '!'elmi, ve saat 18 de, ziyaretinin 
r"'m; mak,admı te~kil eden .. nutkunu 
söylenıiıti .... D:ıvetliJer arasında başvekil 
ile ha"'."'iciye nazı-~t Vf' hir çok yükıck 
memurlar hu!nnuyordu. M. Göbbets mil. 
li ~osyalist uaki'..isünden bahsetmiş ve 
mi!li ıosyalist j:~til.1!in.in muslihane m('
biyetinin ve '\lm:>nyada hükümet ile 
mi11etin tek bır vücut te,kil etmekte ol
duklarını tt:belrÜz ettirmeğe çalış mı,. 
tır. l\.1umailevD cermenlerin temiz Orf 
ve adederini. zehirliyen Yahudileri 'ii~. 
detle İltih:ın• cttitken sonra beynelm.i1cl 
ı;i.yasel ~'.le"'inde durmu~'ur. M. Cöbbı;::f~ 
bıitun rne~elelerin tl;ırp olm.ak5ı.zın da Jıal 
lcdilebileceğini, Alm."tnya ile Lehi1ttan a· 
rasındaki itilifm. Hi~1e"° ve hükUmeti
min m;Jletle>· araımda banJıklık temi
nini ve dünyayı uçurumun kenarın.ı go
lÜren ibtiliflann hallini istihdaf eyleıli
!i;ne bir delil olduğunu söyleırjş ve "Al
manya bütün dünyaya samimi bir el u
zatmıttır, bu el ne zaman tutulacaktır." 
demiştir. 

Sosyalist ve yahudi balkın muha.ım 
vaziyetleri dolayısiyle zabita tarafından 
<"ok oiddi muhafaza tedbirleri alınmq 
;e bir çok ""beyannameler muaadere c· 
dilmiıtir. 

Belçika 
Kendisini müdafaa için 

diğer devletlere güveniyor 

Gayrimübadil 
Bonoları ----

Hergün 30 emlak satı
lığa çıkarılacaktır 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Gayriınübadiller meselesi hakkın
da kendisine müracaat ettiğim 
salahiyettar bir zat bana: 

Gayrnnübadillere tevdi edil
miş bulunan bonoları karıılayacak 
emlak fazlasil~ mevcuttur. Bu em 
li.k muhtelit mübadele komisyo . 
nunca tesbit edilerek gayri mü 
badiller bonolarına karşılık olmak 
ve satışa çıkarılmak için Ziraat 
bankasına clevrec:İılmiştir. 

Emlakin satışa çıkarılması i· 
çin tapu muamelesinin ikmali, e 
lake kıymet takdiri g<bi birçok mu 
amelelerin yapılması icap ediyor. 

Bunu!!. için de şimdiye kadar a 
emlak satışa çıkarılıyordu. 

Son neşriyattan sonra Ziraat 
Bankasına vP. lstanbul maliyesin 
satışa çıkarılacak emlakin faz -
lalajtırılması için emir verdik. 
Bu emri müteakıp gayrimübadil 
bonola~r 11 liradan 19 - 20 lira
ya kadar yükselmiştir. 

Öyle i•mi•. ediyoruz ki bu ay 
nihayetlerine doğru her gün satı
şa e".:. a~ağı ·20 - 30 emlak çıka
rılab.: '!<:ektir. 

Bu suretle gayri mü!na'll bono 
!arının hakiki kıymeti elde edilmi 
olacaktır. 

Bono sahiplerinin bonolarını 
elden çıkarmak icin acele etmele. 
j,. ,l;i<mPPe sebep olmu•tur. Gay 
ri mübadil bonoları için başka biı 
tedbir ittihazına lüzum olmadığın 
kaniiz . ., 

Gümrüklerde vezin 

ücretleri 
ANKARA, 14 (Telefonla) 

Gümrüklerde taıtılan emteadan a 
111 ı ıakta olan vezin ücretinin kal 
dırılmasını bütçe encümeni kabu" BROKSELLES, 14. A.A. - Milli mü-

dafa nazırı ve ha~velıtil muavini M. De- ebniştir. 
veze "i· mülaka~ esnasında 1s3s ilk ba- Resimleri alınmıyacak 
barında milli m;;dafada kat'i bir merha· ANKARA, 14 (Telefonla) 
lenin tahakkuk etmiş olacağını söylemiş, s ·· . utçe encümeni Ankarada Haki· 
Belçikanın topraklarının tamamlılığını miyeti Milliye meydanında rekze; 
ta hudutlarda müdafaa teşkilatı vücuda d"lmi d · ı Ş olan zafer abidesinin ecn 
getirerek temin edeceği huşuıun a 

1
d
1 

bi memleketlerden getirilmiş kı 
ı·ar etmiı ve Belçika ile Fransa aı·a51n a. 
mukarret" tqriki mesaiyi anlatarak de. , sımlarının gümrük resminden m 

afiyeti hakkındaki layihayı tetki 
miştir ki : · ı·ı ı ederek henüz tah•il edilmemis " Belçika ancak hudutları ıh a o un- . 
du -

11 
zaman harbe girecektir. Belçika lan re!imlerin tahsil edilmesin 

hu~utlaro ihlal edilirse terefe kal"Jı has- kabul etmittir. 
--~------~ 

1115 bulunan bülÜn milletlere müracaat M 11 h k 
edecektir. Bu milletlerin kendi imdadı· İ l Ü \imet 
na kotaeaklarına imanı olduğundan müt- -o-

lefik ordul~rın harbi icap ettiği ye.-de • •1 d lOOO b' 
yap~bilmderi için zaruri olan tedbirleri lng1 tere e me us 
alm;ovı bir vazrfe bilir." i imzaladığı bir beyan nam 

Lehistan da 
Milli sosyalist fırkası 

feshedildi 
KAT"-VIÇE, 14. A.A. - Polis mü

diriyetinin emriyle bütün Silizya eyale
ti c!ahilinde Lobiılan milli ıosyalist fır· 
kası fc•herli!m;ş ve mezkür fırkaya ait 
üoifo .. !Daların ve diğer İpretlerin tatıl1~ 
ması menolunmuştur. MezkUr hrkanın 

Vilno ıubc•i el.. kapatılmı§br. 

LONORA, 14.A.A. - Milli bükum 
seklinin devamı ve icabında milli biı 
fırka teşkili hakkında, Sir Osten Çe 
berlayn da dahil oldugu halde, 1.0 
muhafazakir meb'usun İm:.t:ası ile b 
beyanname ne,ndilmiştir. 

Beyanname, fırkalar arasındaki tes 
nüdün vücude getirdlği "Milli hük 
ınet" sisteminin ziyadesiyle müsmir n 
liceler verdiğini ve binaenaleyh bu si 
ter.ıi 1neilterc siyasetinin daimi bir Ü 
kü•Ü yapmak için mümkün olan hert 
yin yap · lması icav evledii"in.i ifade e 
mektedir. 



(FELEaiJ] 
Ucuza can mı dayanır 

Mal satmak, müşteri tutmak, 
daha açık tabirle gönül rıuısile 
baı>kasının pa•asını almak şimdi 
çok giir.leşti. Bu öyle İnce, öyle 
hüne •. • bir san' at oldu ki tarif ede
mem. Bir yerJe iki dükkan görür
sünüz. l kisi de ayni malı satar, 
birii'lin müsterisi vardır. Öteki si
nek avlar. Sebebi?. Birisi müşteri
yi tutmasını bilir, öteki bilmez. Bu 
müşteri tutuşunda da en ziyade 
dikkat edilecek nokta psikoloci 
nokta,ıdır. Parasını alacağınız a
dama şu kanaati vereceksiniz: 

- iyi şartla alış veriş ediyo
rum. Ucuz aldım. 

insanlar bu kanaati taşımaya 
başladıklan gün, keselerinin ağzı . . 
açıı1r ..• 

Likidasyon, terki ticaret, bil
mem ne isimlerile yapılan reklam
ların bütün hedefi budur. iş halkı 
ucuz mal aldığına inandırmaktır. 
Amma mal hakikaten ucuz; mu? 
Değil mi? Orası ikinci derecede 
kalır. T mhih edilmiş fiat etiketle
ri bir hakikat ifade etmekten zi
yade müşteriye ucuzluk hayali ver 
meye yarayan şeylerdir. 

Bu mülahazayı bir müşteri mhi
le yazdıktan sonra Devlet Demir· 
yollarının verdiği iyi bir karardan 
bahsedeceğim. Öğreniyoruz ki; 
Devlet Demiryolları otobüslere re
kabet için nakliye ücretlerini yüz
de elli tenzil edecekmis .. Miikem
mel bir karar •. Ve böyl~ yapıldığı
nı görünce h"lk otobüse binmez. 
Ben iki sene evvel Vichy'de idim. 
T eJıavi devresini bitirdim. Parise 
dönecektim. Vichy'den Parise si
mendiferler bes saatte ve 1151r:ın 
ka gidiliyordu: Halbuki otobüsle 
85 franga fakat 9 saatte gidi
liyordu. Otobüsü terc:h et
tim. Lakin doğrusunu söylemek 
lôzımgelir:re rahatsız oldum. Çün
kü ne olsa şimendiferde kalkıp 
dolaşmak imkanı var1'en ôtobiiste 
kıpırdamak kabil değildi. Beni bu 
ise sevkeden ômilin, bir uzun oto
kar seyahati yapmak arzusundan 
ziyade 30 frank navul farkı oldu
ğunu itiraf ederim. 

- Bizim Üsküdar Tramvay Şir
keti müdürü arkadaşımdır. Ayni 
mülahazayı vaktile kendisine söy
lemiştim. O bunun aksini iltizam 
ederek tramvay ücretini otobüs 
liatına kadar çıkardı. Otobüslerin 
rekabeti karJl•ında da onlartı bin 
türlü güçlük ihdas ettirilerek or
tadan kalkmtıların<ı muvaffak ol
du. Lakin maalesef şirketin bütçe
sindeki açık eksilmemişti. Ktıclı
höy hattımn in,aaı tahakkuh ettik 
ten sonrtı görüftüğüm zaman ba
na ücretleri çok ucuzlatacağını va
dederek mütaleama istirak ettiği
ni söyleyince hem İlsküdarlılar 
hem de Tramvay prketi hesabına 
doğrusu ferahladım. Ve bu bahsi 
bir büyük devlet müessesesinin 
halkı çekmek için yegane vanta
nın ucuzluk oldağıınu Jii,tinüp tat 
bika geçme.ine çok •ev•nJim. 

FELEK 

Rus sanayi heyeti 
Odesaya döndü 

K•yseride yapılacak olan pa· 
muldu mensucat fabrikası hakkın 
da lkbsat Vekaleti ile gÖrlifmek 
üzere Anka.raya gitmif olan M. Zo 
lotareff'in reisliği albndaki Rus 
sanayi heyetini dün Ankaradan 
tehrimize gelmit ve dün aktam 
Nevrosirtk vapurile Odetaya hare
ket etmiftir. Heyej: Kayseriye gi
derek fabrikanın esaslarını tesbit 
etmit ve bu husustakıi lktısat Ve
kaleti ile lazımgelen mukaveleyi 
İmza etmi9tir. Fabrikanın intaSI· 
na nezaret etmek üzere heyetten 
iki mühendis Kayseride kalmı,tır. 

1 Küçük haberler 1 
" Sovyet harici ticaret nıü

messili Mösyö Vorobiyeff dün 
aktıı.m mezunen Nevrosisk 'l'apu
rile Odesaya gitmiştir. 

.Y. Polis mektebi müdürlüğüne 
tayin edilen Zonguldak emniyet 
müdürü Bahri Bey şehrimize gel
mi~ ve yeni va:Z'İfesine başlamış • 
tır. 

"' Bu akşam saat 18 de Etıb
ba Odasında ditçiler cemiyeti ay
hk içtimalannı yapacaklardır. 

"' Etıbba Odası 21 haziran per
§enıhe günü saat 18 de senelik kon
gresini yapacaktır. 

Mide, Barsak Te Karaciğlll' 

rabahı:ılıklarına 

AFYONKARAHiSAR 
MADEN SUYU 

,-----------------------~-------------------------------------------------, • • 
ŞEHiR HABERLERi 

Yeni gümüş ve 
Nikel paralar 
MüsaDakaya göre yenı 
paralar nasıl olacak? 
Yeni basılacak gümüş ve ni

kel paraların basılması için lwm 
gelen hazırlıklara başlanılmıştır. 

Paraların şekli için açılan mü
sabaka iki kısım olacaktır. Gü
müş paralar için müsabaka müdde
ti iki, nikel paralar için de dört 
ay olacaktır. 

Gümüş paralar 100, 50 ve 25 
kuruşluk, nikel paralar da 10, 5 
ve bir kuruşluk olacaktır. 

Gümüş paraların bir cephesin
de Gazi Hazretlerinin baş açık, 
prol!Jd~ ve göğse kadar elbise
siz birer resimleri olacak bu res
min yanınd.ı veya altında Türki
ye cüm1hııniyeti ibaresi yazılacak, 
di.ğer tarafta iı'a sanatkarın tertip 
edeceği bir onıeman ile 1934 
tarihi ve paranın kıymetini göste
ren rakam bulunacaktır. 

Her iki taraf için alçıdan ayrı 
ayrı nümuneler yapılacak ve bun
ların duvara asılabilecek tertibatı 
bulunacaktır. 

Nikel paralann da bir tara
fında Türkiye cümhuriyeti ibare
si , diğer tarafında paranın kıy
metini gösteren rakamla 1934 
tarilhi bulunacak her iki tarafın 
orneman'ları da sanatkarın kendi 
zevkine terkedilecektir. 

Modeller müsabaka müdci'eti
nin son gününe kadar darphane ve 
damga matbaası müdürlüğüne 
teslim edilecek, eserler bir zarf i
çerisine konulup mühür nıumile 
kapatılacaktır. 

Nümuneler müsabakanın son gü
nünClen itibaren 7 gün zarfında 
bir jüri heyeti tarafından tetkik 
ve neticesi alak .. darlara tebliğ olu
nacaktır. Jüri heyeti güzel sanat
lar akademisi tarafından intihap 
edilecek müsabakaya dahil olmr • 
yan beş sanatkar ile Maliye veka
letinin dört murahhasmdan mü
rekkep olacaktır. Her sanatkar 
müsabakaya birkaç eserle iştirak 
edebilecektir. 

Birinciliği. kazanan esere bin li
ra mükafat verilecektir. Diğer be
ğenilen eserler de icap ederse Ma
liye vekaleti tarafından mübayaa 
edilecektir. 

Bir cenaze 
Yoldan çevrildi 
Cenaze mezara götürü
lürken Morga nakledildi 

Evvelki gün Fatih camimde ic
ra edilmekte olan bir cenaze me
rasimi garip bir ıekilde yarıda 
kalmrt, cenaze namazı kılındıktan 
sonra ·kabre götürülmek üzere o
muzlara kaldırdan tabut müd'dei
mumi1iğin emrile IDOi'ga naldedil
miıştir. 

Vak'a hakkında sıkı bir ketu
miyet gösterilmektedir. Biz.im öğ 
rendiğimize göre, Ahmet Bey is
minde bir za~, F atibteki evinde 
vefat etmiş, usulen doktora mua
yene ettirilmiş, doktor ölümü ta
bii bulm~, defin ruhsatiyesi ve
miştir. 

Bu resmi muamele ikmal edil
dikten sonra imama, bekçiye, 
eşe dosta haber verilmiş, ı:enaze 
Y_ıkanmış, kefenlenmiş, tezkiye -
sı yapılmış, dostların göz yaşları 
arasında F atİ'h camiine getirilmiş, 
musalla taşına yerleştirilmittir. 

Fakat bu esnada bir kadın e
linde bir İstida ile müddeiumumi
liğe koşmuş: 

- Ahmet Bey ölmedi, zehirlen 
di, diye ihbarda bulunmuştur. 

Bunun üzerine müracaat eden 
kadının ifadesi alınmış, ölüm ha
kikaten calihi şüphe görülünce der 
hal cenazenin morga nakli karar
laştırılmıştır. 

Bunun üzerine namazdan son
ra mezara götürülmek üzere kal
~ırılan cena:-.. : m~rga nakledilmiş
tır. Morgla O[<>paı yapılacak ve ö
lümün hakiki sebebi tesl>it edile
cdı:tir. 

Bu esrarengiz ölüm vak'asınm 
tahkikine müddeiumumi mua ~ 
vinlecinden Ekrem Bey vaziyet et
miştir. 

Tah~ikahn çok entereHan saf. 
Lalar arzedeceği tahmin edilmek
tedir; 

İngiliz sefiri geldi 
Mezunen Loo·drada bulunan 

Jngiliz sefiri Sir Percy Löraine 
dün 9ehrimize gelmiştir. 

Demir sanayicileri dün toplandılar 

Demir sanayicilerin in dıiinkü içtimalan •• 

Milli Sanayi Birliğinde dün demir sanayicileri rbir içtima yapmışlar 
dır. Bu içtimada evvela memlekette demir sanayitnin günden güne in
kip.fınrn Tüm sanayii için mesut bir hadise olduru mevzuu bahsedil
dikten sonra, '.Muanıele vergisinden dolayı yapılm:S. laznngelen cetve
lin tanzimi üzerinde meşguJ olunmu.ıur. 
• . Demir saıı:ayic~leri, bu defalô yerli mallar sergisinin demir sanayi 
ının daha genış mikyasta ve vüsat ile mütenasip bir sekilde temıiline 
ikanır v~lerdir. · 

Ilıtiktlr! 
Piyasada aldı yürüdü 

Rakamlar güzönünde 
Esnafın satış fiatlarını dilediği gibi 
arttırmasına kimse ses çıkarmıyor 

934 senesi müsteblik vaziyetin
de bulunanlar için epey sürpriz. 
ler gösterdi. Toptancılar bertaraf, 
bilhassa seyyar esnaf bu sene ta
bii olan her halden istifade ederek 
müstehlik aleyhine her türlü fiat 
oyununu oynadılar. 

. İhtikarın her türlüsünü yap
mal<;tan çekinıneo'iler. ;\ anunusa . 
nide tatbik edilen yeni ö4üler 
ve haziran başında konulan yeni 
vergiler birer ihtikar vesilesi ol
du. 

Dahili.ye vekaletinin belediye
lere bir ~amim göndereceği yazıl
mıştı. 

Bu hususta henüz bir hareket 
görijlmemekle beraber, belediye
nin ihtikar aleyhine harekete geç
tiği zaman da bir netice çıkmıya
cağı kanaati vardır. Belediyenin 
bugünkü vaziyette iılıtikarla mü
cadele etmesine alakadar mahafil
de imkan görülmemekteiı'ir. 

Çünkü bu mücadele için lizım 
olan vesaitin hiç birisi mevcut de
ğildir. 

lhtikarla mücadele yolunda 
şimdiye kadar şehrimizde birçok 
tecrübeler yapdmışhr. Bu tecrü . 
beler meyanında ihtikardan koru
ma kanununun verdiğj, salahiyete 
istinaden ticaret müdürlüğünün 
yaptığı mücadele zikredilebilir. 
Ve görülmüştür ki ticaret müdür
lüğü bir benzin !btikarıru hakikat 
bütün çıplakbğile meydanda iken 
altı ayda teshit edememiştir. 

Alakadarlar mtikarla ·mücadele 
için evvelemirde elde günlük tes· 
bit edilmiş eşy:' fiatlarımn, gene 
her günün malıyet fiatil.e beraber 
bulunması lazım gelcl:ioği kanaatte 
dirler. 

Bu, mevcut olmadığına göre 
bir esnafın ihtikar yapıp yapmadı
ğını tesbit için uzun bo.ylu tahki
kata lüzum hasıl olmaktadır. 

Dahiliye vekaletinin tamimi Ü· 
zerine bir muharrİr·İmiz piyasada 
bir tetkik yapmıştır. Bu tetkikte, 
9:W senesi ba~langıcile tatbike ge· 
çılen yeni ölçülerin e~ya fiatları 
üzerindeki tesiri ve yeni vergiler
den sonra hasıl olan fiat yükseli
şi göz önünde tutulmuştur. 

.Bu tetkik neticesinde öğrendik 
ki yeni ölçülerin tatbikile müsteh
lik aleyhine hasıl olan fiat farkı 
yüzde 22,5 tur. 

Çünkü okkanın kiloya, tahvili
le fiatlarda hiç bir fark olmamış· 
tır. Hala da öyle ci'evam ediyor. 

Yeni vergiler de bir kısım e§· 
yaya şamil olması lazım gelirken 
hemen bütün maddeler üzerinde fi. 
at tezayüdü görülmüştür. 

Biz buna fazla bir şey ilave et
meden bir bakkal defterinden biri 
yeni ölçülerin tatbikinden evvel 
teşrinisani ayında, diğeri yeni öl
çülerden ~onra kanunusanici·e ve 
bir de yeni vergilerden sonra ha
ziranda bazı eşyanın fiat temev
vücünü aldık. 

Bu aldığımız maddelerin bu fj. 
at farkım göstermesi için biç bir 
harici sebeu olmadığını da ilave 

etmek isteriz. 
Bakkal defterinde şunları gör

dük: 
T. sani K. sani haziran 

Madde okka kilo kilo 
B. peynir 50 50 50 
Ma!came 30 25 30-35 
Z. yağı 50 45 45 
Sabun 36 35 40 
Zeytin 40 35 35 
k. peyniri 110 100 100 

Buna mevcut narha rağ·men 
ekmek fiallanrun son vergilerden 
sonra telniıı. .Qirçok yerlerinde sey 
yarlar tarafından 10 kuruşa satıl
dığını ilave e~'"llek lizımdır. 

Yukardaki rakamlar gösteriyor 
ki okkadan kiloya geçilirken fi. 
atlar ya aslını muhafaza etmiş, 

' ya.bul pek az bir düşüklük göster
miştir. 

Yeni vergilerin bu maddelerin 
bü.vük bir Jasmile hiç bir alakası 
olmadığı halde fiatlarr yükselmİ§· 
tir. 
Dahiliyenin tamimi belediyeye 

gelmedi 
lhtikarla mücadele için Dahi

liye ..,ekiiletinin belediyelere gön
derdiıği umumi tahrirat, henüz ls
tanbula gelmemittir. 

Bu tahrirat gelmediği için de, 
belediye iiıtiki.rla mücadele husu
sunda fili hiç bir şey yapmıyor.• 

Belediyenin alakadar makamla -
nna nazaran baıiz bir ihtikar da 
yoktur. 

Fakat bilhassa havayiçi zaru· 
rİye fiatları günden güne yüksel
mektedir. 

Her sene diğer maddelere nis
betle uc~ olan sebzeler bu sene 
pahalıdır. Mevsimin en bol sebze. 
si olan taze fasulye şelırin muhte
lif semt'.--inc!e ayn ayrı fiatlarda 
satılmaktadır. 

12,5 kuruştan yirmi kuruşa ka
dar fasulye satılıyor. Peynir, zey
tin, yağ fiatları !bilhassa yüksel -
miştir. Geçen scıne okkası 45 ku
ruşa alman en iyi beyaz peynir, 
bu sene kilosu 55 kuruşa satılmak
tadır. 

~eçen sene iyi yağların fiatla
n 100 - 110 kuruş arasında idr. 
Bu sene iyi yağların kilosu 100 -
120 arasındadır. Et, balık, meyva 
ve saire yiyecek maddeler, okka i
le satıldıf.r, yani geçen seneki fi
atlannı indirmek şöyle dursun, 
birkaç kuruş ta arttırmışlardır. 

Üç gün daha 
Su akmıyacak 

T erkos fd>ekeainde yaprlmak
b olan yeni tamirat dolayısile, fe· 
hir suları, yarın sabahtan sair gü
nüne kadar akmryacakt !r. Şehir 
üç gün susuz kalacaktır. Yeni te
sİ$8t dolayısile sularda vukua ge
len bu inkıta, hakkında belediye
ye bazı müracaatlar vardır. Sula
rın böyle de-mlı şekilde değil, 
hiç olmazsa bir gün kesilmesi, bir 
gün akttılması istenilmektedir. 

Mavnacılar 
Şirketi dağıldı 

Şirket dünden itibaren 
mefsuh sayılabilir 

Mavna ve salapuryacılar tahmil 
ve tahliye anonim şirketi, 30 ni
sanda fevkalade bir toplantı ya
parak şirketin feshine karar ver
mişti. 

Tasfiye heyeti, usulen tasfiye 
bilançnsunu hazırlamış ve dün 
yapılan son toplantıda bilanço
yu tasfiye heyetinin tasvibine ar
zetmiştir. 

Tasfiye heyeti, bilançoyu tas • 
vip etnıit olduğundan şirket dün
den itiLaren mefs~ sayılabilir. 

Mavna ve salapuryacılar şirke
ti yedi sene zarfında hissedarları
na müeases hisselerinden ba§ka 
y;üzde 96 ya yakın levziat yapmış 
bulunmaktadır. Mefsuh şirket er
kanından bir zat dün bir muharri
rimize demiştir ki : 

- Şirketin sermayesi, malum 
olduğu i•;-ere, mavna ve saire gibi 
ayniyatlan ibaretti. 

Buhran ve işsizlikten dolayı 
kullarulmıyan ve beş senedenberi 
hiç bir tamir görmiyen mavnalar, 
tamamen çürümüştür. 

Maamafiıh , evvelce alman ted
Sirlerle !asfiye neticesinde hisse -
darlara yüzde 75·_ 80 nisbetinde 
tenıettü tevzi etmek imkanı hasıl 
olabi1ecektir. 

(180) kadar mavnacı şirkette 
hissedar idi. 

Şirket kendi vesaiti ile, bir 
müiı'det kıyıdan kıyıya işlerde ça
lışıy~rdu. 1: ~kat Liman Şirketi, 
kendı Tesaıtıne bile kafi derecede 
iş bulamadığı için, monopol hari
cind::;. çalışmak imkanı, gittikçe 
güçleşmekte idi. 

Şirket, ancak Liman Şirketinin 
vesaiti kafi gelmediği zamanlar, 
iş alabiliyordu. 

Bu fırsat ise çok az düşmekte 
idi. 

Liman Şirketinin hükfunete in-
tikali)!İn şirketi alakadar eden 
ciheti yoktur: 

Çünkü hükiiınet, Liman şirke
ti, umumi bir hizmet müessesai 
telilli etmesi dolayı ile tarifeyi 
tenzil etmi~ti ve yalnız Liman 
şirketinin nıasarifini kartılayacak 
bir varidatla iktifa ediyordu. 

Halbuki Liman şirketinde hu
susi sermayeler de çalışmaktadır. 
Liman şirketi, esas mukavelesi mu
cibince mevzu sermayeye yüzde 6 
faiz vermeği taahhüt etmişti. Ha
sılat fazlasım kir olarak hissedar
lara tevzi edecekti. Halbuki tari
feler , asgari hadde indirilince 
faizden başka bir temettü hasrl ol
madı. 

Hususi sermayeler, bundan 
müteessir olar.ı., hisselerini hüku· 
mete denedİp çekilmekten bafka 
çare bulamublar. Vazf.yet bundan 
ibarettir.,, 

İki kadın mevkuflara 
helva dağıttı 

Evvelki gün Tevkifhane~ iki 
Ermeni tarafından iki kazan do
lusu irmik helvası getirilmiştir. 
Bu iki Ermeni madamı tevkifha. 
ne müdür vekiltni ziyaret etnıi.ler 
ve bu helvaların fakir mabkUmla
ra tevzi edilmesi ricasında bulun
mutlardır. Hapishane müdürü bu 
ıeımahatin sebebini sorunca Erme 
ni madamlar: 

- l6tanbula yağmur yağsın diye 
adamı&hk. Bu sabah yağmur yağ
dı. AJağnnızı yerine getiriyoruz, 
demi~lerdir. Tevkifhane müdürü 
helvayı çok fakir mevkufların ika 
metine tahsis edilmi' olan 11 inci 
koğuf sdrenesine tevzi ettirmiş
tir. 

Birinci sınıf ihtisasa geç-
• 

mek isteyen doktorlar 
ikinci sınıf ihtisas vetıikasr al

mı~ olan doktorlardan birinci smı· 
fa geçmek arzu edenlerin bir isti· 
da ile Sıhhat Vekaletine müraca
at etmeleri Etibba odasmca dok
torlara tebliğ edilmittir. Bu gibi 
doa<torlar için Sıhhat V ekiletince 
bir jüri heyeti tqkil edilecek ve 
imtihanları yapılacaktır. 

M. Suriç bugün geliyor 
Tebdili hava için Marienbad'a 

gitmiş olan sabık Rus Sovyet se
firi M.Suriç bugün fehrimize gele
cektir. M. Suriç, Sovyetlerin Ber
lin sefirliğine tayin edihni? oldu
ğundan hiikômete veda etmek ü
zere bu ak'"1JD Ankaraya gidecek
tir. 
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Taksi ücretleri 
Akşam üstü sular karaıdıktan 

sonra, Eminönüne doğru şöyle bir 
uzanı:anız, şoförlerin şu bağırtısı
nı isitirsiniz: 

-·- Hadi efendim var mı? Bey. 
oğluna on kuruşa! ... 

Eskiden bu usul yalnız Haliçte 
varclı. Yalnız orada, Kaıtamomı
lu kayıkçılar: 

- Dolmusa binen kums<ı di
ye bağırırla ;dı. Şimdi artık deniz
den nhtıma da çr.ktı. Kayıktan o
tomobile de sirtıyel etti. 

Bunun aleyhinde bulunacak de
ğiliz.Durak yerinde saatlerce bekit 
yip le ondan sonra adam salamu
rası htıline gelen birinci mevki 
tramvaylarda itilip kakılmaktan
sa 10 para fozl-ına maruken 
koltuğa kurulup taksi ile Beyoğlu
na çıkmasını kim arzu etmez? 

Y tılnız taksilerin bu ucuzluğu 
bizim gayet garip iki müşahede 
yapmamıza sebebiyet veriyo•·: 

1 - Taksiler lııtanbulda çok pa 
halıdır. 

2 - Tramvaylar çok pahalıt!ır. 
ikinci sıkla Nafıa Vekaleti citl

cü surett~ mefgul oluyor. Yakında 
bu meşguliyetin semereli neticele
rini göreceğimize eminiz. Onun 
için üzerinde fazla rsrar etmiyo
ruz. Gelelim birinci sıkka: 

Taksiler lstanbu!da çok pahalı
dır. Ve bunun pahalı oldu~nu fi. 
atlan kırarak bizzat sof örler i ._ 
bat etm~~er ve göster,;.i!flerdir.Bu 
gün dolmuşa binerek Beyoğluna 
çıkarsanız adam başına on kuruş 
isabet ediyor. Ve taksi elli kuruır i
çin Taksime kaJar gidiyor. Fakat 
otomobile eğer yalnız binseniz ve 
şoför taksimetrenin üzerindeki 
bayrağı in:Iirirse evvelô gözünü
zün önüne bir : 

26 kunıs! dikilecek ve Taksime 
kadar bu ;..;,kdar 80 e kadar yiik
selecektir. ~ada demek 30 kuruş 
kadar bir lark vardır. Geceliyin 
ise 25 Jm'uş ta hususi bir gece 
zammı vermeğe nıecbur olununuz 
ki o zaman bu 30 kunıs 55 kurustı 
çıkar. ' ' 

Şoförlerin yolcu get:rdikten son 
ra boş dönecek yerde böyle dol
muş usulünü tatbik ettiği iJdia e
dilemez. Çiinkii sırf dolmu~ adam 
t<ışımak için işleyerı otomobiller 
vardır. 

Bundan istidlcil edilen netice fU 
dur: 

Tr lni ücretle •i pahalı! .•. 
V<.lna benzin liatlan yülı•ek

tir. Fakat "dol~ taksi,, ile 
"hususi taksi,, ayni benzini yakar. 
Demek ki idare ediyor. Demek ki 
dtıha ucuza adam taşımak müm
kün. Öyle ise taksi ücretleri neden 
pahalı?... . ' 

Bu söylediğimiz n~ktaı ~· 
ııolörlerin de lehindedır. Eger fı. 
~lar daha ucuz olursa daha çok 
adam nakletmeleri, daha çok sey
rii•eler yapmaları işin kem'yeti 
üzmn./en Jaha r.:zıa kazanmı:ıla
rı miimkiinJiir. BizJe ztıten t<ıluİ· 
lerin çektiği hep ba 26 kanıs me
ıelesind endir. Hiçbir memlekette 
bu kaılar pahalı taksi yoktur. Alci
kadarlann bu işle ciddi .urette 
meftful olmtılarını temenni ede-
riz. 

Mümtaz F AIK 

Ali Rana Bey 
Şehrimize gelmiş olan Güımrü1i 

ler ve inhisarlar Vekili Ali Rana 
Bey dün İnhisarlar Umum Müdür 
lüğünde m~guJ olmus ve müdür
ler ile inbisarlara ait işler hak
kında göriitmüftür. 
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Başvekil Dollfos'a yardım etmiş, kendi- emek yazılabiliyormuş .. 

HiKAYE 
Cenevre 5'!.1i'ıhsızlanma konferansı ge· 

ne pamuk ipliğine bağ\andL Müzakere 
başlar baılamaz İngiltere ile Fransa ara• 
sında ehemmiYetli bir fikir ihtil8fı teba .. 
rüz etmiş.ti. Fransızlar, Rusların da yar· 
dir.ıile emniyet meselesinde ısrar ettile;.·. 
lngi1ezler silahsızlanmanın herşeye ta· 
kaddüm etliğini i1eri sürdüler. Fransız 
Hariciye nazırı Barthou, bir nutuk söyli .. 
yerek Fran.sanın noktai nazarını müdafaa 
etti ve lngiliz Hariciye Nazırına çattı. 
İngiliz Hariciye Nazırı Sir John Simon 
da Fransız Hariciye Nazırile alay etti. 
İngiltere ile Fransanın arası açılmışa 
benziyorclu. Bu gergin vaziyet üzerine 
lngiliz Hariciye Nazırı Londraya avdet 
etti. 

Bundan sonra Barthou ile konferans 
reisi Henderıon arasında bir ihtilaf teha· 
rÜz etti. Barthou, reisi bitaraflığı muha· 
faza etmemekle itham edici sözler söyle
di. Bunun üzerine Henderson istifa et
meğe le§ebbüs etti. lngiltere ile Fransa· 
nm arası açılmış, Henderson istifa edi .. 
yor. Konfarns ta dağılıyordu. 

Fakat hava ansızın değişti. Anlaşılı
yor ki Paris hükUmeti ~e Lo~· 
dra hükümeti gazetelenn tahı
rile kirli çamaşırların böyle aleni suret• 

te yıkanmasını doğl-u bulmadılar. Barthou 
nun tamamı tamamına Fransız hükii
meti gibi, Simonun da tamamı tamamına 
lngiliz hükumeti gibi düşünmedikleri 
söylendi ve nihayet J ngiltere ile Fransa 
ve Amerika, üzerinde anlaşabilecek bir 
fonnül buldular. Bu formül tahmin 
edileceği gibi, İngiliz ve Fransız noktai 
nazarlarını telif eden bir itilaftır ve ln
giliz, Fransız ve Amerika murahhasları .. 
nın iııttirakile yapılan bir içtimada karar .. 
\aşmıştır. lki zıt noktai nazan o derece 
teli~ <::diyor ki hangisinin galip, hangi~i
nın ha.ğlüp olduğu anlaşılmıyor. 

Almanyanın tekral" konferansa avdeti \ 
ıçin hususi temaslarla teşebbüsler yapd- ı 
masına karar verildi. Bundan sonra siyasi 
l.oınisyonun içtimaa davet edilmesi ka
rarlaştı. Bir senedenberi yapılan mınta
l<avi jl:ilafların mahiyetleri tetkik edile-

1 

cek ve emniyet meselesinin bu şekilde 
takviye edilip edilmiyeceği sebepleri araş 
i.:ırüc..ıcaktır. Bundan maada mürakabe ve 
5ilahsızlanma mukavelesinin tatbikatı şe· 
killeri araştırılacak, sivil tayyareciliiğn 
beynelmilelleşıneai, tayyare bombardı
manının ilgası gibi meseleler etrafında 
tetkikat yapılacak. Silahsızlanma konfe
ransının daimi bir emnİYet konferansına 
inkılap etmesi için Rusya tarafından Y:1" 
pılan teklif ayrı ayrı her hükumete bıl· 
dirileceb.t:ir. İşte Cenevrede varılan neti
cenin hü\aıası budur. Daha doğrusu biç 
bir neticeye varılmamakla beraber, konfe
rans, inkttaa uğramış olmaktan kurla· 
rılmıştır. 

* * * 
Hitler • Mussolini mülô.kah: 

Siyasi heyecanın siklet merkezi ansı ... 
zm Cen.evreden ltalyaya inti.kal etti.. 
Muaaolini ile Hitler araauwla ltalyan top
rağında ehemmiyetli bir mülakat yapılı
yor. Mülakatın şümul ve ehemmiyeti 
hakkında henÜz söz söylenemez. Fakat 
mevcut vaziyetten memnun cıtnuyan iki 
büyük devletin başındaki bu iki adamını 
mülakatı ıüphaiz büyük ehemmiyeti ha· 
izdir. 

ltabadan bildirildiğine göre, mülaka
tı teklif eden Hitler olmuı. MuHolini, 
bir müddet tereddüt etmiı; fakat silih
ıızlanrna müzakerelerinin aldığı cereyan 
k.ııo-tısında nihayet Almanya B8'vekili 
ile göriişmeğe muvafakat etmiı, filhaki
ka Silahaızlannıa konferansı müzakere .. 
lerinin aon safhasında ltalya yalnız kal
uutb. Pamuk ipliği itilafı, İngiliz, F ran
aız ve Amerika murahhaılan tarafından 
hazırlanmış ve ltalya murahhası ile isti'. 
fare edilmemiştir. Mesele reye konulduğu 
zaman d~ yalnız İtalya ile Macaristau 
muhalif kalmı"ardır.ltalya bu konferans• 
ta yalnızlığını hissetmiştir. Almanya da 
konferansa iştirak etmediğinden yalnız
dır. Binaenaleyh iki Başvekil, bu debde
beli mülakata karar vermişlerdir. Filha
kika mülakat tantana ile yapılıyor. Bu, 
ltalya Başvekili ile Alman Başvekili ara
&tnda yapılan ilk mülakattır. Hit:ler'e Ha
riciye Nazırı Von Neurath ta refakat et
mekte<lir. 

sini Avusturyada diktatör vaziyete ge- Demek yazılabiliyormuş. De-
çirmiştir. Fakat gittikçe daha büyük sa- k b k b 
ralıatle anlaşılmıştır ki Almanyamn mu• me İraz uğraşma ' İraz özen
vafakati olmadan. daha doğrusu Alman· mek; düşündüklerimizi ortaya 
yaya rağmen, Avu•turya meselesinin hal- dökmek için yetip artıyormuş. 

HIRSIZ 
li mümkün değildir. S<in günler zarfında Bunca yıllar, hep başk!ılarımn 
AvusulTYada Nazi'ler gene faaliyete geç- ( ) b kl • 

Her penceresinden ziya fışkıran 
köskte o gece Mahmut bey sevgilisi 
artist Dürdane hanım şerefine bir 
ziyafet verıiyordu. Bu ziyafette bir 
çok mutebar ve tanınmış zevat, 
Dürdane hanımın eski ahbapları 
da davetli idi. Sabaha karşı dave~
liler Mahmut beyle beraber gitt:Ier. 
Kadın salonun tarasaya açılan ka- \ 
pısını kapatmadan yatak odasına 
çekildi, tuvaletini .çık~rdı, pijama
sını giydi. Maddi, manevi hiç bir 
ısbrabı olmadan hatta şerefine ve
rilen ziyafetle arkadaşlarını kıs
kandıklarından çatlattığından de 
rin bir hazla yatağına uzandı ve u
yudu. 

tiler ve trenleri bomba ile berhava etti- dilinden kömek 1 e emişız. 
ler. Anlaşılıyor ki Mussolini hu Avus- Klavuzluğu özge (2) diller yap
turya meselesinde Almanya ile anlaşmak mıs. Biz aı·kadan emekleye emek
için ciddi bir teşebbüs yapacaktır. Bu leye yürümüşüz. Sanmışız ki, bç· 
nokta etrafında anlaşmadıkça, İtalya ile 
Almanyanın başka meselelerde beraber ka diller olmazsa derli toplu bir 
yürüyebilmeleri müşküldür. Herhalde İ- lô.f edemiyeceğiz. 
ta\ ya Faşist Reisi i.le Alman Milli Sos ya- J çimize bir ürküntü gelmiş. Sen 
list Reisi arasındaki mülakat günün en delemeğe başlamışız. Anadilimİ
ehemmiyetli hi.disesidir. 

* * * Amerikanın alacakları: 

Bugün 15 h~ziran. İngiltere, Fransa 
ve borçlu devletlerin Amerikaya olan 
borç taksfüerinin tediyesi günüdür. Fa
kat İngiltere bu taksiti tediye etmiye
ceğini bildirdiğinden İngilizlerle beraber, 
dünya rahat uykuya yatmıştır. Değir
mencinin hikayesi malU.mdur: Borçlarını 
nasd tediye edeceğini düşüumekteı_.r. gece· 
leri uyku uyuyamıyan bir değirmenci, ni .. 
hayet bir gece derin ve rahat bir uykuya 
clalmış. Kocasını uykusuz görmeğe alış
kın olan değirmencinin karısı ertesi gün 
bu rahat uykunun sebebini sorunca ko
cası şu ce.vabı vermif: 

- Dün akşamdan itibaren borçlarımı 
tediye etmemeğe karar verdim ve ondan 
rahat uyku uyuyabiliyorum. 

Şimdi de lngilizler son notayı tevdi 
ettikten sonra rahat uyumaktadırlar. 
Borçlarım tediye etmiyeceklerini bildiren 
notada yeni bir şey söylenmemiştir. Hü· 
!asa olarak diyorlar ki biz kendi horçlu
larunt-zdan paralan a\amadığmu.z için si· 
ze de alacağnı1-z1 veremiyoruz. • Bize tev· 
di ettiğiniz borç pusulası elli milyon İn
giliz lirasıdır. Bunu tediye edersek altı 
ay sonra yirmi milyon lngiliz lirasının 
daha 0adiyesi Iazımgelecek. !ngiliz lirası 
düşecek ve bizimle beraber dünyanın 
iktısadi şirazesi bozulacak. 

Amerikalılar bu notayı cevapsız bırak
madılar. Onlar borç pusulasının büyük 
olduğunu itiraf ediyorlar. Fakat İngilte
re "acze düıımüş,, olmamak için geçmiş 
t:ak$itlerin bakaya;,1nx ö<lenİeğe m<'rt-·ır 
değildir. Yalnız 15 haziran 1934 taksitini 
tediye ederse, hakkında Gonson kanunu• 
nun müeyyideleri tatbik edilmiyecektir. 
Bu taksitte 85,670,756 dolar ve elli seni· 
ti. Faka~ acze dÜ§mernek için bu defa 
elli senle kadar ödemek lazımdır. 
Başka memleketlerden alacaklarını 

tahsil edemedikleri hakkındaki sözlere 
gelince; Amerika hükümeti huna hayret 
beyan ediyor. Hiç bir zaman Amerikanın 
lngiltereden alacakları ile lngilterenin 
ba§ka memleketlerden alacakları arasın
da bir münasebet mevcut değildir. 

Borçların verilmesi ve verilmemesi et• 
rafında o kadar çok sözler aöyleruni§tir ki 
yeni bir ıey söylenebileceği ıüpbelidir. 
Herkes bu itin i.limi oldu. Atacak tahsil 
etmek istenildiği :zaman kullanılacak li· 
san malilmdur. Borç verilmemek istenil
diği zaman da nasıl bir mantılı: kullanı
lacağı harcı alem olmuı malıimat halini 
aldı. Fiili vaziyet ıudur ki kimse kimse
nin alacağını vermiyor. 

* * * Almanyanm borçları: 

Almanya da f ngiliz ve Fransızlardan 
gÖrenekten Dawes ve Y oung palalarının 
Coınersiyalize olmuı borçlarının faizleri
ni. ve amortilerini Almanyadan çıkarma
mağa karar vermittir. Yani 1931 sene• 
sinde bankaların hususi borçlan hakkın· 
da tatbik edilen harice para çıkarmak 
memnuiyeti ıimdi devletin hususi borçla· 
nna da tiı.thik ediliyor demektir. 

Evvela tamirat borçlan, sonra devletin 
devlete olan beynelmilel borçlar, şimdi 
de develtin hususi §ahıslara olan borç
larına sıra gelmi§tir. Gerçi Almanya te
.ı;ye etmiyeceğim demiyor. Parayı dısarı 
çıkarmam diyor. Fakat bazı vaziyetle-;.de 
hunun hiç tediye etmemekten farkı yok
tur. Kupon hamillerinin faizlerini almak 
için Almanyaya gitmeleri lizımgeliyor. 
Hülasa develtler için bol'ç ödenlemek ta
bii bir hal oldu, Tediye edenlere azıcık 
ta safderun nazarile bakılacağı zaman 
Yaklaşmıştır. 

* * * 
Sovyet Rusya ve küçük itilaf 

zin duru (3) kaynaklarını, Arap 
çölünden esen yel, damla damla 
kurulmuş. Arhk, bundan sonra yo
lunu şaşıran emsi.t (4) lere dön
muşuz. Yurt yurt dolaşıp dilimiz 
İçin birtakun söz yığınlan topla
mağa başlamışız. 

Bu yığınlann içine gitgide Öy· 
le gömülmüşüz ki, türkçe düşünüp 
arapça yazar olmuşuz. 

Arapça ağlayıp lrenkçe gülme
ğe başlamışız. Böyle böyle, dilimi
zi, yabancılara kaptırmışız. Orta
da kendimizin olan bir nesne (5) 
kalmamış. 

Bugün çocuklarımızdan hangisi 
Fuzuliyi anlıyor? Daha yenilerden 
Abdülhak Hô.midin derinliğine 
kaç okumuşumuz vanyor? 

Demek ki, varunızı yoğumuzu 
boşuna tüketmişiz. 

Bütün yazdıklarımız, tozlu raf
larda uyuyakalmışlar ... Yarına ar
mağan ( 6) bırakacak neyimiz 
var? Hep başkalarının dilinden, 
b~kalcın için yazmış, başkaları 
için söylemifiz. Artık, bundan wn 
ra, yalnız kendimizi düşüneceğiz. 
Kendimiz için yazacağız. Kendi
miz için biriktireceğiz ve bizden 
sonra geleceklere saklayacağız. 

Yazdıklarımızı bütün kent (7) 
liler su gibi okuyup anlayacaklar, 
atalanmızın, hovardaca dağıttık
lartnı, darı. lanesi toplar gibi, bin 
emekle, yeniden ağır ağır derle
mek bize düşüyor. 

Türk diline, ne yapıp yapıp en 
ileri gitmiş dillerin yanında yer 
vereceğiz. 

Bu iş, bir ytlda mı, on ydda mı, 
yüz yılda mı, bitecek. Orası bilin
mez. Bugünküler için deiil, yarın
kiler için çalıftyoruz! Önümüzde 
büyük ışığımız var. Daiil. mi ki 
yola çıkhk, ergeç, o ışığın izinden 
yürüyerek aradığımız ~re varaca 
ğız. 

M. SAi.AHA TTIN 

1 - Kömek - Y ardnn, 2 -
Klavuz - Rehber, 3 - Duru - Şef
faf, berrak. 4 - Emsiz - Çaresiz, 
5 - Nesne - Şey karşılığı. 6 -
Armağan - Hediye. 7 - Kent -
Köy. 

dan tanırunadığını ancak beynelmilel mü
nasebetleri yakından takip edenler bilir. 
Çünkü Rusya ile Küçük 1 tilaf devletleri 
arasındaki münasebet bir müddettenberi 
yalnız normal olmakla kalmamıf samimi 

Biraz sonra yatağımn yanında o 
lan gürültü ile uyandı. Elektr k 
düğmesini çevirince elinde tabanca 
tutan bir adamı dehşetle gördü. 
Hiç ~üphesiz bir hır8ızdı. Meçhul 
adam amirane bir tavırla "bağırma 
yınız,, derken sesinde hafif bir 
ttireyiş olduğunu Dürdane sezdi. 
Kadın korkunun verdiği dehşetle 
titrerken gittikçe hafifliyen sesile 
"kimsiniz? Ne istiyorsunuz? diye
bildi?,, Affedersiniz .. Elmaslarını· 
zın çok olduğunu bfüyorum da "ka 
dm ttireyerek,, odada küçük bir 
çekmece var. Hepsi orada. Alınız. 
Haydi gidiniz. Ne duruyorsunuz? 
Korkuyorum, dedi. Meçhul adam 
gülerek b ;titik odaya ilerledi. Dür
dane hanımın elleri ayakları buz 
gibi olmuş soğuk ter dökerken ne
fes almağa bile cesaret edemeden 
bir kedi gibi yatağın içine büzüldü. 
Sabahleyin hizmetçi onu yatağının 
içinde korkudan gözleri evlerinden 
uğramış soluk soluğa buldu. Gece
ki vakayı öğrenince beraber elmas
ların bu.Junduğu çekmeceye koştu
lar •. Hayret hepsi yerinde olduğun 
dan maada gayet güzel bir iğne ile 
"geceki ziyareti affediniz,, yaztlı 
bir kağıt vardı. Hizmetçi: 

- Ah hanımefendi, bu pek bü
yük bir muvaffakıyet doğrusu! 
Ben böyle teYler romanlarda çok 
okudum, fakat hiç işitmedim, gü
zelliğinizin muvaffakıyeti bu, di
yordu. 

Dürdane hanım o alqam tiyatro
da perdenin aralığından halkı 
seyrederken hayret içinde kaldı. 
Hırsız gayef tık giyinmit ön sıra
da oturuyordu. Sahneden gözünü 
ayırmıyordu. J<adın kıpkırmızı ol
du. Sonra krem rengi sarardı. Ne
fes almağa kudreti kalmamı§b. 
Koştu odasına girdi. Tekrar geldi
ği zaman perde açılmak üzere idi. 
Ka~bi helecanla tiddetle çarparken 
o çıktı farkı söyledi, dansetti, bir 
aralık gözünün ucile lursıza baktı! 
O, kuvvetinin bütün tiddetile alkıt 
lıyordu. Artist derhal polise haber 

vardır. 

* * • 
Iran Şehinşahı memleketimizde: 

bir şekil almııtır. Iran Şehinıahı Hazretleri üç dört gün· 
Şimdi Küçük hilaf tarafından tanın- denberi aziz misafirimiz bulunuyor. Oı· 

dıktan sonra ortadaki aykırı vaziyet izale manlı devirlerinde Iran ile imparatorluk 
arasındaki münasebetlerin mahiyeti gö. 

edilmiş oluyor. Bunun ıumullü neticeleri 
olması beklenebilir. Çünkü bir müddet- zönü.nde konulacak olursa, Türk • fran 
tenberi Fransa ile Rusya arasındaki mü- münaseb~lerinde Şehinşah Hazretlerinin 
nasebetler samimileşmektedir. Bilhassa ziYaretlerile tebarüz eden inkılabın şumul 
Silahsızlanma konferansında Rusya, ve ehemmiyeti anlaşılır. Şehinşah Haz
Fran•a ve Küçük itilaf develtleri, silah- retleri, Iranın mukadderatını ellerine al
sız! · 1 dıktan sonra ilk defadır ki memleketle:ınmanrn eınnıyet mese esine takad .. 
d~~ et~iği?i iddia eden devletlere karşı rinden dışan çıkıyorlar. Hükumet mer
muttehıt hır cephe teıkil ettiler. Arada keziınizi ziyare~ edecekler, Büyük Şefi. 
henüz bir itilaf mevcut olmamakla bera- miz Gazi Hazretlerile görüşecekler sonra 
her, hadiselerin cereyanı bu devletleri bir lstanbula gelerek, buradan lrana avdet 
aray~. getirmektir. Silahsızlanma kon• buyuracaklardır. Şehinşah Hazretleri ilk 
feransında "Emniyeti Grupu,, ismi veri-- ziyareti bize tahsis ebnekle iki millet ara-

vermeğe karar verdiği halde neden 
zavallıyı beni seyretmek zevkinden 
mahrum edeyim? 'dü~üncesile vaz
geçti. Ertesi akşam, daha ertesi 
akşam ayni hal: En ön sırada otur
muf, şiddetle alkışlamış. Hırsız çok 
sevimli, şık bir gençti. Artistin şar· 
kı söyliyerek dans edişini heyecan· 
la seyretmesile güzel kadına karşı 
olan meylini gösteriyordu. Fakat 
bir vaziyet genç kadını fena hal
de sarstı. Hiç kimseye açamadığı 
bu sır onu, ne rahatça uyutuyor, 
ne de yiyip içiyordu. Hatta bu )ilz 
den bir ayda bq kilo düştü. Bir 
pazar günü, Mahmut beyin artis
tin köşkünde verdiği mutantan 
ikinci bir ziyafette birr ok k bar a
ileler hazırdı. Smckingli bir beyin 
salona girımesile Dürdane hanım 
avazı çrktığı kadar haykırdı. Hem
de Mahmut bey onun, o hainin o 
hırsızın koluna girmiş sevgilisin'n 
yanına girdi ve: 

- Müsaade edersen sana arka
daşım Celali takdim edeyim, dedi. 
Celal artistin önünde hürmetle i
ğilirken o: 

- Siz hırsızsınız ! diye haykır· 
dı. 

- Hayır, hırsız değilim hanı-
mefendi. Sadece saygısız bir misa
firim. Kapıyı açık bulunca arka
daşlığınıza malik olacağımı zanne 
derek İçeri girdimdi. 

O anda Dürdanenin mihaniki bir 
hareketle kalkan kolu siddetle Ce
lalin suratına inmesile ~alonda çın
layan kahkahalar yerine derin bir 
sükUt çöktü. Yemekte Celiilin boş 
kalan yerine gözü dalan artist hey
kel gibi hareketsiz duruyordu. 

O gece kadın çok ağladı. Ken
disile bu kadar me~gul olan bir a
dama ne hakla hakaret etmitti. Sa
baha karşı biraz daldığı zaman gü
rültü ile tekrar uyandı, koştu, gene 
Celali karşısında görünce: 

-Affet beni sevgilim! Zaten se
ni ilk gördüğüm gece hırsız olmadı
ğını anlamıştım, dedi. Celal hiç ce
va;, vermedi. Kadın onu öperken, 
okşarl.-en mütemadiyen affını rica 
ediyordu. 

Fakat, ertesi gün tiyatroya gide
ceği zaman çekmesinde elmasları 
bulamadı. - Firdev• ISMAIL-

Askeri Matbaa Müdürlü
ğünden: 

Askeri Matbaaya Kaligraf
tan anlar iki Kartoğraf, bir 
mürettip alınacaktır. Talip o· 
lanlarm şeraitini ve imtihan 
giinünü öğrenmek üzere Sü
leymaniyede Askeri Matbaa· 
ya müracaatları. (3168) 

3461 

ıereflendiriy~la~. . . . .. . 1 
Bu ziyaretin ııyasa ehemmıyeti uzenn .. 

de duracak değiliz. Çünkü vaziyet aşikar
dır. İran ile Türkiyenin dost oldukları 
aşikardır. Birtakım meseleler var
drr ki her iki memleketi de ya
k•nılan alakadar ediyor. Bun
ların beraber görüşülerek halline ça
lışılacaktır .. Esasen Ağrı isyanından son
ra yapılan itilaftan sonra bunların halli 
yolunda ehemmiyetli adımlar atılmıştır. 

Bundan maada Iran transit yollarına 
muhtaçtır. Aksi takdirde iktisadi hayatı 
tahakküm altmda kalmağa mahkumdur. 
Ziyaret münasebetile bu lTansit mesele
sinin halli mümkündür. Fakat ziyaretin 
en ehemmiyetli neticesi iki komşu mem· 
leket arasındaki dostluk rahıtalarınm 
takviyesi olacaktır. Bıı da yakın §arkta 
sulh ve müsalemetin devamına yardan 
edeceğinden her tarafta sevinçle karşılan
malıdır. 

Bugünkü program 
1 S TAN B U L, 

12,lO: Pı;\f.. r.e~ı iy1'tz. ~~ 30! Plnic roı?şriyarr. 
19.20: Ajans haberleri. 19,30: Türk musiki 
n<>şriyah (Meoın.ıt CPmil, Ru,en c ..... df!t, Lavta
cı Ovrik beyll"r, Vf"ci.h1-ı, ~11:.dih.a, Naz.an ve 
Feddun hanımlar.) 21,20: Aj~ns ve borsa ha
berlf"ri. 21,30: Ra....ı.yo orİ<estra~r ta\.e.fından 
Sigan PJıuaikisi ve hafif musiki. 

Khz. V ARŞOV A, 13·15 m. 
17: Hafif musiki. 18 ::o: TagannL 18,50: 

Piki. - Musahabe. 19,lE: Piyano ile sonat
lar, - Muhtelif. 20 20: Kahveh,ıne konseri. -
21,15: Senfonik orkestra. konseri. - Habt'r· 
fer. 22,12: Konserin d'"vamı. - Musahabe. 
23,15: Dans nıusikiai . 

823 Kh;ı.. CÜKREŞ, 3!:4 m_ 
13: liergünftü nt:!-'riyat. 19: Motoi orkestra

sı. 20,30: Univeuite. 20,45: Plik. 21: Konfe
rans. 21,15: Viyolonsrl konser'İ. 21,45: Kon
ferans. 22: Taganni. 22,30: Çift piyano konae· 
ri. - aHberler. 

175 Kl.z. MOSKOVA, 1724 m. 
lf.t,30: Musahabe. - Musikili netriyat. 21: 

Karıtık kon.er. 2.2: Çekçe neşriyat. 23 05: ln
gilizce neJ!rİya.t. 24.05: Ahn-lnca ne,ı-i;at, 

638 Khz. PRAG 470 m. 

H. 
20,30: "Honza Kr11.lhğ-1,. isimli opera tem•İ-

546 Khz. BUDAPEŞT-, 550 m. 
19,35: Bursa. sil"•D- takımı. - Musahabe. 

21: Bekeffi aüvaresi. 22,50: Kahvehane kon
seri. 23,30: Opera takımının konseri. 24,30: 
Kurina aigan takımı. 

713 Kh:r:. ROMA, 421 m. 
18: Taganni. -· Muhtelif. - 21,45: un paeıe 

dei Canpanelli,, isimli operet. - HaLer1er. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU 
21,45: Varıyete netriyatı. - Müteakıben 

bir perdelik komedi. - 1--laherler. 
686 Khz. BELGRA T. 437 m. 

20,30: Radyo orkeatrası. - Rekl.im, 21: Zar· 
r-epten nakil 23: Haberler. - ReklZın. 

952 ViYANA 507 m. 
2~-~0 Hafif musiki (Hal:ıer radyo orkestra· 

j'•. uaa.habe 21 Eski Tirollu tÖvalye 4enlik-

serı,f 23.kHaberler, 23,20 Orkestra konaeri 
en on1 . 

1 Askeri tebliğler 1 
---___,;;;.....__ı 

Askerliğe davet 
Fırka Askedik dairesinden : 
1 - Nisan 934 celbinin noksanım ik

mal etmek üzere bir buçuk ve iki senelik 
sınıflara ayrılmış efraddan (Deniz ve 
Jandarma hariç) hiç askerlik etınemiş a
şağıda doğumları gösterilen efrat celp 
ve sevk edilecektir: 

A) 327 ve daha evvelki doğumlular. 
dan talime gelmemiş bakayalar. 

B) 328 ve 329 doğumlular. 
2 - Bedeli nakdi 25-6-934 alqamma 

kadar cezaşız olarak kabul olunacaktrr. 
3 - Şubelerde toplanma günü 26 Ha

ziran 934 tör. 
4 -. Alakadaranın toplanma gününden 

evvel. ışler~i bitirip mezkıir günde Şu
belenne muracaat etmeleri ilin olunur. 

IVAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞİRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
TARI vıparu 17 

Hı ziran 
p AZAR günü saat 20 de Galata 
rılıttmmdan kalkacak. Cic!itte Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, Samaun, 
Üaye, Ordu, Cinısun, T"Iftbolu, GQ. 

rel, Trabzon ve Rizeye. Dönütte 
bunlal'a ilaveten Of, ,,., Siirmeaqe 
uğrayacaktır. 

lzmit yolu 
Yaz tarifesi 

Pazartai günündeı:ı maacla her gÜn 
bir vapur cuma ve salı günleri saat 
9 da diğer günler saat 13,30 te Top
hane nhtımından kalkacaktır. --,. ~'*'··ıı$ -... ' ~Nll-l_ _ 1.J'~A 
Asrın umdesi "MlLLIYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye İçin Hariç içi-o 

L. K. L. K. 
3 ayhğı ........ • 4 - 8 -
6 •• • • • • • • • • 7 50 14 -

12 ., ...•...• 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
geçen nü•halar 10 kuru9tur.- Gazete ve 
matbaaya ait iıler için roüdiriyete müra• 
caat edilir. Gazetemiz il&nların mea'uliye· 
tmi kabuJ etmez. 

Görüşülecek meseleler arasında şun
lar olduğu bildirilmektedir. 1 - Silah
sızlanma meselesi. 2 - AlmanYanın tek
rar Milletler cemiyetine avdet etmesi me
selesi. 3 - Avusturya meselesi. ilk iki 
mesele biribirine bağlıdır. Fakat üçüncü
sü doğrudan doğruya ltalya ile Alman
yayı alakadar ediyor. Malümdur ki ltal
ya Avusturyamn Almanyaya iltihakına 

Haftanın ehemmiyetli siyasi hadisele
rinden biri de Sovyet Rusyanm Küçük 
hilaf devletleri tarafından tanınmasıdır. 
Rusyanın Küçük ltİ!af develt\eri tarafın-

len bu devletlerin daimi bir kombinezon sındaki dostluğun samimiyetini tebarüz 1 

şekline inkılap edeceğine ihtimal verenler ettirmiı oluyorlar ve bizi bir kat daha Ahmet ŞUKRU - •••••••••••••ımıl 
!!!!•lVf--il•l•i•y•e·t~'~i~n--e·d~e~b·i--t•e•f:r·i~k~a·s~ı-:~1~0~2'.'.:""' ______ "!_~~"!""'!'~~~~B;e~y~n~im;.;,in~içı~.n~d~e~a~l~ev~d~e~n~b~i~r~z-ik~-"'!""'~d~i.!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!""'"'!""'~~~A~n~i~b~ir~tlı~.P~h~e~i~le!!!!sa~r~sı~ld~ı~m~.~H~iz-

KANLI SIR 
na rağmen, fennin bile inkar etme
diği içe doğmalar vardır ki onlar
dan korkmak ve kaçınmak lazım
dır. Bu gece, kendisini tehdit eden 
tehlike, Sırrı Nevresin içine doğa. 
bil"··. 

' dalıklarm arasında kirpi g.bi 
buzuldum, kumları, çakılları hışır
datmadan, fundaları hışırdatma
dan, iki büklüm, emekleye eı:ne~
leye yürüyorum. Fundalıktan ıncır
!i •e çıkan ip gibi incecik yolu ge~
tim. lncirliğ" bulunca, ağaçları sı· 
per ederek doğruldum ve uzun, ra· 
hat bir ndes a clım. 

Burası, son merhalemdi. Ağaçla
rın arasından en münasıp vaziyetti' 
dumbileceğimi seçiyordum. Kulü
be yıkıntısı ile ·ncirlik arasında me· 
safe çok uzun değildi. Ay, taş yığı· 
nı üstünde parlıyordu. 

Ben, bu incir~erin üstüne cok ge-

Yazan: Mahmut YESARi 

celer çrkmı~ ve saatlerce Mesture
yi beklemiştim. 

Gözlerimle nişan noktamı az çok 
hesapla tasarladım ve fazla karar
sızlrkla vakit geç "rmeyi faydasız 
buluyordum. Gözümün kestiği ağa
ca bir hamlede tırmandım. Yaprak
lar sık ve gölgd er karma karışık
tı. 

Bastığım dalları sıb muayene et
tim, oturacağım kalın <lalı da ça
tırdatmadan sarstım; sağlamdı ve 
beni çekebilirdi. 

Artık Sırrı Nevresi, rahat rahat 
bekliyebilirdim. Bu, bir, daki!ca · şi 
olmuştu. 

Arka cebimde kılıf iç.nde duran 1 

barabellumu çıkardım ve kılıfı tek
rar cebime yerleştirdikten sonra 1 

silahın emniyet tetiğini kaldır<>.ca
ğım zliman parmaklarım biran gev- 1 

şedi ı 

zak yanmıştı. Sırrı Nevres, ıburaya Her ihtimali hesap etmekle, metçi,mektubu vermeği unuttu ise. 
gelince, onunla, son defa bir daha, her tehlikeyi göze almakla beraber, O saniyede sinirlerim o kadar 
kat'i olarak, daha işin hiç faka gö- ben, ihtiyatı elden bırakmıyacak- gerilmişti ıki, hizmetçiyi, yalnız bu 
türür tarafı kalmadığını anlatarak tım. Silahın emniyet tetiğini kal- !<UÇU iç:n, gözümü kırpmadan ge-
kanuşmalı mıydım? dırdmı. bertebilirdim. 

Sırrı Nevres, bakalım, ne vazi- Omuzumda çifte, ağaç üstünde Köşkün açik pencerelerin~en 
yette gelecekti? Belki de kafa tu- fundalar arasında, çalı diplerinde dökülen ışıklar, çiçek bahçesıne 
tar, herşeye rağmen meydan okur- çok av beklemiştim, fakat böyle e- kadar sızıp uzanıyor, ay ışığile 
du. Ondan, herfey umulurdu. Bil- limde barabellumla, ay ışığına kar- birleşerek ağaçlar, yapraklar, çi-
hassa Neşideden fazla yüz buldu- şı, kulağım kirişte, av beklediğim çekler arasında pırıl pırıl oyna-
ğu, ona fazla güvendiği için kafa olmamıştı. Düşünüyordum: şıyordu. 
tutması, pek akıl harici bir ihtimal - Ya hedefe isabet ettiremez· Kulaklarımın bu geceki kadar 
sayılamazdı. sem? .• Avı elimden kaçırırsam?.. hassas olduğunu bilmiyordum. En 

Germaine'nin yerine karşısında Gözüm kararabilirdi .• Elim de tti- küçük bir çıtırtıyı olanca vuzuhi-
beni görünce, tabii büsbütün şaşı- reyebilirdi .• Tetikte işlemiyebilir- le duyuyordum. 
racak, nevri dönecekti, benim, ken di.? Silahın rate olması ihtimali de İnsanın, birini, bir şey bek-
disini, oraya ne maksatla çağırdı- vardı.. lerken duyduğu, sesler, gürültü-
ğımı anlamıyacak, hissetmiyece!c Tehlikeyi fazla düşünmekte, hiç ler! Bunlar, sinirleri öyle geriyor 
kadar budala değildi. Elbette canı· düsünmemek, akla getirmemek .ka- ve tırmalıyor ki .. 
nı ucuza satmak istemiyecekti. O da~ fena ... Çünjcü insanın nefsıne Ay ışığını, şafak sanan ,bir ho-
zaman aramızda amansız bir boğuş olan itimadını kırıyor, cesaretini roz, kanat çırpa çırpa ötüyor .• 
ma başlıyacaktı. Bu,boğuşmada ga körliyor. Yük katarının düdüğü, havada 
1 p gelmek, mağlup olmaktan ziya- Hep köşk tarafına bakıyorum.Sa- biT iplik gibi uzuyor, dalgalı dal-
de, etraftan duyulmak korkusu var" at dokuzu yirmi geçiyor!. Acaba galı titriyor ve perde perde sönü-
dı. gelecek mi? yor .. Bir köpek, kesik kesik hav-

Fakat ne bilinir Sırrı Nevres Belki köşkte lakırdıya tutulmuş- lıyor •• Çırçır böcekleri, hiç dinmi-
belki de Ş8'kın, sü~güsü dü~ük bi~ tur! Fakat bu saatte, köşkten bir yen cırlamalarile sükutu bunal -
halde topalhya,sendcliye gelecekti. adam muhakkak burava ıı:elecek- tıyorlar •. Bir polis düdüğü .• 
O zaman, konuşulur, anlaşılabilir- .. tir, gelmeleri lazımdır Titriyorum. Gözümün önüne 

kelepçe, pranga, sehpa 
Hayır, bunları hiç 

meli .. 

geliyor .• 
düşünme-

Bekçinin düdüğü .• 
! ekrar ürperiyorum, etrafnnr 

polısler, bııkçiler, jandarmalar sar· 
mış sanıyorum. Soğuk soğuk terli· 
yorum .. 

insan avlamak kolay. Fakat 
ırıesuliyeti büyük.. Ben, cezadan 
mı korkuyorum? Hayır .• Ben, her 
cezaya razıyım ve müstahakım. 
Lakin tutulmak, ele geçmek iste
miyorum. Kendim için değil, Ne
şide için •. 

Ele geçersem, öyle büyük biı· 
rezalet çıkacak ki hiç. bir kuvvet, 
onu tamir edemiyecek. Herkes, 
bin bir mana verecek.. 

Vak' alar , hadiseler karşısın
da, insan muhayyıleleri, o kad:ır 
biribirine zıt ve uzak tahminler 
ve ihtimallerle şışer, genişler ki 
asıl vak'a, hadise hemen hemen 
silinir ve yerine muhayyilelerin 
yarattığı vak' alar, haa"iseler ge
lir ve hep, ayrı ayrı şekilde, renk· 
te oldu)ı:ları halde hep bir vak'a, 
bir hadise gibi söylenir ve anlatı
lırlar. 

Bitmedi -
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1"Xı te V e~t 
ŞlşmanDolk m~cdlasnnnn 

lb>lUI mucDdD onan 
Se-viı:"I-ıli a.r-tlst 

Bize hayatoınıo anDai:oyoır 
"Ben bir melek değilim" filminde 

görüp alkıtladı~nnız Mae W est ha
)'atmı anlabnaya ba,lıyacak. Hay
di siz de gelin' de hep beraber din
liyelim, bakalım bu zayıflık moda
arru iflaa ettiren oynak kadın neler 
aöyliyecek: 

- Bilir misiniz Mae West'in bir 
gün büyük bir yıldız olacağını ilk 
evvela kim keşi etti.? Bizzat ben 
Şimdi kendi kendinize "aromada 
kendini beyerunif feY Bu ne itmra
dı nefis!" dediğin:zi ititir gi,bi 
oluyorum. Fakat ıiz ne derseniz 
deyin, ben herfeyi olduğu gi
bi apaçık söylerim, içim
den bafka türlü düşünüp bat
ka türlü söylemek elimden gelmez. 

•Evet ben bütün muvaffakıyetimi 
kendi yaradılıtınıa hamlederim. 
Bende öyle birşey var ki bütün er
kekleri sırf beni görmek İçin tiyat
roya yahut sinemaya koşturuyor. 
Daha liüçüktenberi erkek çocukları 
severim. Onları bana sevdiren ya!
rıız kuvvetleri ve sertlikleri değildi. 
Coquette olmasını pek seve
rim de ondan. Bütün erkekleri 
kendime baktırmak, sokakta takip 
edilmek öyle ho,uma giderdi ki, 

Kaç senesinde doğdum ? .. Hayır 
bunu söylemiyeceğim .. Ozerimde öy 
le pek genç bir kız hali olmadığım 
ı>ekala siz de farkedersiniz. Ama 
öyle geçkin de değilim, tam çağın
da bir kadınnn, ve oynadığım rol
ler için kafi derecede tecrübe sahi· 
b · yim. Anlıyormu sunuz ? Annem 
Fransızdı. Ben doğduğum zaman 
babam pek meşhur bir güreşçi j. 
miş .. Tahs'limi? Evet benim tahsi
limle alay edebild!ğiniz kadar ede
bilirsiniz .. Ne yapayım herşey kabi
liyet meselesi.Benim gibi ele avuca 
sığmaz bir çocuğun hocanın karşı
sına geçip te uslu uslu ders dinliye
ceğ"rne siz de ihtimal vermezsiniz 
değil mi? Maamafih çok hoşlandı
ğım bir hocam vardı. Dersten son
ra onunla oturur azıcık gevezelik 
<!der kendimi l:;eğendirmeğe çalı~ır
dım. Ne deınezsin;z o zaman on 
hir yaşımda idim. Zavallı babam 
benim hallerimi gördW.kçe üzülüyor 
du ama annem hen; anlamı~tı otu
tur b~bama rasiI .. at verirdi: ''Brak: 
"c ya~ursa y ·ın ~1!le öt ki çocuk 
ı _ ra '~em·em:yc-r ... , de~di. Hcıke
sın taklidini yap-·;:T:ı bayılffôm. 
tnnem birkac d fa ta!di~ yanarken 

eni gördi.l ve "sei' iyi ;:o 1-{tr;s o~ur~ 
sun., dedi, A:·tıl: u'c •ıl: tiyatroya 
gitıneğe başla iıl:. S"z t":·,troyu he
sap yahut coiirufya C:c:·,le·i~ ·~n 
daha eğ'cnceli b'll'."l~.">: r: •:uz? 

B ' r gu··n d~'1· .,•.;. .. •11d'\ i-, t4• .... ..... ... J '• 

dim, bir suvarede 10 dolar muka
bilinde Bert Killians ile Eddy F oy 
nun taklitlerini yaparken Claren
don iımıinde birinin nazan dikakti
ni celbetmifİm. Babama söylem't 
i•te böylece tiyatroya intisap ettim. 
111 ncü Richard da küçük prens, 
kamçılı medeniyette i•minde çocuk 
oldum ve dah; bir sürü piyesler
de oynadım. t.ve babamdan jim
nastik ve canbazlık dersleri aldım, 
Piyano çalmağı danaetmeği, ,arkı 
söylemeği öğrend:m. 

Artık küçük çocuk rolüne çıka
mıyordum .. Daha da adam akıllı 
büyümemiştim .. Nihayet 15 yafına 
geldim kendimce artık kocaman ha 
mm olmuftum işin tuhafı herkes te 
bana kocaman hanım muamelesi ya 
pıyordu. ı,te bu Y&fla yeni bir iş 
buldum. Haftada 115 dolar kaza
nıyordum. Kocaman kırmızı bir 
yelpazenin arkasında dansediyor
dum. Ne kadar muvaffak olduğu
mu beni gel'.p gören oğla.nlara so
run da söylesinler. Beni sonra Wil
liam Le IJaron isminde birisi an
gaje etti. Bir gün ezberlenecek tar
«! .. ar verdi. JÖzİerini keyfime uy
gun bu'madım. Kendimi dü:ıdüm. 
Gir gece sahnede b;rdenbire ken
di ;ıarkıını söyleyince herkes ta
şırdı ertes'. gün meşhur oldum ga
zeteler falan hep benden bahsetti· 
~er Bu ~ırada F.~ı!c olmak buda l ah
gını yaptım. B~~cket versin anne·m 1 

farkın.'.". v~rdı da vazgeçirdi yoksa 1 

meslegı!nı falan bırakıp onurıla ev
lenmeğe kallmcnHım :ıöhret bul
mamda erkeklerin de çok dahli var 
dır: Maliyeciler, r.ıunhrrirler, bir- ı 
çok tanınmış adamlar benim yük. 
seğe çıkm;,.m için basamak cldu-

1 lar. Nihayet (Lexe)si ynzd:m ve 
oynadım. Aman efendim o "" r'-"'n 
~aldi öyle .. Ben ne yapayım lı'.'iga
tı ben icat etmed m y:ı .. lç:rıoen 
bulunan bazı kelime!eri kullanmı'
sam ne çıkar?. 

Tiyatro ?'elam almıyordu ama .. 
Bunu ~ayrı ahlaki addettiler biz 
d~ tevkifha~e!i boyladık. Dokuz 
gun orada .stırnhat ettim. Sonra 
birçok şeyler daha yazdım, oyna
dım. Bir kere daha adliyeye diış
• ··..,.., J.. • 1 

• ' ha serbest hıra! .ı. 
chm. GeorgeRaft ile "ertesi gece" yi 

çev,. s· aya girmek için 
çel: <luşurmü tüm. Bir kere b'raz 
boyluca biraz. da ;;i~manca idim .. 
Ne İte muvaffpl: oldum. Daha bir 
kaç film çevirdim son defa "ben 
H• melek değ 1;-.1,.i çevirmiştim. 
ş:•ıdi de "l;u da giinl\h mı?., yi çe
\: •1yonım. Birl:,,ç ~ane dalla çcvi- , 
rh artı!: sinemadan ç-kileceğ!m. 

Saıroşon mu? E:smeır mD? 
--·- -o--

işte Sarışın 1 işte Esmer! 

Erkekler hangisini tercih ederler? 

Erkekler sarışınları ter
cih eder sözü doğru mu? 
ı,ıe ;ıampanya köpüğü saçlı, 1 

başak yüzlü Gean Harlow! Ye
gan yegan yüzünün bütün lıatla
nnı tetkik ed eraeniz hiç bir ye-
ri güzel değil. Fakat heyeti umu 
miyeai binlerce erkeği arkasın
dan sürüklemeğe kafi! Nitekim 
vaziyet birçok defa da böyle ol-
du. Jean Harlow evlendi. Ve 
sonra bo,andı. Şimdi de Max 
Baer'i alacağı söyleniyor .. 

Bakalım şimdi sıra kimin? 
Mar Baer'den sonra kimleri a
lacak? 

I,te Lupe V elez! Eğer erkek
ler sarlfınları tercih eder sözü 
doğru olsaydı bu kadının yüzü
ne kimse bakmaz, herkes "kara 
Fatma" di~ alay edercli. 

Fakat Lrıpe V elez bugün o 
kara çehreai koyu siyah saçları, 
kayu siyah göz/erile bütün Hol
vood'u yakmaktadır. Bu sinema 
fehrinde şimdiye kadar buna 
gönül kaptırmanıtf erkek yok 
gibidir. Gary Cooper'i bile çıl
dırtacak derecede kendisine a
pk etmemif miydi? 

Holiwodda cok beğenilen Meksikalı bir artist 

Al Je>l!!i< >• ı 
Kaırosnnaın fDDm çeviırme~n 
ne ıraza oDmlUlyOıraa Fakat 
~a.cla.:ı:-."I J olse>rı 
Bu üşe pek yanaşmDyoır 

Meş.hur "cazbant şarkıcı51,, 
Al Jolson'u tanırsınız ... Bunun ka
rraı bir müddet evvel kocaaı ıribi 
sinema çevirme~e heves etmit ve 
Ruby Keeler namı altında kendi
sine büyük bir şöhret temin et
mişti. 

Fakat timdi haber verildiğine 
göre, "Cazbant şarkıcısı,, karısı • 
na: 

- Artık yeter! demiı ve ken
disini sinemadan çekmek iste. 
mittir. Fakat sinemaya giren bir 
daha ondan kurtulabilir mi? lıte 
bu kadın da bir türlü Studio'nun 
ılık havasından kendisini kurtara
mamıştır. Bunun üzerine Al Jol
son karnına sinemadan çekilirse 
750,000 frank vereceğini söyle
miştir. 

Aşağı yukarı 'milyona yakın 
bir para. Fakat bu da genç kadı
nı sarmamış ve daha az kazan
mış olsa bile sinemadan ayrılmı
yacağını söylemiştir. 

Şhndi karı ile kocanın arası 
açık. Aralarından kara kedi geç
ti dersiniz .. Hayır. Kara kedi de
ğil beyaz perde geçti_ Belki bu
gün yarın mahkemelik oldukla
rını duyarız. 

.l ___ s_ı_· n_e_m_a_h_a_h_e_rı_e_r_i __ ı 
İki filmin garantisi 
Sinemacılar bir de iş yapmı

yoruz. İki elimiz böğürümüzde 
oturuyoruz derler. Hele Fransız 
sinemacıları kan ağlamaktadır
lar.. Fakat harici delaile bakı
lırsa bunların ağız yaptıklarını 

zannetmek daha muvafıktır. 

1 Amerika ayakkabıların nu!Daralan 
bizimkilerle ayni değildir .. 

Şimdi yeni parlıyan yıldızlardan 
Joan M.....Jıı, Miriem Hı.pkina'in 
elinden küçük ayakkabılann en d
rını giyiyormuf. 

Bu küçücük ayakhlan mukabil 
Hollywood'un en büyük ayaklarına 
sahip olanı Garry Coperdir. Bu da 
44 numaralı ayakkabı giyiyor. 

lıim rekoru 
Monsieur Bebe filminde gördü· 

ıiümüz Adriene Ames çok güzel, 
çok zenırin fakat çok ta a'nirli bir 
kadındır. Şiındiye kadar üç defa 
evlenmiftir. Bu üç izdivacin hepsi 
de -.k mahsulüdür. Bu o kadar fa· 
yanı dikkat değil. Çünkü böyle ha 
diseler Hollywood'da olagan fey
lerdendir. Fakat Adrienne bu izdi
vaçlarile küçük kızını bir !Ürü müt 
külate maruz bırakmıştır. Henüz 
on iki yaşında olan hu kız Adri -
enne'in ilk kocası Derward Trucx' 
dendir. Ve ismi o zaman Dorothy 
Truex konmuftu. ikinci kocası Ste
phen Ames bu kızı tebenni etmi~ 
ve bunun üzerine çocuğun ismi Do
rothy Ames olmuttur. Fakat bu 
erkeği, güzel kadının hayatında 

Jacques · Et!enne de Bujac istihlaf 
etıniştir. Adrienne bu · smi çok be
ğenmiş ve çocuğunun da bu ismi ta 
şımasını istemiştir. Fakat bu adan 
da Dorothy ismini beğenmemiş ve 
bunu Barbara'ya tahvil etmiştir. 

Şimdi zavallı çocuk beş cam: ıı.
rasında kalmış binamaz g bidir. 
Trucx • Ames, Dorothy - Barbara 
deBujac! 

Korkak bir artist 

Bir filmi salonunda göstermek 
için bir sinema sahibinin, kirayı 
garanti etmek için ne verdiğini 
biliyor musunuz? Doğrusu bu a-

....!cıllara hayret verecek derecede "Ben bir kürek kaçkınıyım., is-
muazzamdır. mindeki filmi oynıyan Paul Mum'· 

Greta Garbonun "Kraliçe yi !eyredip tc takdir etmiyen yok-
tur. Bu filme nazaran Paul Muni' -Chirstine,. filmini göstermek için 

sırf garanti olarak sinema sahibi nin çok cesur bir adam olduğu ta-
ch 1 savvur edi'emez mi? 700,000 frank vermitir. ar es 

Boyer'nin Liliom'u için de 500,000 Hayır! Hakikat hiç te bi:ıyle de
frank istemiştir. Fakat bu hesa- 1 ğ:ldir. Her şeyi • e h"r tehlikeyi 
ba göre de hıısılatı safiycnin asa- göze ~lan hu artis• hı susi hayatın 
ğı yukarı bir buçuk milyona yük- da cok kor ·uk bir .!andır. Ve o-
seleceği tahmin edilmektedir.. turduğu kö 1• ı de etli bir inziba~ 

1 

altına almıstır. Har'çt •n b~raya gıı 
Küçük ayak rekoru mek imkansızdır. Bahçenın etra-

Şimdiye kadar Hollywood'un en fınd:'lki dem'r parmaklığın hiçbir 
küçük ayaklı artisti olarak Mirinn 1 kilidi yoktur. Fnkat _b.i:. ~üğmeye b" 
Hopkins zannedir yor, bu artist arı· sılınca bir bo~u s~st ~ılılı;ekte v_e 
cak 36 numara ayakakbı ku'lanıyor , kapı esrarengız hır ~lektrı:< makı-

H ' 1 el · ·ı k' 1 · t·s'le kendı kendme acıl· muş. ıç te o <a aY mın'K aya ,a=ı nesı vası ~ . 
yok değil mi? Kimbilir, belki de maktadır. 
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Amerika sefirinin. Gözile 

ANKARA! 
Bu kadar sağlam bir hükumet mer

kezine sahip olma.kla 
övünebilecek hiçbir millet yoktur 

(Başı 1 inci sahifede)) 

e.ki kale var. Bu kale yalnız ta
nınmı~ t""°ih müddetince methur 
olmakla kalmıyor, tarihten öncekı 
töhretin izleri de fİmdi meydana 
çıkarılmaktadır. Kalenin burada 
mevcudiyeti için daima kat'i bir 
lüzwn var.Iı. Tepe.le biç kuruma
yan bir su kaynağı olduğu gibi 
doğudan batıya giden büyük ker
van yolu da burada timalden ce
nuba doğru uzanmakta idi. Çok 
hareketli demiryolu istasyonile 
ondan daha faal olan ~bir ara
sında, Rmnanın eski Ogüst ihi
delerile yeni ve asri banka bina
ları ve hükfunetin çak güzel olan 
re·ııni dairelerinin omuz omuza 
durduğu meydanlıkta, bugün bile 
yere çökmü, rahat eden develere,a
rasıra tesadüf edibnekt:edir. 

Şehir en iyi yerden baJmıak 
için demiryolu istasyonuıuın öte ' 
batında henüz illf& edilmit Gazi 
lisesine gidelim: Bu.-ıt.dan Anka
rarun büyük kayasının eleğinde 
bannan 70,000 nüfuaumm i• yer
leri ile evlerine, M>nra da aola, da
ha küçük fakat çok dıaha aza.met
li olan bir tepeye bakalım. 

BiTinci tepeyi çömelm1f bir ars
lana, komfusunu da upuzun uzan
mı' ve ~imdi yeniden yeniye kıv
nlmakta olan birçok binaları me
yilli sırtında t.._.ıyan bir deveye 
benzetmekle pek le hayale sap.. 
madığımızı sanıyonnn. 

Yüzükoyun yatmış deve müte
vazi evleri sı. tında elveritli ~ir su
rette ta,ımaktadır. Halbukı batı
na kaleden bir taç giymiş olan 
aralan, tiyasi hayatını entrikala
rın uzun za.manlar kasıp kavur
duğu deniz kıyısındaki payitahtın
dan, güzel kıyılarında demirli ya
tan yabancı donanmaların tehdi
dinden uzaklara, öz yurdunun kal 
bine çekilmif ve yeniden dirilmit 
millete mükemmel bir remzolmak 
tadır. 

Y abancoılann Ani.araya bakma
\an \axnnge\- b..,ka bir zaviye 
daha var. Deniz sathından 2,800 
ayak yüksekte olması, sonbahar, 
kı.f ve ilkbaharda cana can katan 
temiz iklimi, Karadenizin fırtınalı 
havalarından dolayı lstanbulu 
kaplayan sisli, rutubetli, yağışlı 
ve ka•avetli havaların aksine ola
rak, burasını çok sıhhi bir yer 
yapmaktadır. 

Bu kadar sağlam bir hükumet 
merkezine sahip olmakla öğünehi
lecek bqka hiç bir millet yoktur. 
Paria yahut Berlin havasının can 
sıkıcı olduğunu birçok kinueler 
Miylemektedir; Londralılar bile 
Londra ikliminin "Gönül karartı
cı" olduğunu itiraf ederlu. Ame
rikalıların Vaşin&ton iklimini 
"cana can katar" diye tarif ettik
lerini hiç kimse ititmemittir. Fa
kat, An.1tara i•te budur; hem de 
lam m&nasile kuvvet ve sağlık nef 
heden bir h:ıva. Bizi bir gece latan 
buldan getiren rahat yataklı va
gondan çtkarçıkmaz insan bunu 
biuediyor. 

Parisin can sıkıcı havasında, 
haGta edici bir ziyaretten sonra 
Chamouix tepesine çıkaN:en İn
san ansı! bir ciyadet ve ferah du
yana, Ankaranın kuvvet verici 
hava•ı da, kıt günefinin hayretle
re pyan güzelliğinde bu yüksek 
yerlere tırmananlara yeni bir ha
ynt bahteder. Kanunları yapmak 
için buraya toplanznış olan bir 
mmetin vazii kanunlarına, Anka
ra havasının fÜ fıe götürmiyecek 
bir ,ekilde faideli olduğunu söyle
mekle, mübalağa etmiş olmuyo-
ruz. 

Deniz sathile ayni seviyede o
lan lstanbulun gev~ ve kolay ha 
yatından, Ankarada bü&bütün fark 
lı bir sıhhat ve mahiyet a1mıf olan 
tanıdığım mebuslardan bir düziı· 
ne kadar sayabilirim. 

Ankaranın bütün yabancı tesir 
!erden uzak ve tabiye bakımından 
emniyetli bir hükumet merkezi ol
ma.ama dair fikirlerimi, Gazinin 
bizim Vatingtonla mukayesesine 
tahsis ettiğim b&fka bir fasılda söy 
liyeceğim; çünkü o da inkılapçı 
bir Jeneral ilk cümhuriyeti ve hü 
kiimet meıkezini memleketin içi
ne tatımış bir adamdı. 

Ankaranın bir bakımdan, hü
kUmet merkezimiz olan V atingto
na benzemesi tuhaftır. Yeni hü
kiimet mahalle:inden eski Anka
raya giden ağaçlı genit cadde Va 
tingtonun Massachusetts .caddesi· 
ni çok andırır.O da tatlı hır yo~la 

yükselir. Yukarıya, tepede Cüm
hurreisinin velmrla duran konağı- · 
na giden Türk caddesinin de iki 
kenarında, tam iki düzüneye varan 
elçilikler ve maslahatgazarlık
lar var. Hem bu elçiliklerin bazı
sı o kadar güzel, hatta Vatington
da öğünebileceğHniz binalardan 
çok daha güzeldir. Geceleyin f.akj. 
tehirden yukarıya bakarken Çan
kaya ca.ddesini aydınlatan sayısız 
elektrik ıtıklan sanki ~hri yıldız
larla çevrelemek isteyen elmaslı 
bir zincire benzer. F akıat bu güzel 
cad.Ienin insanda unutulmayacak 
bir iz bl!abn hatırası, ü:t sırtla
rından inerir.en, atağıda Anadolu 
ovMının öte yamacında göreceği 
çok ihtipmlı günbalısmdan du
yı:;'an zevktir. Evet bu batı İnamla 
mıyacıalc kadar güzeldir. Eski ile 
yeni .Ankaranm elele verip karı.
tığı bu tehirde enteTeSan birçok 
manzaralar vardır. Eğer mode!n 
teYlerden lwflanırsaruz, az evvel 
bahsettiğimiz Gazi lisesini, kızla
ra ev bilgileri öğreten B,..vekil 
1-~ enstitüsünü ve cidden 
hayretlere ,,..yan Mı.iki mektebi
ni yahut Pedagoji nağmelerinde 
en son notaları terennüm eden di
ğer müe~eseler gibi henüz kıvrıl
mı' yeni binaları geziniz. Sayet 
antikaya merakınız v&rsa: Bura
da gayet güzel tanzim edilmi' o
lan müzede Etilerin birkac gatlik 
me:afede bulumnut ve Milattan 
önce 4000 yılına kadar dayanan 
zengin koHeksiyonları var; yahut 
demiryolunun arka tarafında ka
zılmakta olan Frikyalıların hara
belerini ziyaret ediniz, daha ol
mazısa, Roma, Bizans ve Selçuk is 
tihkamkı.rınr kendilerinden önce
ki çağlarla mukayese etmek için 
kAleye cı~<mız. Bu sonuncuların 
yanında Ogust mabedi bizim bina 
larrmızla muuır gibi görünecek
tir. 

Şehirde birkaç tane tunc-. hey
kel var. Bunların en ivisi Millet 
Mec1'.inin üsıı.a.ındaln dik cadde 
de Gaziyi at üstünde temsil eden 
he~eJdir. Orada savaş atının fütü 
ne otunnuf, 1921 yılında Yunan is 
tilasınm en atetli çağlarında An
kararmm işihni• olduğu top ses
lerini hiç kıprrdanmaksızın sanki 
dinlemek istiyonnuf, Anadolu ova 
sı- bakıyor. 

Hükumet merkezini kurtar
mak için onu, yirmi bir günlük 
Sakarya muharebesine birdenbi 
re atılırken yahut ertesi sene is
tilacıların Eski,ebirden Afyonl<a : 
rahisanna kadar uzanan kuvveth 
1ıatlannı parçalamağa ve dütm~
nı İzmİt'den denize dökmeğe gı
derken görür gibi oluyoruz. . 

Müselles kaidenin k.öfelennde 
üç yardımcı duruyo·r: D19~nda 
cephede yüzlerinde tevk ve ıstek 
izleri görünen iki Türk piyacl'esi 
adımlarını ileriye doğru açmış, 
arkadan da gülle taşıyan bir Türk 
kadını takip ediyor. Bu kadın, 
Türk kadınlanmn i.tiblası harbin
de, müdafaada •e cümhuriyetin 
yaradılı .. nda, bu kitabı armağan 
ettiğimiz yüce simaya karşı gös
terdikleri vatanseverlik duygula · 
rını lıakkile temsil etmektedir. 

Çankaya tepesine ilk çıkışım 
1932. mayısında olmuştu. Bir ilk
ba,har günü, tayin edilmiş diplo
matik heyet rüesasına, devlet re
isinin babş buyurdukları resmi 
kabulde bıılunmak için elçilik he
yetinin asker sivil bütün erkanile 
birlikte gidiyorduk. 

Dışar~da yabancının milli mar
şı çalınırken asker müfrezesi de 
keskin bir selim vaziyeti alıyor; 
içeride de hükumetin resmi iti -
matn:uneai takdim olunurkeo ve 
kısa nutuklar teati edilirken re&· 

mi bir hava esiyor az sonra ise gÖs· 
terilen lfıtiıfki.r nHaket ve ali.ka, 
Vaşingtonda doğmuf bir adama 
beyaz sarayımızın samimi mulıi -
tini hatırlatıyor. 

Gazi'nin İnsanda bıralctığı ilk 
intiba zikre şayandır. Arkası 191-
ğa dj)nüktür öyle ki sonradan 
bilmecburiye tetkik edeceğiniz hu
tut ve cephesinin bütün teferrüatı
nı birdenbire göremezsiniz. 

Fakat daha ilk bak19ta anlar
sınız ki kartınızda, tam manasile 
sıhhat ve afiyette, çerçevesi sağ
lam. ve kuvvetli, gözleri keskin, 
derisi pürüzsüz güzel, şaıılacak 
derecede geniş alınlı, gayet zeki 
bir simada biribirinden uzak ve 
çok derin bir mana ifade eden 
iki güzel gözlü bir zat vardır. 

ilk mülakatta yalnız Türkçe 
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ı Müh~n~isler Birlik şubesini kurdular ı 
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Merkezi Ankarada bulunan Türk Mühendisleri Birliğinin latan
bul tubesini kunnak üzere, ıteh.im izde bulunan mühenıcfüıler dün Hal
kevinde bir toplantı yapmı,lardı r. 

Bu toplantıye, Mühendis Melde binin eski mezunlarından Vaafi B. 
riyaset etmif, şubenin tesisine müttefikan karar verilmittir. 

BELEDiYEDE 

Paris Belediye meclisi 
reisinin teşekkürü 

Geçenlerde ~hrimizi ziyaret 
eden Paris belediye meclisi, reisi 
M. Fiquet İstanbul belediyesi riya
setin., bir mektup göndenni,tir. · 
M. Fiquet mektubunda, burada 
kendisine gÖ!.terilen misafİl'perver 
likten dolayı çok mütehassis oldu 
ğunu yazmakta, güzel ve tarihi İs 
tanbulda geçirdiği günlerin hatı
ra•ım daima muhafaza edeceğini 
söylemektedir. 

T epebaşı bahçesi ıçıldı 
Şehir tiyatroau artistleı inin teş

kil ettikleri kooperatif dün ak1am 
dan itibaren T epebafı babçeı;ini 
açmı~lır. Bahçe her akşam açık 
bulunacaktır. 

Kas mpaşa deresi 
Kasımpaşa deresinin temizlen

mesi için, Kasımp~ılar, bele<li
yeye üç bin imazlı bir mazbata 
vermi~lerdir. Mazbatada Kasım
paşa deresinin temizlenmesi ve ü
zerinin kapatılması istenilmekte
dir. Belediye timdilik, derenin 
muntazam cereyanını temin için, 
ağız kr:mını teınizletmeğe karar 
vennittir. Bu husus için bir tarak 
dubası aranmaktadır. ı 

O'obUs!erin muayene 
mühleti bitti 

Otobüslerin fenni muayeneleri 
hal&mdaki mühlet dün bitmiştir. 
Belediye müfettitlııri dün, henüz 
muayeneye gelmeyen otobüslerin 
seyrüseferden men'i için zabrt tut 
mutlaıdır. Muayene edilmemit o
tobU&lerin adedi 12 kadardır. 

Yalan ihbardı bulunan kim? 
Dün akp.m üzeri İstanbul itfa

iyesine Hamidiye caddesinde yan
gın çııktığı haber verilmif, grup 
derhal Sirbciye gelmittir. Fakl\t 
bütün aramalara rağmen, hiç bir 
tArafta alet bulmnnadığı anlatıl
mtfhr. 

(_;eçen cuma günü de itfaöyeye 
ayni tekilde bir ihbar yapılmıf, 
fakat yangının ulı çılanamıtb. Bu 
itibarla, dün derhal tahkikata baş 
lamnıf, bu ibbann Bahçe*apıda 
bir mağaza tarafından yapıldığı 

anl~ılmıfbr, İtin garip tarafı der
hal bu mağazaya giden memurlar 
d~kkaıu kapalı bulmutlardır. Tah 
kikat derinlqtirilmektedir. 

SPOR 

Ankara at koşuları 
ı' NKARA, 14.A.A. - Yann Ankara 

ilkbahar koıulannın sonuncuıu ve en 
mühimi yapılacakbr. Bu kotu Gazi ko
l}uaudur .. Yedi tane en seçme at koıaca~· 
tır. K04udan sonra lotanbuldan gelen 
suvari binicililıı mektebinin en kuvveUi 
atlarun binihniı obrat, sUYari binicililı 
mektebi zalıitleri n muhafız suvari 
grubundan İJlirak edecek :aılıitlerimiz 
araıs1r<b mania mü•akk•lan yapdacak
tır. Su muabakalar iki kısma aynlmı~· 
tır. 

konutmak idetindedir. Fakat söy
lediğiniz kısa nutukta her hangi 
bir nokta ali.kuını celbedecek o
lursa (Bende olci\ığu gibi) hemen 
gayet düzgün ve sarih bir fran
srzca ile söu hatlar. Bu it te bit
tikten aonra İkit« ikiter girmek 
farlİle elçilik erkim takdim oln
nur. Her birisi ayn iltifat görür; 
öyle lci kendilerine birkaç lutüf -
kir kelime ile gösterilen nezaket 
bunların bir daha batıralarmdan 
silinmez. 

Çankaya tepesine yapbğrm ilk 
ziyaret Ye Türlciyenin en yüksek 
batmın -mnli yuvasında •«dü
ğüm kabul haldrında bu kadar söz 
k&f'ı. 

Tüıkçeye çeviren 
'Ahmet EK.REM 

1 MAHKEMELERDE 

1 iki sene süren 
Bir dava 
Kocası aleyhine ~ehadet 

eden kadın. 
o zaman yalan söylemiş 

Tam i.ki senedenberi devam et
mekte olan bir cinayet davası dün 
neticelenmiştir. 

10 haziran 1932 günü Zeyrek 
civannoa bir cinayet ol.muş, Sey
risefain memurlarından Lutfi E
fendi isminde bir adam evinin ka
pısı önünde garson Bedri ve Ce
mal iuninde iki genç tarafından 
öldürülmüttür. 

O zaman bu cinayeti Lutfi e
fendinin eniştesi Beykozda Arpacı 
ç:ıftliği sahibi Mehmet Ali efendi
nin tertip ettiği , kayınbiraderini 
Mehmet Ali efencl1nin öldürttüğü 
iddia_ed;Jmiş, bu iddianın en kuv
vetli şahidi de Mehmet Ali efendi
nin 20 senelik karısı Se'her hanım 
olmu9tur. 

Dava o günden bugüne kadar 
devam etnıİf, Mehmet Ali fendi
nin karısı kocaıile banpnıf, fa'lıit-
liğir _;on geri c.Önmüf: · 

O zaıınan bililtizam y.:ılan 
söylemişti-m. Benim kocam n ;,:nus
lu, ı reni, efendi adamdır. Ö yle 
şey yapmaz, ablam beni ka.-: 'mlı 
ben de kocamın aleyhinde tah itl!k 
yaotım, demiştir. 

İ.,te bu garip dava dün r • nuna 
ermiş, iddia makamını itgal enen 
Kitif Bey iddiasını serdcdcrr: gar
son Bedriye 452 inci mad.Ic ':? ce
za 'l'erilmesini, Mehmet Al: , -".endi 
ile 1 ırscn Cemı>.lin de berae• . ıi İs· 
temtıtir. 

Davacı tarafın vekili ce:o"' ve 
şahsi tazminat İ&temit, saçlu ve
killeri beraet talebinde buluı:mut
larchr. ' 

Muhakeme karar teffıimi için 
batka güne bırakılmııtır. 

Sait Paşa Zade Vehbi Bey 
ta hl iye edildi 

Çırağan sarayı önünde bir ki
ıiye çarparak ölümüne sebep ol · 
maktan suçlu Sait Paşa oğlu Veh
bi B. ağır ceza mal*.emeıine bir isti 
da ile müracaat ederek tabliye ta
lebinde bulunmuıtu. 

Mahkeme bu talebi tetkik et
mİf, kanuna uygun bularak V dıbi 
Beyin 75 lira kefalet mukabilfode 
tahliyesine karar vermiıtir. 

Vehbi Beyin kardeti bu parayı 
ıl.-J..-.1 verm~, ve Vehbi Bey ta1ı
li):: edib;ıitôr. 

Dayak dıvasındaıı yeni 
dayak davası çıktı 

Dün biİ-inci ceza mahkemesin
de d;;vaları olan iki taraf Yeni ca
mide biribirlerile döYiifmüşler ve 
yeni bir davanın açılmasına sebep 
olmuılardır. 

Bu davada daY&cı taraf Maide 
ve Hacer hanımlar, suçlu taraf ta 
Leman ve u~li. hanımlardır. 

Leyli ve,Leman hanımlar, ev
velce Maide Ye Hacer hanımları 
dövnıütler, iki ay e'l'Vel de birinci 
ceza mahkemesinde üçer ay hapse 
mahlı:um olmuılardır. 

if emyiz mahkemesi. bunu nak
zehniş, bunun üzerine dün davaya 
yeniıien batlanmış, fakat muhake
me nakza uyup uymamak ~akkın
da bir karar vennek üzere baıka 
güne kalmıtlJr. 

T~rafeyn mabkemeden çıkıp 
giderlerken Leman ve ~eyi~ ha -
rumlarla Hüseyfo elerıdı ~aide ha 
nımm üzerine büc:ıum etmı9ler ve 
Y enicamide kadıncağızı adanı a -
kılb dövaüşlerdir. 

Jl;aide hanımın gözü çüriimü§, 
kulakları kanamq, niLayet ite po
lia müdahale etmittir. Maide ha
nnn a1uayeneye ff!vkedilmİf, Ley
li ve Lenıan hanımlar hakkında 
kanuni t.kibata beflanıhmttır, 

Nüfusumuz 18 milyon 
(B.aşı 1 inci sahifede)) 

lundu. 
Sait Azmi 8~y (Kayseri), mad 

denin aleyhi·~ bulunarak Adliye 
encüm~ni tarafından maddenin 
kabul edihnemesi sebeplerini izah 
etti. 

Dahiliye Vekilinin cevabı 
Bunun üzerine Dahıliye Vekili 

Şükrü Kaya Bey Raif Beyin endi
feSinin doğru olmadığını, esasen 
muhacir ve mültecilere vec ilecek 
arazinin tabsına ait arazi olamıya 
cağını , ancak hazan rahipsiz ol
duğu ve ne istenildiği ve ne de ba 
kıldığı halde muhacir ve mültecile 
re verilerek İmar edildikten sonra 
sahipleri meydana çr'.ı:arımamak 
iddia ettiklerini ve muhacirlerin 
elinden bu gibi araziyi aldıklarını 
söylemi• ve maddenin bu haksız
lığı be:taraf etımeğe matuf bulun
duğunu, yoksa hukuku tasarrufiye 
ye ka1'ı bir aykırılığı o!madığını 
lm.ydehniqir. 

itan tar.z.t 
Z"ya Gevher Bey (Çanakakle) -

ilin tarzına ilitere'< cam.i k~n-ITlo'l, 
ağaç gövdesine vapıştınlaa ilinlarla 
halkın babenlar olamıyacağıru, ıne· 
mUTlarm bunmı üzeriode daha fazla 
çalışarak §Ah~Jara bildmn-ini söyle 
mit. Hacı Mehmet Bey küçük kuaba 
larda gazel:e olnııadığmı, canıi kapaaı 
na clıvara ıumak sure!ile v .. da..Wla 
•e tellal çalmnıak suretı:le ilan mec· 
buriyetinde bulunduğunu söyl•m""ir. 

Raif Bey, maddenin kabu!ünün 
doğn1 olmadığmı tekrar ederek velev 
bMıkaç yerde muhacirlet- aleyfıin.de İl 
tirdat ha.diseleri msa bile bunun için 
bir memleketin taaarruf bakıkınm leh 
likeye diitürülmeo: nin caiz olıımııya • 
cai(ı, me:nleketim.izde halkın dörtte 
üçünün çiftçiler t~kil ettiğini ve bun 
lann heJ on dönümlük topraklanna 
çek bağ'lı olduklannı, bunların takdi
rinin çek yüksek olduğunu söyledi. 

Şükrü Kaya Bey cevap vererek bu 
kanunun tasarruf hakkını Ye bilhaasa 
köylülerin hukukunu ibtal edecek bir 
kanun olmadığmı b imek lizmıgeldi
ğini, ancak işlenmiyen ve ubipa.iz o
lan tapraklarm çalı~kan ve kudrcdi 
elle,.., verilerek memldtetin imarı 
gözönünde lutıa'.duğu beyan ile muha 
cirlere "Yerilen araz.inin ne suretle el
lerinden alındığını göı;teren ba:zı mi .. 
aaller oöylen:>ı ve mii.dcletin uzahla
b;leceğini aöylemiftir. 

\ Tahrirler 
Bunun üzerine Raif (Trabzec>) ve 

Mu:-tafa Şett>f (Burdur) Beyler tara 
fmdan birer takrir verilmiil]r. Raif 
Beyin takriri 49, 50, 51 ;nci J1>2dde-
1erin kaldırılınMı ve Üç madde yerine 
kaim o&nak üzere şu maMenin konul 
maa:r:ı teklif ediyordu.. Madde şu· 
dur: 

(18 Teşrinie~I 1912 ta,,;hinden 
...vel bu kanunun nefri tarihine ka • 
d"r Trakyada iskan ed ı;p tapusu ve 
rilmiş olan .. ,vrimenkul sahiplerin• 
den bu re. hnı9 yerlere yeniden 
hükıbn«ç.e i$kAn edilmi, olanlara la· 
pu ...,necı; verİM. Ve bunların eski ka 
yıtlan terkin olunur. 

Bu gayrimenkallerin aah"pleri zu
hur eder ve batka bir yeN: ial<An edil
mediği de anlqılına kendilerine ,..,. 
ni muhacİI" gibi toprak veya yer veri
lir.,, 

Evvela bu Üç maddenin kaWırıl
_, l,aWm>daıki tala:"r reye ı.......uş 
,,.e k.aul edildikten _.... teklif edi
ı- madde de ....,.., kODarak kabul 

edilm.İtbr· ·- add --~ d .. Li.yi.Jıanm dıger nı el'erl e ına ... 
zak...., - kabul edildilden oonra roz
n&m-in diğer maddelerine geçilın" f· 
tir. 

Dahiliye Vekilinin bayan atı 
ANKARA, 14. A. A. - B. M.M. bu

günkü rüznamesine dahil i""k montw
lan dalıilincle muhtaç zürraa tevzô edile· 
c:ek eraziye dair kanunun dördünc\i 
madde.'\ İn tefsirine ait olup kabul edi
len rnazbatanm müzakeresi münas.ebeti
le Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefen
di şu Myanatta bulunmuştur : 

Bu kanunun derecei şümulünü ve nıa
nasrnı anlayabilmelr: için kanunu veya 
sebep olan hadisatı ve bilhassa iktiıa· 
di vftzİyetİ gözden geçinnek lazımdır. 
Bu kanunun 1097 numaralı kanunla a· 
lioka., gt,,..,t cüzidir. Çünkü 1097 nu
maralı kanunun verdiği nakil mc.chu•i
yeti bilahara refedilmit ve halk yerlerine 
avdet ehniştir. Filhakika orada kalan 
metruk topraklardan, topraluız köylüye 
verilen arazinin istirdadı halııkında ııe
nk maliyece ve gerek eshabince ist\r
dadı gibi vaziyet """'unda kalındı. 
F a!ıat aynı vaziyet Türkiyenin ekseri vi
layetlerinin de mevcuttur. Şark halkmt 
topraklandırmak esaımı dütünürken 
garp halkını topraldandu~k babra 

-• eli C .. _,_.. --•-Le« ıark , . ., geaemez • _ unmu ~ 
garp deye ikiye ,.,.ırmak lizondı •. 

Tahii;ılir ki hülriimet ve Meclis bu 
tefrikayı yapamazdı. Bugün memleketin 
heş milyo" nüfusu başkalannın topra
ğında çalqmaktadır. Bu suretle toprak
la uğr......,ıar ancak kara ekmek yiyebi
lecek haldedirler. Tür; . köylüsü Türkün 
ef<ndisidir demek adeta bir &Üsten iba
ret kalryor · Bazı vilayetlerin van•ından 
fazlasında köylü ba§kalımnın elinde .,. 
~ topraklarda çahfmaktaclır. Bu IOP
~ı;ı ?"'ıl ~e ne suretle ele geçirmiıler; 
~ım~ı. tetkik edec!ek değiliz. Memlek,.. 
tin ıç~nde başkalarının toprağında çalı
pn bınlerce ballı vardır. Bunları top· 
raklandırmak Türkün ve toprağın efen
di•i yapmak bizim en birinci borcumuz
dur. (Bruo sesleri alkıılar). 

Rı• kanunu ilk ııündenberi garpte t•t
bil. ettilı:. Ve Muğla vil~e bir kac 
çiflik alarak toprak11z halka leni ettik: 
Onlar ~n toprağın efendisi olar.ık 
yaııunaktaclırlar. 

Efendiler, eğer bu köylüyü toprak sa· 
h_'bi yapmryacak olursak bu sanayi fab
nkaJannıı kimin iç.in kuruyorsunuz. Hffn .. 
gi pazarlar için kuruyor&unuz. 

A ... ad.,..ıar bizim ya.amamız 13 mil-

1 yondan ibaret olan köylü tabakasını 
zenı;in etmekle ve bemehal kuV'l'etli yap
makia kabildir. 

Kanun esas itibarile sarihtir. Fak at 
daha sarih olması için b ( ·aya getirdik. 
Biz bunu yavaı yavaş tatti" etmektey:z. 
Şimc'iden haber vercyİm ki, memleketin 
hassa•iyet nabzı elimde bulunmalıdır. 

Ben, o nabzı tuttuğum zaman topraksız· 
lıkbn memlekette büyük bir istirap du· 
yulduğunu hissetmekteyim. Köylüye, 
çifçiye ihtiyacı nisbetinde toprak nr· 
mck için icap eden kanun bu Mec1iı ken· 
diliİ!'inden yapacalctır. Türk köylü•Ü 
memleketin efendisi olarak ya§ayacaktır. 

Efendiler, Türk eMr 0!1"na4 ne to~ , 
rağın. ne de bir kimsenin • •• .... } 

Dil davası 
ANKARA, 14.A.A.- B. M. Meclisin

de busrün iskin kanunun müzakeresi mü· 
na•ebteile Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bcy.-fendi ıu beyanatta bulunmuştur: 

Muhterem efendiler, bu kanun mem • 
lekette büyük bir davanın hallini temin 
edecek l:ô· kanundur. 

Fakat kanunun iyi bir tali eseri olarak 
diğer bir davanm hani ile ıraişterelı:en 
huzurunuza çıktı. \ 

Oda c'.i! davasının halli. Onun İçindir 
ki kanun iki cihetten ve iki taraftan da 
al:ikayı caliptir. Bu kanun hakkında e
sash müzakereler ceı-eyan etti. Kanunu 
icap f'tıiren sebeplere ve tafailita gir
meden enel dil hakkında Mclialerin bü· 
yü!ı: hizmetleri olduğunu tekrar arzcl
ınek isterim. Meclisler diller hikimdir. 
Bilh~ua kanun isbli.hlanm Meclisler ya• 
par. Meclislenn ve hususile B. M. M. ;. 
nin larihinde dilde daima bayırlı inkı-
18'>lar yaphğt görülmiittÜT. · ı :>tmuı> .e
rim ki dil meselesi mevzuu bahis oldu
ğu .-al<iı B. M.M. bu inkılap hamlesin
deki büyük rôlünü ifa edecektir. Arka
da1larım, bu kanunun ismi her ne olur
sa olsun, kanun ihtiva ettiği ve istihdaf ' 
ettivi ıı:aye bir imranı dahilidir. Bir isti
l'l'nl dahilidir . Memleketin içinin isti-
marıdn ve Vahdetin teminidir. j 

Nülas 
Bu nv~emirde nüfusla aliılı:adard1r. 

lkinri•İ muhaceretle alikadardır. Üçün
cüsü dahildeki seyyar aşiretlerle ala• 
h:ıdıtrdır. Dördüncii•Ü de deminki layi• 
.hada ......-u boılai• olan ~raksn: ve oat 
kalannm ıapraimcla çalıtan topraksız
larla aJikadanhr. Bu dört nolı:taclaıa ka• 
nnn tetkik edilecek olursa görülür ki 
her dördüne de ayrı ayn çare aramıştır~ 

Nüfus keyfiyeti beşeriyet dünyasın· 
da çok yeni bir hadisedir. Eskiden nüfus 
bu kadar mötekisif değildi. Medeniy<>t 
\•e refah artıkçadır _!<ii n~fuslar_ art~~· 
1800 senesinde mesela ngilterenın nu
fo!u 12 milycıodu. Buııün elli milyon çık• 
mışbı. Fransada 19-20 milyon idi. 19 ün• 
cü ,uırcla artmaya batlamıtllr. En çok 
nüfusü artan yerele nüfus yirmi beş se· , 
nede tezayüt etmiıtir. Bunu bilmek la
zundır ki bir memleketin uğrayabi!,sı:e'ii 
fel&ı.etlerin en büyüğü nüfus kıtlığıdır. 
Memleketimiz nluıtiyet itibarile millet
lerin başmda gelen bir ırkın elindedir. 
Biiyük ölttlerden büyük muharebeler· 
den azade kalacak bir Türk nesli çok 
za"'~" geçmiyecek bu memleketi doldu
racak ve taşıracaktır. Bunu biz hayat-:• 
mrzda görmeye namzet bahıiyarlarız.. 
(İn~a&llab aealai). ı 

Bu kanun nüfus k....Eeti a!"1n •c ta~· 
kın olan •ili.yetlerden nüfuıu daha az 
olan vitiyetlere gidecek olanlara yaı...!ım 
ed«cktir. Çünkü bir memleketin asil ve 
aali nüfus sennayesi kendi nüfaaudur. , 
Hariçten gelenler değildir. , 

Bugün 18 milyon olan nüfasumuz be
hemehal 25 sene sonra 35-40 milyon ol• 
maya namzettir. Bu itibarla dahildeki' 
yerli •atandatlann kesafetine nazar.sn ' 
clalıa az nüfuslu yerlere sevbtaıek Ye 
loendil..n.. eaübulet göat-ennek ~ fay-\ 
dalı bir tılbirdir. -

Diieri =at rettir. Biliyonunuz ki, 
efencliler, Tmt. ak1n1 ve ıneclenİyetl a•ır• 
!arca cok büyük latalar ı...ıa.n ..W... Ve 
gittigi yerlere medeniyetin niifmanu ve 
dilini ele beraber götiirdü. latimar tari• . 
hinde hiç bir kavim yoktur ki, - hat• 
ta Rmna imparatorluğu dahil - hiç bir 
devlet yoktur ki, Türtı:ler lıadar iatimar 
kabiliyeti göstennit olsan. Bwgiin A•• 
rup!'nın her yerinde Türklerin diktiği i.• 
biclel.,.. ve eHrler meydandadır. ı 

Bugün Tark hakimiyetinin çekildiği 
yerlerde Türkün huntini çeken millet· 1 
ler çoktur. (Doğru sesleri). ~ 

0--

Metr Salem 
(Başı 1 inci oahilede)) l' 

bülunduğunu, bu teklifin~e lngi
liz ki\ğıch masraf üzerinden hüku
metçe satın alınmuına his
sedarların muvafakat ettiği 
ni, fİd<etİn diğer i•lerle ali.ka· 
dar bulunnıadığını söylemiqir. 

Zabıta memurlarının dolap İ• 
çimle tuttulclan zabıtta ile cünnü 
methut günü Me~ S.lemin Rüttü 
Beye: 

- Böyle fq'ler tehlikelidir. T ai' 
siye etmem. F &nlCİnİn verdiği re
ne.Iini yırtınız, sözüne itimat edi 
niz gibi sözler, söylediği mulı:ay• 
yettir. 

Rüftii Beye gelince, kendisine 
vaki riİfVet tekliflerini Adliyeye 
verdiği ifade etrafile anlatırken mİ 
him bir noktaya temas ebniftir. 

Rüftii Bey Metr Salemin kendi 
sine İstanbul Telefon fiıf<eti ser• 
mayesinin altın esası üzerinden teJ 
biti takdirinde hüyi~ menfaat gö
receğini söylediğini İf&l'et ettikten 
sonra: 

- Bu fmıatı kaçrrmayımz. F.&a 
sen bu gibi i•ler böyle yürür. Soo 
zamanlarda lstaırbul Su tirlı:eti de 
böylece ratın alındı. dediğini ifa· 
de etmi• ve ilave eylemiftir: 

- Metr Saleme ısrarla sordum: 
T erkos itin.le kimlerin alikadar 
olduğunu öğrenmek iaedim. Meli' 
Salem bu husustaki Nalleri.ıni ce-, 
Yapuz bıraktı •• 

1 



~.Hitlcr Venedikte 
(Başı 1 inci sahifede)) 

olan harp gemilerini teftiş etmİ§tİr. Mü
mai!cyh motörc· bindiği vakit bUtün ge
miler tarafındarı hep birden top atımıy~ 
1e selilmlanmııtır. 

Mülakatın mevzuu nedir 
PARIS, 14.A.A. - Havas ajansının 

Venedik muhabiri bildiriyor : 
l\iı. Mussolini ile Hitler bugün ilk de· 

i~ olarak bulu"acaklardır. Bu müloika .. 
tn~ hakiki ehe;:,..miyeti ve görüşülect>k 
'P.l :eı· hakkında tam bir kararsızlık hij .. 
1 üm sürmektedir. Bu ~ntioa, sadec~ l'IL 
Mussolini ile M. Hi. ·Jcr'in yakınlarının 
ını.ıhafaz ettikleri ketumiyetten değil, 
bilhassa, bukadar yük3ek birer vaziyete 
s.ı.hip iki şahsiyetin karşılaşmalar.nın or
tayP koyduğu meçhulden mütevellittir. 

Mül5.katın vereceği netice, bu te!iıki
< lerı ç,ltabilecek veya çıkmıyacak sami
miyete bağlıdır. 

Bu tecrübeye, bizzat istisnai şerait İ· 
çinJt. girişilmiştir. Çünkü, ilk günü ta· 
~amen, şehirlerden uzakta, Stra şato
:;u.ıd~ başba,a görüşmeleri: geçecekıır. 

Tasavvuı· edilen programlar ne olur
~..-. o sun, gÖrÜ'}meler ahva!c göre deği
~cbiliı·. Esasen programın lca~ten böyi~ 
nüphem blr ıekilde yapıldrğı z.ınnedi1i

yol·. 
Mülakat, üç haftadanberi diplomatik 

vesaitle hazır1anınıştır. Fekat M. Mu. 
olıni ile M. Hitlcr'in daima ve öteden
lCrİ, dlplomasi haricinde ve bundan d:t

na mühim olmalc üzere, faşist ve nazi 
t ırka1arı vasıtaları ile olsun, bilhassa 
gônderd~kleri adamları vastıası il~ ol
sul"' doğrudan doğruya temasta bulun· 
dukları malümdur. 

Uiğel' tar ~t ,,'.' m\Uikat, bilvasıta, Al· 
manlar tara1ından Avusturyada Hitlerci 
tuEyctinin tekrar batlaması ve İtalya ta· 
ra+·ından da ~ransızlar ile ltalya arasın
da zahiri dostluk nümayişleri ile hazır· 
ı~nmışlır. 

Binaenaleyh, polil·:ka cephesinden, 
k::ırşdaşacak o!an ilrl şahsiyet siyascten 
müselliıhtırlar. 

ltalya tarafından, ltalyanın Avustur
yaya karşı vaziyetinin değişmemiş oldu
ğunu teyit ediliyor. Bu siyaset, dün ol· 
rluğu gibi bugün de Almanyarun her 
tiirlü Avusturya itlerine müdahalesi 
ale1hinediı. Bu itibarla Almanlaı- tara· 
f ından Avusturyada yapılacak herhan
g'. bir nüfuz taksimi teklifinin ltalya ta
ra.tından reddolunacağı söylenmektedir. 

Avusturya meıelesinden başka. si
l.ihları bırakma meselesi ile, Cenevrede 
alınan Franaız • lnııiliz • Amerikan ka
r;;ırının ortaya çıkardığı Avrupa mesele .. 
.s.nin de görüıüleceği atikirdır. 

Ancak, bu mevzu üzerinde en ufak 
bir vuzuh mevcut değildir. Sadece, hiç 
bi.r muahede ve misakın imzalanmıyaca .. 
ğı katiyetle söylenmektedir. Umumiyet· 
le hadisenin ehemmiyeti azaltılmaya ça
lısılmaktadır. 
· ltalya tarafından bu mülakatın Fran
n aleyhine matuf imi, gibi telakki edil
memesi ilave edilmektedir. 

Filhakika, lngiliz ve Fransız bükıi
nıetlerinin yarı resmi bir surette, müli-
1.attan birkaç hafta evvel haberdar edil
<!iğ; de söylenmektedir. 

Esasen bu malümatın, Cenevre kon· 
f eransının hitamından çok evvel, yani 
konferansın hitamı münaıebetiyle ltaJyo1 
matbuahrun Franıaya karşı hazan da 
ş'ddctle yapmış olduğu aksülamellerden 
çok evvel yaprldığı da, tasrih edilmek .. 
tedir. Binaenaleyh, bu aksülamelli Frıın
sı:z-lıalyan havası aakin olduğu bir za· 
r:ıanda )lazırlanmıt olan bu mülakat a
rat-ında doğrudan doğruya bir münase
bet tasavvur edilemez. Hatta başvekil 
Hitle•le M. Muuolininin telakisi, 
M. Mussolini ile M. Bartu mülakatını:\ 
dah~ geniş bir saha hazırlamak için ka
bul edilmiş gibi görünmektedir. 
\ Cenevre konfttanıını mütea~kip hava• 
n1u değişmi, oluıu, İtalya efkarı umu .. 
mi ~·esini inkisara dü~ürmesi. itibariyle, 
l'nCıt.eleyi hiç 1üphesiz mihverinden u· 
uklaştırmıştır. Fakat ana hatlar ayni o
larak kalmaktadır ve, beklenilmiyen bir 
hadise zuhur etmediği takdirde, bugün· 
loü mülit.kat, buna mayısrn onbeşinden 
~onra karar verildiği zamandaki ehem
;,,;yeti muhafaza etmektedir. 

ltalyada Alman aleyhtarlığı mı? 
LONDRA, 14.A.A. - Daily Teleg· 

raµh muhabirinin Roma'dan bildirdiği
ne göre, M. Hitler, halyaya auk bas
madan evvel, A vusturyadaki tethiş ha
l·ekeLİnİn nazilerin eıeri olduğuna dair, 
Avusturya reımi makamlarından vttİ· 

len tebliğler, efkan umuıniyede bir Al-
1,,an ;,leyhtarl:ğı u1andırmııtır. ltalya 
efkirı umum.iyesi, M. Moussolini'nin A
' 11 ,turyayı iltizam edeceği ve M. Hitler 
ile mülakatı esnasında bu hua~staki n~k
tai nazarını samimi bir tarzda ifade eyh
yeceği kanaatindedir. 

On üç torpido geçerden · ".'ürekkep 
hafit bir filo, Venedik'e geln_ıış v,~ San 
Marko nhtımı önünde, M. Hıtl~r ın, .0 • 

turacağı Grand Otel'e kartı demırlenuş-
lir. J 

Şeref ihtifali 
Be~iktaş Jimna~tik k.l;!~ii riyaset;n. 

den ~ Klübümüzün müessislerinden 
met hum Şeref Beyin vefatı yıl dönümü 
münasebeti. ile önümüzdeki cwna gUnü 
bir jh_ı.ifal yapılacağ_ından ~ostlarının 

b.ıhlevin saat on bırde Beşıkta, Şeref 
:~adyomunJa hazır bulunmaları rica olu .. 

n\lr. ___.,-

Lastik ayakkabıcıların Odaya 
nıurıcaatları 

Ayakkabıcılarla l~stik r.~br~ka· 
ları arasında alil !astık ve u · tu ke 
ten ayakkabılar yüzünden _çık'.'-n 
ihtilaf dün yeni bir şt:kle ,g.ır~ış· 
tiı. Lastik fabrikaları hep oırlıktc 
dün Tic --' odasına bir müracaat· 
ta bulunmuşlardır. Bu müracaatna 
mer', ayakkabı ve de i, kôsele sa 
nayiciler~ 

1 
• n iddialarını reddet

mektedirler. Bilhassa az amele ça 
lıştırdıkları fazla ithalat:ı sebebi
yet verdikleri ha.kkındakı ayakka
bıuıların ııoktai nazarını cerhet
mek üzere ı.~ .. ,, .ı...ı~ ileri sürmek 
te .'!rler. 

Şehinşah Hz. Yavuzda 
(Başı 1 inci sahıfcdt)) 

lar le ittirak eden sporcular, Şehin • 
şah Hz. nin takdirlerini celbetmi~er 
dir .. 

Büyük ınisafirimiz Yavuza gitnıck 
üzere rakip odukarı motorda ayaı!a 
ı,alkarak güler yüzle halin mLtemadi
yen selamlaıru,lardır. Şehinşah Hz. 
istikbal ve teşyi mera.r. minden son de 
rece mütehassis kalmışlardır. Bütün 
merasim filme alınmış.tıT. 

Şah Hz. ni hi.mil olan Yavuzla do 
nanmamız ak1iam saat beşte ÇOikun 
tezahürat arasında har~ket etmiş.tir. 

Bir tablo gibi 
TRABZON, 14 (A.A.) - Dün ge 

ceyi Gümüşanede geçiren Ş:ıh Hz. 
bu sabah 4,45 te hanket ede-ek 10 
30 da Trabzona teşrif buyurmuşlardır 
Seyahatlerin n bu dördüncü gününü 
nıem1:ketimizin en güzel bar parçası 
üzerinde geç'ren Şehön,ah Hz. Ziga 
na dağını geçerken yolun Hurşit va
dis:ne bakan bir no!itasında <lunnuş
Lır ve buranın askeri naktai nazardan 
olan büyük ehemmiyeti ve umumi 
harpte bur:ı.da geçen harp •al ılntı 
ha!ckında Ferik Ali Se ·t Paşa tarafın 
dan verilen İz'lhatı dinlemit,erdir. 

Eu esnada Şah Hazretleri tabiatı.ı 
bu yurt parçasın1l vcrdigi muhteşem 
güzellik kar~rı1nda o.rada buluna?. fo 
to muhabiri Cemal Beve : (Ne guzel 
değil mi. b "r tablo gibi b_ur3nın bir 
fotoirafiaini alsanız.,, dernı!\ler ve bu 
arzul .... rı derhal ifa edilnıi~tir. ~h_in~ 
sah Zigananın bel n<>~t~~ına gı>.1<;'ık· 
leri zaTT'an hurada kendıle"ıne çay ık • 
ram cdihr:i~ ve dn~rn ~u biikim nok· 
taunde., karlı •nhikaları lıulu• lara ka -
rı~n Gi.vur d~ğlarmı ve a.yakl":rın!n 
altınrl, uzanıp gj~~n çamlı vadı~er;n 
nüze1liğini uzun müddet seyretnuşler 
d:r. Burası aş.ıLdıktan ıonra Trab20~ 
viliyet hududuna girilmi,, ve kendı· 
leri.ni karşılamaya ge'en vali R fat B. 
ken<iilerin.. Ali Sait Pata tarafından 
takdim edilmittir. 

Zigananın Trabzon vilayeti için· 
deki kl$tnında ve Trabzon.dan 5 k lo
metre mesafede çamlı bir tepenin ete 
ğinde hazırlan~~:~fedSe h_ŞahhHHaz • 
eti · izaz edıUIUş.tır. e ınfa az-

r erı "üdd 11 
retleri burada bır m. kel t ~arı=' • 
tmda .rezinmiş kır ç1ııÇe erı ve ge ın00 

cokle~den bir demet yapmıtlardır. Bu 
radan hareket edilerek 9 da Maçka 
ya eelİnnllltir. R". .. S.. 

Hariciye vekili Tevfik ~t~ ~:
fendi a~ hi-in<'i o!°du rnüfettı~ı 
Fahrettin Paşa, R"y....,ticiimhur u.mu 

- k" t"b" ·-kı"li Ha.san Rı:ıa ve dcnan mı at • ....... . .. 
ma kumandanı Şah Hazretlerıne m~
li.ki olm"'1ar ve tazimlerini arzetmış 

!erdir. · . . kısa 
Maçlı:ada bu teli.ki ıçın geçen 

bir tevakkuf•~n sonra. yola deY'am o!u 
nara..'< ....... t 10,30 da Trab:ıonu teşrıf 
buyunnuşlardır. d • 
Şchi~ Hazretlerinin Trabzon ~ ıs· 

tikbal merasimi t;ok narlak olmuştur. 
B ··t·• Trabzon halkı güzergahlarına te

u un d'"·""I .. t .. Ş h sadüf eden c•ddelere ö..u mu~ u. ~ • 
ı·in methalinde mü!ki ve askerı kıtaat, 
izciler, mektepliler ve muhtelif tetek· 
küller, batta Türk lran bayrakla., ~u· 
lunduğu halde mevki almı~lar~ı. Şehın• 
şab Hazretlr)"inin otomobıllerı durur 
durmaz donanmadan toplar atılmaya 
batlamıt ve kıtaat resmi selam ifa et• 

miftir. Ş h" ah 
Kıtaatı tcftit ettikten sonra .. e .. •nş 

Hazretleri mekteplilerin de onunden 
geçmitlerdir. Bu geçişleri es;-~sında mek
tepliler Şehinşah Hazretlennın yolla~ı
na ciçek serpmişler ve büketler takdım 
etmişlerdir. .J 

Trabzonda 
TRABZON. 14. A-':'· - Şe~int~h 

Haz:retleri mekteplilenn son k~~;:eıı~ne 
kadar yürümüş~er orada • otomedo ;ı' er•n.e 
binerek istirahatları için ıhzar en vı
layet binasına teşrif buyurmuşlar, beş 
on dakika kadar burada istirahatten 
sonra Vali konağına gitmişlerdir. He .. 
yet vili.yet binasında kalmışlardır .. 

Şehinşah Hazretleri saat 11 de Vali 
t,onağında yemek yemit ve mutatları 
üzere iki saat uyumuşlardır. 

Teşyi .. 
Pehlevi Hazretleri yemeği yalnız ye

mek ve otomolıillerinde de yalnız bul~n
mak mutatJardır. Şehinşah Hazretl~n: 
nin mayetleri ve müstakbelin heyetı vı
layet konağında öğle yemeğini y~miş· 
(erdir. istirahat ve yem<.k "!'atlen ~a; 
sında bütün halk, Şehintab hazretl"rı~ı 
gönnek ıçın bütün cadde evlen· 
ni işgal etmişlerdir. . . 

Saat 3,25 tr- isşeleyı teşrıf bu!uran 
Şehintah Hazretleri vilayet konagından 
i•keleye kadar büyük bir intizamla yol
-!arın ve meydanlarm her tarafını kapla .. 
yan, ha.Ik, asker mektepliler, teşekkül· 
ler, sporcular kafileleri arasından ge• 
çeı·ken şiddetle alkışlanrmş, yata seda· 
\arı $ehri çınlatmııtll". Şehinşah Hazret .. 
1cri bu tezahürattan pek ziyade müte
hassıs olmuılar, iskeleye beş dakika ka
la yerde otomobilde~ . inerek ~şu_ş bi• 

hre ile yerlere seni. halılar uzerınde. 
ç_e. ·· yerek her tarafı eslamlayarak, mo· 
) uru · 1 1 · 1 d" törleri.n yanaştığı ıske eye ge mı~ er ır. 
Burada filmler resimler alınmıştır. 

Alkışlar arasında yavazun _muşuna 

b . · 1 dı pcL(evi Hazretlen Yavu· 
ınnuş er r. en Y 

za yanaşırken toplar atılmış avuzun 
bandoıu 1 ran marşını çalmıştır· . . 

Yavuzda Şah Hz. ayakta maıyetıle 
bulundukları mahalden bir saat kadar 
şehri tema~ ve Trabzonun bütün ıno· 
törleTile Yavuz etrafında dolaşan ve 
tezalı~ra.t .Yapan halkın coşkun teşyi 
merasımını seyretmişler, bu arada film .. 
ler alınmış ve "ljıt 5,30 da Trabzon .. 
dan müfarekat buyı' nuş.lardrr. 

Motörler yarım saat kadar Yavuzun 
etrafında fişekler atmak ve alkı'1amak 
sW'Ctİle son merasim yapılmıştır. 

Şah Hazretleri Trabzon sporcuları
nı takdir buyurmuşlardır. Kendileri de 
ava çok meraklı olduklarından av tü • 
feği taşımaktadırlar. Şah Hz. Trabzon· 
da yapılan tezahürattan bilhassa beya
nı memnun:~:. buyUTT11uj.lardır. 

Samsunda J.azırlık 
SAMSUN, 14 (A.A.) - Yarın sa· 

bahleyin ıehri.mizi teşrif buyuracak o
lan Sehinşah Hz. için fevkalade iatik
bal ;e teıyİ merasimi hazırlanmı' ve 

bütün memleketlerin .. '-ı.er tarafı l ran ve 
Türk ba•·;·aklarile donatılmıştır. 

Halk, daha şimdiden Şehinşah Haz
retlerinin çıkacakları iskelede yapılan 
ta.klann ve iskele Üze:inde:ki tezyina
tın temaşası için Gazi parkına dolmak .. 
tadır. 

Yarın Şehin~h Hazretlerini istik • 
bal edecek olan ve limanımızda bulu
nan ı1ecidlye ı,rÜvazörü ve Kocatepe 
ve I • ~'le mt.hripleri kumandan ve 
zabitleri . llerefine bu aklClm belediye
de ıek::oen kişilik bir ziyafet verilmiş .. 
tir. 

Marc..sLn proğramı 
ANK.A?..A, 14 (A.A.) - lran Şe

hinşahı Hazretlerinin Ankaraya muva
salat buyuracakları 16 haziran cumar
tesi günü yapılacak merasim programı 
şudur: 

"istasyon dahilinde, ihtiram mera
sim.ini ifa edecek kıtaatı aıkeriye ile 
bir bando müzika ahzı mevki edecektir. 
Sah Hazretlerinin istikbal merasimine 
i'ştirak buyuracak ve evvelce protokol 
dairesi taraiından davetiyeleri irsal kı
lınacak erkanı hükumet saat 14,10 d" 
İ'st.:ısyonu teşrif buyuracaklar ve proto
l.'Ol memurları tarafından 1stik~al edile
rek davetiyelere Jefedilen krokide tes
bit edilen yerlere isal buyrulacaklardır. 
lıtikbal meras.imine iştirak buyuracak 
cı k.inr hükUmet berveçhi atidir: 

Reisicümhur Hazretlerinin sağ ta
raflarında Büyük Millet Meclisi reisi 
P:ı l Hz., Başvekil Paşa Hz., icra ve
killeri heyeti azalar, Büyük Millet 
Meclisi reis vekilleri, Cümhuriyet Halk 
Fırkası umumi kitibi Beyefendiler, sol 
taraflarında Büyük Erkanı Harbiye rei
si Paşa Hazretleı-i, fili askeri şüra aza .. 
ları, Hüyük Erkiinı Harbiye ikinci rei
si, askeri temyiz mahkeınesi birinci ve 
ikinci reisleri, milli müdafaa vek8leti 
umum müsteşarı ve kara, ıhava ve de· 
niz müst~şarları, umum jandarma ku .. 
mandanı, Ankara mevki kumandanı ve 
askeri protokol şefi ahzi mevki edecek
lerdir. 

Reisicilinhur Hazretlerinin arkala • 
ı-ında başyaverleri, hususi kalem mü • 
dürleri, ınuhafız alay kumandanı, ya
verleri bulunacaktır. 

Selam resmini ifa edecek olan kıtaa
tın sol tarafında, lran sefareti erkanı, 
ve ırra ile temyiz mahkemesi reisi, 
ıürayi devlet reisi, divanı muhasebet re 
isi, Baş-vekilet müsteşarı, Hariciye ve
kaleti başkitihi, sırasile vekalet müste
şarları ve emniyet umum müdürü Beye ... 
fendiler ahzi mevki edeceklerdir. 

Trenin vürudundan De§ dakika ev
'Vel Reiıi;;imlıur Hz. maiyetlerinde ba,. 
yaverleri, hususi ka'~ müdürleri, mu
hafrz alayı k..,•tr ~ ndanı, yaverleri bulun
duğu halde istasyonu teşrif buyura -
cakla.rdır. 

Reiıicümhur Hazretleri İstasyonu 
teşriflerinde kıtaat tarafından ıclam -
lanacaklar ve miiz:İ'ka iıtikJil martını 
çalacaktır. Reisicümhur Hz. Büyük 
Millet Meclisi reisi Pata Hazretlerile 
Büyük Erkanı Harbiye Reisi Pa,a Hz. 
nin aralarında ve ileride bulunacaklar· 
dır. 

lıtaıyon meydanı ıüvari kıtaatı ile 
ihata edilecektir. istasyonun mahre • 
cinde Ankara vali ve belediye reiıi, be
lediye cemiyetinden müntehap bir heyet 
Reiıicümhur H,azretılerilıe misafirlerin teş 
riflerine intizar edeceklerdir. Meydanın 
ortasında darülfünun taleheıile Anka
ra kız ve erkek liseleri talebesi dizile
oektir. 

Şah Hz. nin ikametgahlanna kadar 
olan yolur" iki tarafına asker dizile -
cektir. Ahali askerin gerisinde buluna
caktır. 

Şah H•zretlerin.i hamil olan tren tam 
saat 14,30 da gayet yavaı olarak is • 
tasyona girecek ve Şah Hz. nin bulun
dukları salonlu vagon, Reisicümhu:r Hz. 
nin intizar buyurmakta oldukları nok • 
tada tevaklcuf edecektir. 

Şah Hz. Reisicümhur Hazretlerile 
müsafa.ha ettikten sonra maiyetleri er
kinını Reisicümhur Hazretlerine tak -
dnn buyuracaktır. 

Müteakiben Reisicümhur H:ı. refa. 
katJerinde bulunan zevatı Şah Hazretle
rine takdim buyuracaklardır. 

Bu esnada muayyen mevkiden ı~ilm. 
topu atılacaktır. Rasimei takdimin hi
tamında ve müzikanm evveli 1 ran son· 
ra istik.ifil ma1"J1arını çalması esnaırn
da Şah Hz., Reisicümhur Hazretlerile 
ilerleyerek resmi selamı ifa eden kttaa· 
tın ve istikbale gelen diğer zevatın ö
nünden geçerek İstasyondan çıkacak· 
lardır. 

Her iki devlet rP.isini Şah Hazretle
l"İnin refakatlerinde bulunan zevat, Tev 
fik Rüttü Beyefendi, lran sefiri Sadık 
Han, Tahran büyük el~isi Hüsrev Bey· 
efendi, mihmandar Paşalar, riyaseti cüm 
hur umumi ki.tibi başyaver, hususi ka
lem müdürü Beyefendiler ve yaver BPy· 
!er takip edec'; ·lerdir. 

Bu müddet :ıarfında erkanı hükumet 
yerlerinde kalacaklardır. lsta<yon ha
ricinde !,,~ Hz. Ankara vali ve beledi
ye reisi, muavinleri, merkez kumanda· 
nı, enıniyet müdürü ve belediye cemi .. 
yetinden müntehap zevat tarafından 
istilôal edilecekler ve vali ve belediye 
ı eisi tarafından kısa bir nutuk irat e
diler<.k be;·anı boşamedi olunacaktır. 

Müteakiben mahalli mahsusunda 
İntizarda bulunan otomobiller sıra ile 
ilerliyeceklerdir. Reisicümhur Hz. sağ
larında Şah Hz. olduğu halde otomo
bile bineceklerdir. 

r; ~r iki ·devlet reisinin rikUplanna 
mahsus otomobilin ön tarafının sağ 
cihetinde Şah Hz. nin ve sol cihetinde 
Reisicümhur Hz. nin filamalan talik o
lunacaktır. En önde atlı olarak mer • 
kez kumandanı bulunmak üzere her i
ki devlet reİ•i;ıİn rakip bulundukları 
otomobilin ön, yan ve arkasında mız -
·l"aklı süvari müfrezeleri bulunacaktır. 

Diğer erkin ise matbu listelerde irae 
edilc'jö-j üzere kend;lerine tahsis edilen 
otom~hillere b:neceklerdir. 

R~i•i<ümhur Hazretleri Şah Hazretle
rini ôkametgahı Şehinşahiye tahsis edi. 
len Hall<evine isal buyuracaklardır. He~ 
iki devlet Reisinin Halkevini. tetrifletin
dc, Evin önünde cephe almıf olan bir 
i'ı.tiram kıtası tarafından selamlanacak .. 
lar "e bu ihtira.m krtasına refakat eden 
b.ı"do tarafından evvela İran martı ve 

Görüşler 

Devrimizin 
Değerini bilelim 

(Bası 1 inci sahifede)) 

rafa atılmış bir Osmanlı Saltanatı 
vardı. O saltanatın ne kendisi, ne 
getirdiği hükümetler devletler yı
ğını arasında en kenar bir yer bile 
ala:nıyorlardı. Her devlet İstediği 
ile istediğini konuşur, anlaşır ve 
bizimki hiç birisi ile devletçe, in
sanca iki satır konu~mazdı. Güç
süzdü, bitkindi, hala.ızdı, hatta 
memlekete, millete, karsı vicdan-
sız ve hainıi i. · 

Saray ve Babıali büyük elçiler
den değil, Kançılar odacılarından 
medet umardı. 

Gençtik, İç ateşimiz vardı, oku
yorduk, görüyor ve işitiyorduk. 
Filan Başvekil filan yere gitmiş, 
fa'im nazır filan kralla konusa
cakmı:;. içimiz kan ağlardı. Niçin 
bizim de bir nazırımız gitmiyo ·, 
gidemiyor? Nasıl gidebilirdi ki 
hiç kimse bizim varlığımızı tanı
mıyordu.. Dıs yüzden tanısa bile 
gidenimiz, gfdebilenim'.z bulun
mazdı. En akıllı tanılan Sadrazam 
ları, eğer ağaları koltuklarına gİ· 
rip saman torbası gibi sürümese
lerdi, ölüm A~.ah, kendilikler'"nde:ı 
sokak kapısını bulamazlardı. Bir 
a•alık bazı gidişler gelişler olmuş
tu. Fakat bunların onda dokuz 
üç çeyreği hep imtiyaz komfoyon
cularının, maliye simsarlarının 
paylarına olmuştu. 

Milletçe, tarihçe unumüz, unu· 
rumuz büyüktü. Amma deuletçe, 
siyasetçe, dünyaca nakıs sıfırdan 
asağı sayılıyorduk. Yabancılar i
çin imparatorluğa hakaret, bir ka
pitülcuyon hakkı değil: uyumak, 
nefes almak,yemk, içmek gibi ta
bii bir hal idi. 

Bugün ne görüyoruz? 
Millet kendi benliğine dönmüş, 

kendine uyan inkılabı yapmış, ve 
kendine yar~an devleti kurmuş• 
tur. Bugünkü Türkiyenin her ye
şil masadlı yeri, her kulakta sesi, 
ve her istet.özü vardır. Bizi pay et
mek istiyenler payetlildi. Varlı
ğımız demir ceviz, sözümüz geçer 
altın, yerimiz saygı sediri oldu. 

Minimini Karadağ ile uzak
tan konuşamayan koca imparator
luk yerine bugün dünya ile yanya
öz Türkiye yaşıyor. Ve öyle bir 
ı!q U.t1i111uo 'uasaıu~p 'uasnuo11 au 
Türkiye ki dünya sulhunün temel 
direklennden en çetini, en sağla
mı olduğuna herkea inanmı~tır. 
T evlik RüşU Beyin seyahatlerini 
bu b.ıkımdan dü:;iinmeliyiz. 

Buhran var,,;ış, para kılmış, 
şöyle imiş, böyle imi~. Sanki bü
tün dünyada bunlar yokmuş la sa
de bizde varmış. Ne olursa olsun 
ve ne darlık sürerse ıü •sün gerçek 
olan sudur ki bugünkü nesil dev
letçe, milletçe, insanca yQfıyor. 
Şerefin en üstününden, yannın en 
büyüğüne kadar bizimdir. 

Milyonca darlık ve zorluk için· 
de bile olsak hızımızı ve gücümü· 
zü, ünümüzü, unurumazu arttıra· 
cak birşey var: Devrimizin değe· 
rini bilelim. 

AkaGONDOZ 

müteakiben lstikliıl marşı ~lına_calct~r. 
Şehinşah Hazretleri otomo~ılden ıner ın· 
mez dairenin üzerine Şehın~ah Hazrct
lcr" nin zati sancakları çekilecektir. 

keisicümhur Hazretleri, misafirlerini 
dairelrrine isal buyurduktan sonra köşk· 
!erine avdet buyuracaklardır. 

Ş•hin,ah Hazretleri bir müddet isti
rahat buyurduktan sonra saat 16,15 le 
Reis!cümhur Hazretlerinin köıklerine 

i.r.irrıetle iadei ziyaret buyuracaklardır. 
Şah Hazretlerinin refakatJannda maiyet .. 
leri erkanı, l ran sefiri Sadık Han 
ve mihmandarları bulunacalctJr. Şa· 
hinşah Hazretleriyle refakatlannda bulu
,....., zevatın rakip bulundukları otomo· 
billerin önünde yanında ve arkasında 
n1izrakh suvari müfı 12eleri bulunacak .. 
tır. ';ah Hazretleri saat 16,30 da Reisi
cümhur Hazret1.-rinin köşklerine muva
sal5t buyurucaklar ve t"lriflerinde köş
kün methaline dizilmiş bulunan ihtiram 
kıtası tarafından seli.mlanacaldard.rr. Şe
hin:i3.h Hazretlerinin otomobilleri mun
tazı~ kıta tarafından m~ahede edilir e
dilmoz,. kıta ya refakat eden muzika 1 ran 
m'\r~ını çalacaktır. 

~ehinşah Hazretleri, protokol şefi, mu
hafız a!ayı kumandanı ve Ya\'erler tara
fuı~~n otomobilinden indirilecek ve Bas
vekil Pa§ll Hazretleri, Hariciye Vekili 
ve Tahran büyük elçisi Beyefendiler ve 
maiyetleri erki.nı !le intizar etmekte o
l:tn Reisicümhur Hazretlerine mü13ki 
ola<akTardır, Şehinşah Hazretleri bir 
mü,1det Reisicümhur Hazretleriyle gÖ· 
ruştiikten sonra diğer bir ıalonda bek
liy~n maiyet erkanı da ReisicünUtur 
J-laZl'Ftlerinin bulundukları şalona isaJ O• 

1unarak Reisicümhur Hazretlerine tak .. 
dim olunacaklardır. 

Müteakiben, Şehinşah Hazretleri dai
relerini teşrif buyurmak Ü7erc ReisicÜm· 
hur 1-lazretlerinin nezdlerinden müfe&· 
ı-akt'lt buyuracaklardır. Teşyi n1erasimi 
istikbal merasiminin ayni olacaktır. 

s,at 18,45 te Şehinşah Hazretleri i
k....,etgihlarında Büyük Millet Mecfüi 
Rci!i ile Başvekil ve büyük erkanı har
biye reisi Paşalar Hazeratını, Vekil Bı... .... 
yefendilerin ve Cümhuri;'et Halk Fırka· 
gı umumi kıltibi Beyefendınin ziyaretle· 
rini kabul buvuracaklardır 

I 

J _________ 3_ü_n_cu-·K __ O_L_O_R_D_u ___ l_L_A_N_L~A~R~I;.... ______ , 

Çorlu Askeri Satınalma Ko-\ mektuplariyle Çorluda Fırka 
mısyonundan : Satınalma komisyonuna mü-

1\1.ünakasaya konulan Tekir- racaatları. ( 3018) ( 3134) 
dağ kıt'atx ihtiyacı ıçın • • • 
250,000 kilo Oduna talip çık- (orlu Askeri Satmalma Ko 
r11adığından bir ay zarfında nıisyonundan : 
pazarlıkla alınacaktır. Taliple T ekirdağındaki kıt' at hay 
rir hu müddet zarfında Çorlu- vanati ihtiyacı için beher par
da Askeri Satınalma Komis- tisi 150 ton olmak üzere 3 par 
yonuna müracaatları. (3041) tide 450 ton Saman kapalı 
(:~230) zarfla münakasaya konmuştuı 

• • * 
K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 

kapalı zarftan pazarlığa ko
nulan 255,000 kilo Una teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün
dt:n tekrar pazarlığı 16-6-934 
cumartesi günü saat 11 de ya
pılacaktır. Tal iplerin pazarlı
ğa İ')lİrak İçin o gÜn ve vak 
tinde K. O. SA. AL. KOM. 
da bulunmaları. (22) (3219) 

* .... 
K. O. Kıt'aatı ihtiyacı için 

>Jazarlıkla münakasaya konu
lan 55:60 ton Una teklif edi
len fiat pahalı görüldüğünden 
tel~rar pazarlığı 16-6-934 cu
martesi günü saat 11,30 da ya
pılacaktır. Taliplerin pazar 
lığa i~tirak için o gün ve vak
tinde Fındıklıda K. O. SA. 
AL. KOM. da bulunmaları. 
(23) (3220) 

"' * * 
K. O. Kıt'aah ihtiyacı için 

pazarlıkla 50 : 60 ton Un sa
tın alınacaktır. ihalesi 
16-6-934 cumartesi gÜnÜ saat 
11 ,45 dedir. Taliplerin şartna 
rıeyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için de o 
f(Ün ve vaktinde Fındıklıda K. 
O. SA. AL. KOM. da bulun
malıırı. (24) (3221) 

Ankarıı. M. M. 
1'.om. dan: 

• 
V. Sa. Al. 

Yerli fabrikalar mamula
tından (380,000) metre çama
şırlık bez kapalı zarfla müna
kaı:ava konmuştur. ihalesi 
12-7-934 tarihine müsadif 
Perşembe gÜnÜ saat 15 de ya
pılacaktır. T alip1er şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gÜn Ankara'da M. M. V. 
Satınalına Komisyonuna mü
ra<·aatları ve münakasaya iş
tirak için de o gün ve saatın
dan evvel teklif ve teminat 
·nektuplarmı makbuz muka
bilinde mezkur Komisyon Ri
yasetine tevdi eylemeleri. 

..... (3218) 

Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 
<lan: 

Malkara kıt'aatmın i.htiyacr 
için (250) ton ekmeklik un 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 10 Tem
muz 934 Salı f:ÜnÜ saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya iştirak için de o gÜn ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Çorluda As
keri Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (3034) (3223) 

Çorlu Aske:-i Satınalma Ko
misyonundan : 

Malkara garnizondaki kıt'at 
hayvanatı ihtiyacı için beher 
parti 130 ton olmak üzere 3 
partide 390 ton Saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 8 Temmuz 934 pa 
zar günü saat 15 tedir. Talip
lerin şartnameyi görmek üze
re her gÜn ve münakasaya iş
tirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 

Saat 20,45 te Reiıicümhur Hazretleri 

tarafından köıklerinde Şehinşah Haz • 
rellerinin şerefine bir ziyafet ita kılına· 
caktır. Bu ziyafete Büyük Millet Mec
li•i Reisi, Baıvekil ve büyük erkanı bar· 
biye reiıi Paşalar Haze.ratı, icra veki?
leri heyeti azası, Cümhurİyet Halk Fır· 
kası umumi katibi, askeri ve mülki hii
kUmet erkanı hazır bulunacaklardır. bu 
vesile ile Reisicümhur Hazretleri tat>a
f,rıdan bir nutuk irat buyurulacak ~ İş· 
bu nutka Şehinşah Hazretleri tarafından 
mu'<abele olunacaktır. 

Yaylı sazlar orkestra heyeti 
Konservatuvarda teşkil edilmiş o

lan yay)ı sazlar orkestı·a heyeti, Iran 
Şahı Pehlevi Hazretleri şerefine verile
cek ziyafet ve müıamerede konserler 
vermek ü...- dün akfllm Ankaraya 
gi trni ş tit-

ihalesi 8 Temmuz 934 pazar 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya İştirak İ· 
çin de o gün ve vaktinden ev
vel te!dif ve teminat mektu:?
lariyle Corluda Fırka Satm~l 
ma koM°isyonuna müracaatla-
rı. (3019) (3135) . ... 

Çorl.u Askeri Satmalma K.o 
ınisyonundan : 

Malkaradaki kıt'at ihtiyacı 
İçin 3000 kilo pirinç bir tak· 
sitte alınmak Üzere açık müna· 
kasa ile alınacaktrr. ihalesi 11 
Temmuz 934 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Talip!erin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
o gÜn ve vaktinde teminatla
riyle birlikte Corluda Askeri 
Satmalma Ko~isyonunda bu 
lunmalari. (">"?" (3200) 

• * .. 
Ankarada l\1. J\IJ. V. Sa. Al 

Kom. ılan : 
Yerli f:tbı-ikalai"' mamula 

tından (200,000) metre as· 
tarlık bez ka~ıah zarfla mÜ· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
4 T cmınuz 9J4 ~arihine müsa· 
dif çar~amba ;;-ımu saat 15 
de yapılacaktrr. Talipler şart· 
name ve !'.lÜmunesini görmek 
iizere lıer gün Ankara'da M. 
M. V. Sa. Al. Komsiyonuna 
.ı:ıüra~a.tlan, ve münakasaya iı 
tırak :çın de o gün ve saatin
den evvel teklif ve teminat 
ınektuplarınm makbuz muka 
bilinde mezkur Komisyoı 
Reisliğine tevdi eylemeleri. 
(3011) (3084) 3352 

* 
Ankarada M. ~1. V. Sa. Al 

Kom. dan: 
Yerli fabrikalar mamuta. 

tından (360000) metre ça· 
maşırlık bez kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
2 Temmuz 934 taihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 
de yapılacak. Talipler şart-. 
name ve nümunesini görmek 
Üzere her gÜn Ankarada M. 
M. V. Sa. Al. Komisyonuna 
?I~racaatları, ve münakasaya 
ı~tırak için de o gün ve saa
tınden evvel teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz muka· 
bilinde mezkur Komisyon 
Reisliğine tevdi eylemeleri. 
(3010) (3083) 3353 

• * * 
Ankarada M. M. V. Sa. A' 

Kon~. d:ın: 
Yerli fabrikalar mamuta. 

tından (150,000) metre el· 
biselik kumaş kapalı zarfla mii 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
30 Haziran 934 tarihine mü· 
sadif cumartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. Talipler şart· 
name ve nümunesini görmek 
üzer her gÜn ve münakasaya 
iştirak için de vakti muayenin 
de teklif ve teminat mektupla
rının makbuz mukaı..ilinde An. 
karada M. M. V. Sahnalma 
Komisyon Reisliğine tevdi ey· 
lemeleri. (3013) (3086) 

3354 
• * • 

Kapalı zarfla pazarlığa ko
nulan İstanbul, Beyoğlu ve 
Üsküdar cihetlerindeki kıt'a
lar, Müesseseler ve Mekteple· 
rin bir senelik nakliyatına 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden tekrar pazarlığa 
konmustur. ihalesi 18-6-934 
pazarte.si gÜnÜ saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmeh 
üzere her giin ve pazarlığa İş
tirak için de o gün ve vaktinde 
teminatlarile Fındıklıda K. O. 
Sa. Al. Kom. na müracaatfa
n. (18) (3189' 

3449 
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Cenaraı Moto,.• Mamuıat. 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Vilayeti Çiftçileri jçin şartnamesi veçhile (200) 

adet sap arabası alınmak üzere kapalı zarf usuliyle 28 Hazi-
. ran 934 Perşembe günü saat 15 te ihale edilmek şartiyle 
münakasaya konulmuştur. Talipler kanunun tarif ettiği veç 
hile (1005) liralık teminatı muvakkata makbuzu veya bir 
banka kefalet mektubunu tekJif mektubiyle beraber bir zar
fa koyarak ihale saatinden evvel Ankara Vilayeti Daimi en
cümenine vermeleri ve şeraiti anlamak için Ankara Daimi 
Encümeni kalemine ve Ziraat Müdü. lüğüne ve İstanbul 
ve Eskişehir ve Bursa Vilayetleriyle lnegöl ve Adapazarı Kay 
makamlıklarına müracaat etmelidir. (3102) 

3412 

.---~--~ ..................................... ..... 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret~ 

Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, lngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, fehirde otel. 
)erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek. 
feri hakiki sahibinden b~,ka . kimsen~n . k~llanamayacağı bir 

tekilde tertıp ve ıhtas edılmıştır. (5999) 3134 
~ ...................... ~----~ .... ._._mmmıli 

Nafıa Vekaletinden: 
Kasaba hattının Afyon istasyonu ile Aydın hattının ka

rakuyu istasyonları arasındaki mmtakada Nafia Vekaletinin 
göstereceği kısım ve istikameti umumiyede takriben 85 kilo
metrelik bir demiryolu gÜzergahının etyt ve aplikasyonu ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 20 Ha 
ziran 934 tarihine müsadif Çarşarnba gÜnÜ aaat 15 de Nafia 
Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. Münaka
saya i§tirak edeceklerin teminatı muvakkata, Ehliyet ve Ti
caret odası vesikalariyle birlikte aynı gün ve saatte komisyon 
da bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri 
be§er lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme dai 
resinden ve lstanbuda Haydarpaşada tesellüm ve muayyene 
memurluğundan tedarik edebilirler. (2973) 3214 

_. MARMARANIN PIRLANTASI 
BOMONTININ nezareti albnda 

KIZKULESI PARK ve PLAJI 
Köprü Üakiidar iskıleıiıdeıa ye Beşikta1tan Salacağa sabahtaa 
ııece yarıma kadar her yarım uatta gidiı ıııliş vapur yardır. 

İNCESAZ,ORKESTRA,VARYETE 
Taıe bııa!u ldlçük fıçılar ml!ştuilerimizin sofralannı ıenlen

dirmelr.tedir. Huıuıi mllsamere ve ziyafetler kabul ve 
tertip edilir. - 3470 

lıtanhul S ci icra memurluğun

dan : 

,. Mahcuz ,,e paraya çevrilmesi mukat
ret büfe, konsol, ayna, gardirop, yemek 
ma$ası, la\'ınan1 kilim vesaire 20-6-934 

tarihine nıüsadif çarşamba günü saat 
9,30 dan itibaren Beyoğlu Kuloğlu ma· 
halle&i ağa 6okak 8 numaralı aparbna· 
nın önünde o atılacaktır. Taliplerin yev• 
mi muayvcnde hazır bulunacak menıu
ruınuza rnür;,caatları ilin olunur. ( 43!) 

r Istanbul 7 inci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 
verilen Şişlide saman yolu sokağında 

120 No. lu hanede bulunan Halı kanape 
ve saire Haziranın 20 inci Çarşamba gü
nü saat 12 de mahalli mezkiirda bulu
nacak memuru tarafından 120 No. lu 
hane önünde açık arttırması yapılacağı 
ilan olunur. (436) 

ZA YI - Tatbik mühürümü zayi ettim. 
Yenisini hakkettireceğimden eskisinin 

hükmü olmadığı ilan olunur. Yediku· 
lede Hacı Evhaddin mahallesi, yağha· 

ne sokak No. 6 inekçi Ali. ( 432) 

ZA YI - 3-210 numerolu liman cüz
danımı zayi ettim. Yenisini alacağım

dan eskisinin hükmü yoktur. Arif Mus
tafL (425) 

Darüşşaf aka 
Müdürlüğünden: 

Mektebin bir senelik Odunu 
ile Kömür Kok ve Maden Kö
mürü kapalı zarf usulile alına
cağından şeraitini anlamak is
teyenlerin her gün ve müna
kasaya İştirak için 25 Haziran 
934 pazartesi günü saat 14 te 
Nuruosmaniyede Cemiyeti 
Tedrisiye Merkezine müra· 
caatları. (3209) 

lstanbul ve Almanya Universitelerin
den mezun ve ayr~ca Almanyada uzun 
müddet 1. G. F arbenindustrie fabrika
lannda emeli olarak çalıtmış 

BiR KIMY AGERE 
ihtiyacı olanların "Dr. lng.'' rumuzu ile 
176 No. poota kutusuna müracaatleri. 

(413) 

lstanhul 4 üncü icra memurluğundan: 

Bir borı:ıan dnlayi haciz edilip paraya 

çevril.-ı:e•ine karar verilen 3400 lirahk 

gayri mübadil bonoların 17-6-934 tari 0 

hine mütadif pazar günü saat 10 da Bor· 
sada satılacağından taliplerin yevmi 

muavyeninde mahallinde hazır buluna· 

cak re~urura müracaatları ilan olunur. 
(430) 

il\'•- ÇİFTLİK 

!Darphane ve Damga Mat 
PARKINDA• 

baası Müdürlüğünden: 
Alınacak 60ton kurşun için 9, 12 
ve 15 Haziran 9 34 tarihlerinde 
yapılan _ilanlarla aleni münaka. 
sa usulü tatbik olunacağı sehven 
gösterilmiş olduğundan münaka. 
sa tarihi olan 2 Temmuz 934 de 
kapalı zarfla müracaat olunmaıı 
tavzihan ilin olunur. 3235 

lliiılı ........................... _ .................. ...; 

ııııı. Istanbul Belediyesi 

Sular idaresinden: 
16 Haziran Cumartni ıııınıı 6ğledea itibı.r•n pazartesi sa· 

bahına kac!ar evvelce ilan edildiği gibi iıale tes!satında yapıla
cak ıslahata ait milhim bir ameliyat dolayısile ıu verilemiyecek· 
tir. Pazartesi günü su tevziine baş~anacak iıe de yüksek mahal
lerin ancak salı ubahı muntazam su alabilecığini muhterem İs· 
taubul halkına şimdiden ilAn ederiz. (3182) 3463 

Darphane ve Damga 
Matbaası Müdürlüğünden: 

İdare için aleni münakasa ile altmış ton saf kurşun alma· 
caktır. Münakasa 2 Temmuz 934 saat 14 ten 16 ya kadar 
devam edecektir. Şeraiti anlamak isteyenlerin cumartesi, pa 
zartesi ,çarşamba, günleri saat 14 den 16 ya kadar Muhase· 
beye müracaatları ilan olunur. (3068) 3343 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10,000 ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakasası 
18 Haziran 934 pazartesi günü saat 14 te. 

10,000 ton rekompoze kömürü 18 Haziran 934 pazar
tesi günü saat 14 te kapalı zarfla satın alınacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin her gün, münakasasına işti
rak edeceklerin de yevm ve saati mezkUrda Kasımpaşada 
kain komisyona müracaatları. (2675) 3168 

Akhisar Tayyare 
Cemiyetinden: 

'Akhisar Tayyare siıııo..na sı iki senelik icara verilmek üze 
re yirmi bir gün müddetle müzayedeye konulmuştur. lhalei 
kat'iye 21Haziran934 de yapılacak ve bina 1-7-934 de teslim 
edilecektir. Talip olanların Akhisar Şubesine ve ııeraiti öğ
renmek isteyenlerin Ankara ve İstanbul ve lzmir, Manisa 
ve Balıkesir Şubelerine müracaatları. (3121) 34ı3 

r -' : .. ~ · .• · t · • 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
3 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TEDIR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır/ 
A 10 000 5 000 4.000 liralık yrıca: . , • , 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat 1'ardır. 

-~ Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Keşif bedeli kırk dokuz bin küsur liraya baliğ olan Aksaray'da 

Haseki caddesinde HASTABAKICI HEMŞIRE'ler mektebi bahçesinde 
yaptırıla.cak yatakhane inşaat• ve tesisatının pazarbk auretile icra kılınan 

müna.kaıaaında taliplerin teklifi haddi liyıkında görülmediğinden onbef 

gün müddetle ve kapalı zarf usu1ile tekrar münakasaya konulduğu ve 17 

Haziran 934 Pazar gü-:ü saat 15 te ISTANBUL'da Eski Zaptiye cadde
sinde Hilaliahmer satış 'oürosunda ihalesinin icra edileceği ilan olunur. (167) 

• • • • • • ol .,;. ., • • • .. ~ • 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

16 Haziran Cumartesi 741 No. dan 785 No. ya kadar 
17 ,, Pazar 786 ,, 843 ,. ,. 
18 ,. Pazartesi 844 ,, 867 ,, ,, 
20 ,. Çarşamba 868 ı, 894 ,, ,, 
21 ,, Perşembe 895 ,, 919 ' ,, ,, 

kaiar numaraları yukarda yazılı Gayrimübadillerin .yüzde 25 
hesabiyle bonolarını almak üzere hizalarında gösterılen gün
lerde Komisyona müracaat etmeleri. (3236) 

Kabataş Lisesi Müdürlüğündenı 
Kampa çıkacak talebenin ikmal imtihanlarının 20 Hazi 

rana kadar bitirilmesi emredilmiştir. Değişen imtihan proğ
ramını görmek üzere Muallim Reylere talebe efendilerin der-
hal mektebe uğramaları. (3206) 

Deniz E F T A L y A Ha.,ım ye kem 
Kızı SADi Hey'c 

14 kişilik SAZ f EYETİNI d'ııleyi ., i• r13 ) 

DEVLET DEMIRYOLLARJ iDARESi lLANLA 

idaremiz için pazarlıkla se>hn alınacak olan Elektrik, 
Hırdavat, Gaz borusu, ip, Vagon zinciri, Su musluğu, muhte
lif eb'atta potrel ve kağıt gibi (33) kalem muhte!if eşyanın 
20-6-934 çaa-şamba günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 
isteyenlerin mezkur saatte Mağazaya müracaatla tahriren 
teklifte bulunmaları ve Mağaza dahilinde asılı listede (X) 
işaretli malzeme için nümune getirilmesi ve nümunesiz tek
liflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (3234) 
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lstanbul 7 inci icra 
Memurluğundan: 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına 4050 lira 
kıymet takdir edilen Kadıköy ünde T uğlaci başı mahallesinin 
camii Şerif sokağında eski 13 }eni 47 No. lı maa bahçe bir 
bap ahşap hanın tamamı açık artırmaya vazedilmiş olduğun
dan 19-7-934 tarihine müsadi.f perşembe günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttır 
ma bedeli kıymeti muhammen enin yüzde 75 ni bulduğu tak
dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en :;on 
arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd 
detle tecdit edilerek 4-8-934 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar kez:ı dairemizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin 
yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanun ahka-
nıına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir arttırmaya işti
rak etmek İsteyenlerin kıymeti muhamminenin yüzde 7,5 
nisbetinde pey akçası veya Milli bir Bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. 2004 No. lu icra ve if'aı; 
K. 126 inci maddesine tevfikan hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyan İpotekli alacaklar da cliğer alakadaramn ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve mas«rife 
dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tari
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmı· 
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar mütera
kim vergi, tenviriye, tanzifiyeclen mütevellit Belediye rüsu
ıntt medyuna aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 
26-6-934 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai· 
rede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934-1619 

No. l! dosyaya müracaatla mez kUr dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. r (3233) 

Barut inhisar idaresinden: 
1 - 15 Haziran l 934 tarihinden itibaren Revolver ve 

Tabanca fişeklerile Av fişek ve kovanları ve teferruatının de 
mir yolu üzerinde veya sahillerde bulunmıyan mevkilerde da 
hil olduğu halde memleketin her tarafında her bayiin diik
kamnda asılı bulunan listedeki fiatlar üzerinden satıla1.:ağı. 

2 - Av saçması ve Şevro tinlerin yine memleketin her ~a
rafında kilosunun elli iki buçuk ve yarım kilosunun yirmi a~ 
tı kuruş on paraya satılacağı ilan olunur. (3155) 

En kudretli klbik eserlerimizle buıınnkü müstesna kabiliyetlerin • 
yarattığı f thide ıarkılarlan yliz yirmi esror 
dea mür k :"p zeogia bir repertU\•ıırla 

1 muhterem h.allı:a bir musiki z;yafeti temi· 
nine muvaffak olmuştur. 

1 RadY.!>muzua çok kıymetli sanatkarı olan 
MÜZEYYEN HANIMIN 

tems'I ve tagannideki kudret ve sesinin teıir 
ve letafeti herkesçe malum ve nıllsellem 
olduğundan bu mliıteına kudret ve kabi· 

liydlui tavsife lüzum görmeyiz. 
Rııııündeu itibaren her ak,am Harbiyede 

BELVÜ BAHÇESiNDE 
• Bu yllksek ıan'atkiırın ir.celikleriue kıvuşabilccekaioiz. • (3901 

lstRnbul birinci yenileme büı:osun: 

"dan : 
Müddei D. A. Mango ve A. Miku şir

keti vekili avukat Lazaraki bey ile müd
dealeyh lstanhulda Asma altında Volto 
hanında Ded'ezade Sirri Bey yazıhane
!İnde mukitıı. Salih Zeyi beyin ikamet .. 
gahı meçhul olduğu anlaşıldığından 

hakkında »irmi gün müddetle Buroca i-
18.nen t-ebliğat ifasına karar verilmİ§ v~ 
tayin olunan 5.7.934 tarihine müsaddif 
Perşembe gün;; saat 15 de Yenipdstaha. 
nenin birinci katında bulunan buromu~ 

za gelmedi~i ~eya vekil göndermediği 

taktirde 2367 numaralı kanunun 6 ıncı 
m.ıddesi mücibince yenilemenin ğ)ya
bında yapJlacağı tebliğ makamına kaim 
olmak iizere il~n olunur. ( 428) 

Beyoğlu dördiıncü sulh hukuk mah
kemesinden : 

fferok tere1'csine ait bulunan bir ıan

dık Gücü teli, bir adet yedi melı:ikli İpek 
dokuma tezgahı, bir pamuk testere ma. 
kinesi, bir projeksyon aleti, iki adet kö
püklü yangın söndürme lübü, bet adet 
muhtelif tipte •antrifüj tulumbalar ve 
aksamı Galatada Danüb hanının birinci 
katında satılacağından talip olanların 
24-6-934 tarihine müsadif pazar günü 
ıaat 16 ya 1s.adar memuruna müraca3t~ 

ları lüzumu ilim olunur. (423) 

Gazetedlik ve matbaacılık T. A. S. 
· Neşriyatı idare eden : -

MVMTA~ FAiK 

Mersin yolu 
lNEBOLU vapuru 17 Hazi
ran PAZAR 10 da Sirkeci rıh· 
tımmdan kal~acak. Gidişte Ça
nakkale, lzmu, Küllük Bod· 
rum, Rodos, Mannari~ Dal
Y'."n, Fethiye, Kalkan, Kaş, F'. 
nıke, Antalya, Alanya, Mersin'e. 
Dönüşte bunlara ilaveten Ta
'ucu, Anamur, Kuşadası, Geli
bolu'ya uğrayacaktır. (3213) 

Ayvalık sürat 
yolu 

NİLÜFER vapuru 16 Hazi. 
ran CUMARTESi ı 7 de Sir· 
keci Rıhtımından kalkacak lz
mir' e kadar gidip dönecektir. 
(3214) 

-ARANIYOR-
Usulü muhasebeye vakıf genç Üç 

efendiye ihtiyaç vardır. Ticaret mek
tebi mezunları müraccah o)up, maaş 
mıkdarı şimdilik 40.50 liradır. Ta
liplerin pazartesi günü Sirkecide An .. 
taba Nakliyatı Umumiye Şirketine 

müracaatları. (368l 
........... 1 ............ 
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