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Lastik ayak'kabıcıiar 
dericiler bugün Odada 
lanacaklar. Liselerde yarın 
derıler kesiliyor. 

Arabist anda harp yeniden 
başlamıştır. H:caz Veli ahdı 
Emir Faysal ordularına ta
arruz emrini vermiştir. 
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Deniz hakimiyeti 
Rekabeti \ 

On beı ıenedenberi silahları azalt- ! 
ıına yolunda yıtpılan yegane müsbet iı, 
Waşington ve Londra konferanslarında 
deniz silahlarını tahdit için yapılan iki 
mukaveledir. Bunların birincisile bü
Yiik hacimdeki harp gemilerinin azami 
hacimleri 35 bin ton olmak üzere tes
l>it edildi ve mukaveleyi imzalayan beı 
devletten heıi>irinin sahip olacağı to· 
ııaj .miktarı tıryin edildi. İngil~ere !-· 
ftıerıkanın müsavatını kahul ettı. ikin· 
ci derecede bir deniz devleti olmak Ü· 
zere Japonyaya üç yüz küsür bin t~n 
tahsis edildi. Fransa ile lıalya da yuz 
Yetmiı beter bin ton ile i~ifa '.'ttiler. 
Yani maruf ı. 75: 3 :5 :5 nısbetı mey
dana geldi. lngiltere ve Amerikanın 
beşine karıı, Japonya üç ve ltalya ile 
Fransa da bir üç çe}'ftk nisbetinde do
tıanmaya sahip olacaklardı. 

ı922 ıenninde imzalanan bu mu· 
lcaveleden sekiz ıene sonra Londra' da 
lcrüvazör!crin, muhriplerin ve denizal
tı gemilerinin miktarlan tahdit edildi. 
Ancak Fransa lıalyanın müsavatını 
tanımak iotemediği için bu iki devlet 
Londra mukavelesinin krüvazörler ve 
torpito muhriplerini tahdit eden krsım· 
larını imzalamadılar. Yalnız denizaltı 
ıı<ınıilerini tahdit eden hükümlerini ka· 
huJ ettiler. Binaenaleyh Londra deniz 
•İlfilıları mukavelesi biri beş taraflı, di
ğerj de üç taraflı o'lmak üzere iki kıs· 
ona ayrıldı. Bet taraflı olan denizaltı 
gemilerine ait kurmdır ve lngiltere Ja
Ponya, Amerika, Fransa ve ltalya ta· 
rafından imzalannuştır. Üç taraflı o
lan kıınn, Amerika , İngiltere ve Ja
Ponya tarafmdan imzalanmııtır. 

Deniz ıiliıhlarını tahdit eden muka
'O'elenin hükmü 1936 senesinde bitecek
tir. Gelecek sene bu mukavelenin hü· 
lcüınlerini temdit etmek ve yahut ye .. i. 
den bir mukavele imzalamak için bir 
konferans toplanacaktır. Büyük devlet
lerin bugün kıır§ılattıkları en mühim 
meıele budur. Acaba konfeo·ans ı922 
••nesinde olduğu gibi müsbet bir neti
ce verecek mi? 1922 muahedesinin ne 
ıibi §ar.tar altında imzalandığı hatır
lanacak olursa, bu defaki teşebbüsün 
ırıütbet bir netice vermesi beklenemez. 
Gerçi harbi umumi V erıaiJleı' da imza .. 
la nan muahede ile neticelenmiıti. Fa
kat bu ıulh muahedesi Avrupanm iş
l~rini tanzim etnüı, daha doğrusu tan
:tım etmeğe teşebbüs etmi§, dünya i§
l~ni halletmemiıti. Esasen harp biter 
b~ez, dünya siyasetinin siklet merke
":' de Avrupadan Büyük Akyanusa in
!il_<al etmqti. Çünkü deniz hakimiyeti 
•çın harpten evvel İngiltere ile Alman· 
Ya arasındaki rekabet yerine Ameri
ka lngiltere rekabeti kaim olmuıtu. 
lngilizler bir rakibi mağlup eder et
.._..,.., . daha müthiş bir rakip ile, Ame
•~a ıle, karıılaımışlardı. Amerika bü
tün donanmalara faik bir donanma yap"' -h o.gı program olarak kıııbul etmİJ ve 
Bu P,.ogramın tatbikatı.ıa da geçmişti. 

ll ~niz ınıaatı rekabetinin önüne geç
~ İçindir ki Waıington konferansı 
,ii"landı. Fakat deniz ıiliı.blarını tah-

t etmezden f>vvel, lngiltere, Japon· r· 'O'e Amerika ara11ndaki ıiyasi mese
lJ•rin halli lizımdı. Bu meseleler de 
la lak Şarkta toplanmıştı. Amerikalı-J her §eyden evvel, Japonya ile lnt t~e ara11ndaki ıoo2 ittifakının fes. 

Ilı istediler. Filhakika ı905 <te Rus· 
l'a, 1918 de de Almanya mağl.tp olduk-
1?rı sonra bu 1902 İngiliz · Japonya it
Iİfııla Amerikaya müteveccih gibi gÖ· 
~llÜyordu. Dominyonların da tazyik~
b lngiliz • Japonya ittifaJ.ı,~ _fe&~'.'.~tı. 
"lıııdan ıonra Uzak Şarkt....., asla<u .. o· 
l'ıı kefalet altına alan Waşington mua
lıedes; imzalandı ki bôliı.hara bu mınta· 
lıacia alakalan olan devletlerin de buna 
iltihak ctmelerile muahede dokuz ta· 
t'aflı ohnuştur. 

Bu konferans, Versailles konferan· 
~· kadar bir ıulh konferansı idi. Eski 
~ltifaklar feshedildi. Alakadar devlet
i,"• aralarındaki bütün siyasi ihtilaflan 

llllettiler. Bundan sonradır ki ıilahla
tı tahdit etmek yoluna gidildi ve bu
:utı iç.i.ndir ki deniz silahlarını ~-dit 
~bbuıü muvaffak olmuş, kara sıliı.h
tııı nı tahdit teıebbüsü muvaffak olma· 
t llrr. Deniz siliı.hlanru tahdit etmek 
..,"ı<>hbüıünde bulunanlar, evvela arala
\ı~ ... i siyasi meseleleri hallettiler. Hal· 
ı, karıı silidılannm tahdidine ça
~- devletler bundan evvel silahları 
ı,İiı dıt etıneğe çahıtıklanndan teşeb-

Dıüsbet bir neticeye vanııamııtır. 
il., ~radan geçen on iki sene zarfında 
ftdc"'7. •iliı.hlarını tahdit etmeğe muvaf
) • 0 lan devletler araunda birtalmn ıi
~1 İtatiliflar çıkmııtır. Japonya do
ol >: taraflı muahede hülmriine mugayir 
.,."'ak Mançurya'yı irtila etmiştir. 
~lllda "f 1cv• • al 192 ~ nu uzunun ta ıyesme ç •tıyor. 

\J 1 •eneıinde anarti içinde olan Kusya 
ı.,."ak Şarkta asla ihmal edilcmiyecek bir 
,. ""et halini almıştır. Binaenaleyh 
ı.'Yaıi vaziyet hayli karışmıştır. Eğer 
.;• hangi ıiliı.hlan tahdit te§Cbbüsünün 
t' Uvaff°"' olmaOJ için siyasi meselele.::i, hall~dilme•i lazım geliyorsa, gele-
11 denız sil&hlanna tahdit konferan-

llın ·· L_ • •• laJı . IDus...,t bir netice vermıyecegı 

nıe;"n edileb!lir. Esasen ~apo?~a ~
tifa ikana~ beı•~.c karıı üç nıs~ı ıle. ':.~
ili . ~•Yecegıni ve miiıavat ıstedıgı· 
lniitırndıden ılin etmiıtir. Japonya 
\,1·, ·~~at nokt:ısında ısrar ederse, hiç 

•!ılaf . kat 1 a varılamıyacağını da Amera-
ıil..;,'j ıöyliiyorlar. Bu vaziyette kara 
b:; .. arına azaltma için yapılan teşeb
~..:n ıuya düşmesinden sonra başlı· 
•tn k olan silah yarııını, .-iliıh yarışla· 
rıı '" en tehlikelisi olan deniz sililhları-
11· ha~~trnr-ı müsab!\.ka51nın takip etme· 

C'KI~ • 

-et ŞÜKRÜ 

Mecliste münakaşalar 

Dün mecliste muhtelif 
kanunlar kabul edildi 
inhisarlar bütçesi 40 milyon 

Nafia vekaleti teşkilat kanunu ile Mat
buat umum müdürlüğü kanunu 

Dahiliye vekilinin beyanatı 
ANKARA, 26 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugünkü içtimamda, Hu
dut ve Sahiller Sıhhat Umum Mi\
dürlüğü 1934 mali senesi bütçesi. 
ne 579438 lira masarif at ve 730600 
lirası da varidat, keza inhisarlar 
Umum Müdürlüğü 1934 mali sene
si bütçe:rini de 7.390.412 lira ma
sarifat ve 40 milyon muhammen 
varidat ola•ak kabul etmittir. in
hisarlar Umum Müdürlüğü bütçe
sinin müzakeresi esnasında muhte. 
lif hatipler söz almıtlardır. Güır. • 
rük ve inhisarlar Vekili Ali Rana 
Bey vaki istizah ve mütalealara ce 
vap vererek demiftir ki: 

lzmir mebusu Hüsnü Beyin bı<li 
settikleri tütünün envanteri ınese • 
lesidir. Bilanço Vekaletçe her se
ne yapılır ve bu bilanço Maliye 
Vekleti ve Divanı Muhasebat tara
fından İntihap edilen heyet tara
fından tetkik edilir. Binaenaleyh 
şimdiye kadar yapılmıştır ve yapıl 
makta devam edilmektedir. 

Maaşlardan bahsederken barut 

) 

Şükrü Kaya Bey 

inhioarının buna dahil olup olma
dığını sordular. Bundan birkaç 
gün evvel yüksek heyetin kabul et 
tiği bir layiha ile' barutun imal kıs-

(Devanır 7 inci sahifede) 

M. Titül,.•ko, M. Yevtiç, M. Mak•imo•, Tevfik Rüıtü B, 

Bulgaristan da Balkan 
misakına alınacak 

Kral, krallık dahilndeki bütün bele
diye meclislerini feshetti 

Dört devlet 
Hariciye nazır
ları toplanıyor 

l Yeni Bulgar Hariciye 
nazırının beyanatı 

SOFY A, 26 (A.A.) - Hüku· 
met , geçen sene Makedonyalılar 

BELGRAT, 26 (A.A.) - M. Yev
tiç'in Cenevre müzakerelerinden şon .. 
ra 10 - 11 haziranda Parue giderek 
Fransa hükumetine resmi bir ziyaret 
yapması muhtemeldir. 

M. Yeııtiç, M. Maximos, M. Titu
lesco ııe Teıılik Rüıtü Bey bilhassa 
Bulgar darbei hükumeti dolayı•iyle 
hadis olan vaziyeti tetkik edecekler 
ııe Bulgaristana Balkan misakını ka
bul ettirmeğe çalı§acaklardır. Bundan 
ba§ka M. Litvinofl'un Ceneıırede bu
lunması, M. Yevtiç'in M. Titulesco ııe 
M. Bene§ ile bilitiliif Sovyet Rusya ile 
küçük itilaf arasında mijnasebet tesi
aine dair olup M. Litvinoff ve M. Ti
tuleaco taralından Fransada evvelce 
başlanılmış olan müzakerelere devam 
etmek fırsatını bahıedecektir. 

arasında bir tasfiye yapılmak İ· 
çin kurulmu, olan kampları kal
dırmaya 'O'e bu kamplarda toplan. 
mı~ bulunan bütün Makedonyalı
ları serbest bırakmıya karar ver
miştir. 

Kral, Krallık dahilindeki bütün 
belediye meclislerini feshetmiştir. 
Yeni Hariciye N iizınnın beyanatı 
SOFYA, 26 (A.A.) - Bulgar A
jansı bildiriyor: Hariciye nazırı 
M. Batoloff, Bulgar Ajansı muha
birine şu beyanatta bulunmuştur: 

"Bana teklif edilen Hariciye Na 
zırlığını, yeni hükiimetin girişmiş 
olduğu Milli birlik işine naçizane 
yardımda bulunmak için kabul et-

(Devamı 1 inci sahifede) 

Dün Sirkecide bir otelin bodru
cesedi bulundu munda • 

ınsan 

Sirkecide Şumnu oteli tamir edilirken duvar içinde bir ceset bulun
muştur. Cesedin sekiz, on ıene evveline ait olduğa tahmin edilmekte
dir. Reımimiz ceıet bulunan otelin önündeki kalabalığı göstermekte-

dir. Tafsilat İf aahifelrimizı:ledir. 

,
Romanyada 

Kabine 
sarsılıror1 
Zabitler arasında 
hoşnutsuzluk var 
BOKREŞ, 26. A.A. - Havas 

Ajansı bildiriyor : , 
Kral ile M. T ataresko arasın

da bilhassa harbiye nezareti 
h~kında bir anlatma olmadığı 
takdirde bir kab:ne buhranının 
önüne geçilemiyeceği kuvvetle 
söylenmektedir. M. Tataresko-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tevfik Rüştü Bey 
_.,...._ 

Fransız Reisicümhuru M. 
Lebrün Hariciye 

vekilimizi kabul etti 
P ARiS, 26. A.A. - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiri
yor: Tevfik Rüttü Bey bugün bir
biri ardınca Fran
sız hariciye nazırı 
M.Barthouyu, baş
vek:t M. Dümerg'i 
ziyaret edecek ve 
saat 15 te Reisi
cümhur tarafın
dan kabul oluna
caktır. 

Bugün sefaretin 
vereceği öğle ziya- M. Lebrun 
fetinde bazı nazır-
larla haric;ye encümeni reisleri ve 
hariciye erkanı hazır bulunacak
lardır. 

Mareşal Hindenburg 

Berlin sefirimizi 
Kabul etti 

BERLlN, 26.A.A. - Alman is
tihbarat bürosu bildiriyor: Reisi
cümhur, bugün yeni Türkive sefiri 
Hamdi Beyi kabul 
etmiştir.Sefir, Rei
ıicümhura itimat
namesını takdim 
ederek selefi Ke
malettin Sami Pa
pnm vefatı dola
yısiyle Almanya
da izhar edilen 
muhabbet asarın· 
dan dolayı tefek- Hamdi Bey 
kür etmit ve bu 
tezahüratın iki memleket ' '&J'asm· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Metr Salem 
Tahliye edildi 

ANKARA, 26 (Telefonla)' -
· Rüşvet vermekten maznun Metr 

Salem 10 bin ve M. Leon Faraci 
bet bin lira nakdi kefaletle bugün 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Evvela Türk işçi.11e iş! 

1 

Ecnebiler grup grup bir 
ı senede işlerini bırakacak 
İstanbulda muhtelif küçük sanat erbabı 

arasında ne kadar ecnebi var? 
Türkiyede Türk va

tandatlarına tahsisi i
cap eden ııanat ve hiz
metler hakkındaki ka. 
nunun ne tekilde tat
bik edileceğini göster
mek üzere Heyeti Ve
kilece hazırlanan son 
talimatname tatbik sa
hasına girmittir. 

Türkiye hudutları 
dahilinde muhtelif if
lerle mefgul olan ve 
ecnebi tabiiyetinde bu 
lunan küçük sanat er
babının vazifelerine, 
talimatnamede göste
rildiği sıra ile ve altı 
grupta nihayet verile-
cektir. Bu talimatnamenin hüküm
leri 21 Mayıs 1935 tarihine kadar, 
yani bir sene zarfında tatbik edi
lecektir. Verilen müsaadelere gö
re ; ecnebi tabiiyetinde bulu
nup ta foförlük, toför mua
vinliği, tercümanlık ve rehber
lik, berberlik, elbise, kasket i
malciliği, borsalarda mübayaacı
lık ve çalgıcılık itlerile metgul o-
lan küçük sanat erbabı ilk grupa 
ithal edildikleri için, bunlar 21 Ma 
yıstan 21 Temmuza kadar iflerini 

terketmif olacaklardır. 21 Tem· 
muzdan itibaren iki ay içerisinde 
de amelelik eden alelumum ecnebi 
tabiiyetli isçiler işlerini bırakacak
lardır. He; türlü müe:eeselerde Lİ· 
carethane, apar:ıman, otel ve 'ir
ketlerde bekçilik, kapıcılık, odaLa 
şılık, han, hamam, kahvehane, ga
zino dansig ve barlarda çalışan 
kadı~ ve erkek hizmetçilerle ayak 
satıcılarının da, eyliilün 21 inden 
Tefrinin 21 ine kadar işlerini ter-

(Dcvamı 7 inci sahifede) 

Ziraat Bankasına dair 
yeni bir layiha haz r andı 
Çiftçilerin kredi ihtiyaçları temin edi
lecek, çiftçi pulları ihdas olunacaktır 

ANKARA 26 (Telefonla) - Hükumet Ziraat bankası hakkında 
yeni bir kanun' layihası hazırlamıştır. B~ l~yi_ha • Cüm.?uriyet H~lk 
Fırkası programından ve onun temsil ettığı ınkıla~ı~ yuksek ~rensıp
lerinden mülhem olarak memleketimizde zirai kredının_ ana mues~ese
ıini sahiplendirmek , faaliyetini daha ziyade zirai sanada te~bıt et: 
mek, mürakabeaini kuvvetlendirmek , ayni zamanda bugünkü ıktısadt 
ıartlara daha uygun bir bünyeye sahip kılmak maksadile hazırlan-
mıştır. (Devamı 7 inci sahifede) 

--------, 
Rakipsiz kadın 
Rekortmen! 
Samiye Bürhan Cahit 
Hanım Milliyet' e 

ihtisaslarını anlatıyor 
Geçen sene olduğu gibi. bu 

sene de büyük bir muvaflak<yet 
ve meharetle i
radesini maki
neye hakim kı
lan ve Milliyet' -
in otomobil ya
rışlarında ken
disine ait bir'.n
ciliği bu sene 
daha kahir bir 
farkla muhafa
za eden Samiye Samiye Bürhan 
Bürhan Cahit Cahit Hanım 

Hanımın: 

Otomobil kullanmaya na
sıl heves etti? llk yarışa na· 
sıl girdi ? Son yarışta neler 
duydu?.. Yarış sinirler üze· 

rinde ne yapar ? ·• 

1 

mevzuu etrafındaki ihti
saslarını yarın Milliyet'te 

okuyacaksınız. 

On dört muhlel~I kupadan bazuı bir arada .. 

Yunanlı atletler geliyor 
Galiplere verilecek on dört kupadan 

birisi de "Milliyet,, kupasıdır 
1 Haziranda Fenerbahçe atadın 

da yapılacak olan lstanbul Atle
tizm bayramı için Yunanlı atletle
rin de davet edildiğini ve muva• 
fık bir cevap geldiğini yazmıttık. 

Dün, alakadarlara gelen bir t~l
grafta buraya gel~ek . atletlerın 
kimler olduğu tasrıh edılmekte ve 
sah günü Piyer Loti vapurile ~are· 
ket edecekleri bildirilmektedır · 

Gelecek olan methur Yunan at
letleri Mantikas, Frasigudis, Yor
gakopulos, Stavrinos, Travlos ve
ya Paterakis ile antrenörleri Smi
çek'tir. 

Yunan atletlerinin de iftirakile 
fotanbul atle~izm bayramı bir kat 
daha ehemmiyet kazanmış, gerek 
seyirciler ve gerek sporcular için 
en güzel müsabakalarm meydana 
çıkmasına imkan haııl olmuttur. 

(Devamı 6 ancı sahifede) Müli.vetin kuaan 
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TARiHi TEFRIKA:49 
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• 
ittihat ve -Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE.) M. Barthou'nun beyanatı . •. 
Rusyanın milletler cemiyetine girmesi Iran Şahı H~. 16 hazıranda 
Avrupa sulhu için mühim bir hadisedir Ankara da bulunacaklar 

Makedongada milletler afeghinde 
nasıl tahrikat gapıgorlardı? 

Halbuki gerek me~ru_tiyetten ev-ı 
\el gerek sonra Türk Jandarması 
ve Türk askeri Bulgar , --nperya!iz· 
m ne mensup Bulgrc· çetelerile Bul
gar muhtariyeti için mücadele eden 
Bulgar çetelerini biribirinden ayırı 
mıyor ve iki tarafı da tepelemeğe 
çalıtıyordu. Muhta.riyetçi çeteler 
Makedonyalı Türkleri Makedonya 
milletinden addettik'.eri için Türk
lere katiyen dütman değildiler. Bal 
kan muharebesinde Türklere kartı 
yapılan katlii!mlan bir çok yerler
de menetmek suretile de Türklere 
dost olduklarını ispat eylem· ~!er
di. 

Terakki ye ittihat cemiyetinin 
nazarında Osmanlı de'l'leti dahilin
de zuhur eden fenabkl~rm memba
ı hep Abdülhamit 'l'e onun kurdu
ğu istipdath. Onun iç·n A'l'Ttlpada
ki büyük de'l'letlere gönderdiği bu 
beyennameıinde Makedonya 'l'eka
yiini esaslı bir surette tahlile g~ 
meden onlan da istipdat idaresine 
atfediyor ve diyordu ki: 

"Yalnız Makedonyanın değil, 
Ounanh deYletini tqkil eden bü
tün völ" yellerin fenalıklarına yega
ne sebep hük\imeti hazıranın zalim 
istipda.dıdır. Ortalığı bu bale geti
ren. bu derece tahammülfersa kı
l an feY mülki ve a ·yasi hürriyetin 
kat_'.l eksikliğidir. .......,. 

Anadoluyu, Ara.bistanı ve yahut 
T rabulusgarbı muztarip eden aynı 
maraz Makedonya'ya da müstevli
d r. Türk, Arap, Arnavut, Çerkes, 
Kürt, Ermeni, Ulah, Yahudi, Sırp 
Rum ve Bulgardan mürekkep olup 
Osmanlı namile bihakkin yadetti
;;imiz ne kadar unsurlar varsa kaf
fesi aynı mepkkati çekiyorlar, ay
nı boyundurukta inliyor'.ar. Ne 
Makedonya' da, ne de sair v"layet
lerde mümtaz ve mazlum olarak i
ki çeşit halk vardır. 

Avrupa Makedonyalıları bahti -
yar kılmak istiyorsa yapacağı •ey 
meydandadır. Makedonyalılar da 
dahil olmak üzere bütün Osmanlı
ları me:;'ut edecek surette •imdiki 
iat\bdadı yıkmak ve hürriyete. ay
dın·1ğa ~ıkınak ·çin bize tesir yapa 
rak yardım ediniz. Yoksa yalnız 
Makedonya nam.ile baslı basma bir 
fenalık görmekten iha;et ol~n nok· 
!ai nazarınızı biz hiç bir vakit ka
hu I edemeyiz. 

Makedonyada hıristiyanlar aley
hine mevcut olan b"r müslüman ta
ıssubundan b;ıhsolunuyor. Bu Kldia 
her türlu es .. stan eri olan bir ür
cüfeden ibarettir. Bu kadar fena, 
bu kadar az bilinen müalümanlar 
Makedonyaya yeni gelmi' adamlar 
d~gil.dirler. Tarih b·ze gösteriyor 
kı T urklerden mütetekkil mütead
d~t kabileler Makedonya daha pa. 
dısahlar tarafından fethedilmez _ 
d~n, -;ok. evvel gelerek oraya yerle•
m.•.ş erd~r. O halde Makedonyada 
T urlderın haylı eski tarihi hakları 
vardır. Eaki Türklerle sonradan 
gelen Türkler oradaki hıriatiyan -
!arla asırlarca müttereken Y...-ırut
lardır. lalam ve luri.tiyan orada 
daima binbirine prdım etmi,tir. 

mak istemiyor ki kendisi daha bun
dan kırk el.i sene evvel, tevsii me
malik politikasmı tatbike vakit gel 
mis zanneden Ruslara karsı bizzat 
Tü~klerle omuz omuza b~bett;. O 
halda şimdi niçin Rusların emelle
rine hizmet ediyor?,, 

Beyannamenin sonunda Make -
donyada 'htililler çikararak çetele
rin Sofya, Be!grat ve Atina hüklı
metleri tarafından idare ed.ldikleri 
ve o çeteler Bulgariatanda.n, Srrbia
tandan ve Yunanistandan yardım 
görm.iyecek oluıııa, ker.diliklerin -
den ortadan kalkmış olacağı beyan 
edildikten sonra Makedonya için 
d.,...)etJer tarafından alınan tedbir
ler:n eaaaaız o!duğu hakkında bir 
kere daha o devletlerin nazarı dik
katleri celbediliyor, lstanbulda taz 
yik yaparak müstebit idarenin taş
kınlıklarına nihayet verdirilmedik
çe, pad~m zulfun ve istibdadın
dan Osmanlı milletleri kurtarılma
dıkça bulunan bütün sureti tesviye
lerden müfit bir netice çıkamıya -
cağı anlatılıyordu. Beyanname 'u 
suretle bitiyordu: 

"ATI"Upa bize kar~ı takip ettiği 
halalı aya.ette devam eder, Make
donyaya valii umumi tayinine, ora. 
daki Osmanlı ordusunun tahdidi 
miktarına tesebbiU suretile müda
halede ileri ğiderse, o halde zatıa
lilerine arzeder"z ki artık sabrımız 
tükenmittir ve ~refli bir ölümü ae
filine ve zeliline bir bayata tercih 
ederiz. 

Fakat bu son harekete lüzum kal· 
mazdan evvel ümit ederiz ki zatıi-
1 !eri metalibatımızın meşruiyetini 
lütfen teslim buyururlar ve bir tu
fan zuhurunu men' için elden geldi 
ği kadar çal.sarak şu iki kelimede 
hülıisa eylediğimiz ümidim.zi mev
kii file çıkarmak için bizi tenezzü
len serbest bırakırlar: 

Biz bize, b · zim için.,,· 
• * • 

Biz bize, bizim için 
Terakki ve İttihat Cemiyeti bir 

taraftan Avrupa devletleri nezdin
de bu Ye buna benzer muhtıralar 
ve te~ebbüaler yaparak Makedon
yanın Türkiyeden ayrılmasını me
netmeğe çalışırken diğer taraftan 
da Rumeindeki İslam ahal yi ika
za ve Abdülhamit aleyhine tahrike 
uğraşıyordu. Bu münasebetle "Ar
navut kardetlerimize,, de bir be -
yanname hazırla.nmıttı. Arnavut 
milletinin bütün hislerini tahrik e
decek cümlelerle dolu olan bu be
yannamede deniliyordu ki: 

"Ey cesaretile dünyayı titreten 
Arnavut milleti, ey aslan yürekli 
Arnavut beyleri! Görmüyor mu!u-

Fransız hariciye nazırı Mecliste Fransanın 
harici siyaseti hakkında izahat verdi 

PARIS, 26. A.A. - Mebusan mecli- Ancak Fransa, askerlik teşkilatı baricin-
sinde harici siyaset hakkında cereyan e- dr ve fakat askeri mahiyette yaptlmak-
clen müzakereler esnasmda harjciye n3- ta olan teşkilitın vücudundan bihaber 
:ı:ırı M. Bartbou, Versa:~,es muahedesi- değildir. Fransa, muahedele-r ahkimına 
ne sadık olan Fraıuarun Avusturya sos· tabiycyc mecbur olan milletler silahlan-
yaJistlerinin çıkanın§ o:dukları isyanın makta ıken kendi silihlannı bırakmaiı 
Lcanh. bir ıurette tenkili yüzünden mÜ!· kabul t:'deme:z. 
killeşmit olan müzakereler netice.inde HükUı:net, 17 nisan tarihli notumda 
lngiliz ve ltalya ile müş.tereken neşre.. Fransız siüasetinin daima eski şekli ile 
dilmi, olan beyannameye Fransarun ne dco:an1 etmekte olduğunu teyit etmiş. 
suretle iıtirik ettiğini izah eylemİ§tİr. tir. Sitalılan bırakma konferansınnı 

Mümaileyh, demiıtir ki: "HükU:ınet, elde edeceği netice, siJahlan bırakma 
baıka memleketlerin dahili i§lerine ka- olma!ıdJr. Muahedeleri ihl51 etme.lı: •u-
rıpnak istemeksizin, M. Dolfuss'a sad•- rrfyle yeniden silahlanmağı muhik •e 
c-e isyan1arm tenkili hususunda daha az meşr-.ı kılmak olmamalıdır. 
ıiddet!i davranılmasmm faidelerini an- Siddetli alkıılar. 
latmı~lır. Bu nota, Fransanm sesidir, fakat ne 

Her halde Franu, merkezi Avrt,,~- M•Uetler Cemiyetinin, ne de silahları bı-
run •ulhu için elzem olan Avu•tur, _ iı- rakma konferansının "'wulan kapanmı' 
tikJali siyasetine sadık kalacaktır." değı:dir. Hükümetin Milletler Cemiyeti-

M. Barthou, Lehiıtanm dost ve müt- ne tad?k olduğu gibi s:ilb cbvasma da 
tefik 'oir develt olduğunda israr ederek ıad ktır. 
lehi> tana yaptığı seyahat esna"1nda Le- Bart;~oo 5"'.-e u-azllU>de .,.ap,lacak 
histan ile Rusyayı yekdiğcrine yaklaş· rlebisistten babsedereken rey verecel<le-
tırı-uağa çrt•şmış olduğunu söylemiştir. rin hür!,,'etine riayet etı:Deııin mutlak 

Rusyar.:.ı Milletler Cemiyetine cirme- surdte zaruri olduğunu söylemiş ve 
si ıneıelt•jnden bahseden M. Barthou, Fr~nsarun hukukundan feragat etmek-
demiştir ki : ten imtina eylemek •uretiyle Sarre hav-

Bunnn Avrupa sulhu için pek mühim zası ahalisini mukabele bilmisillere ma-
bi~· hadise olo.cağ1n1 söylemek isterim. ruz bırakmamış olmakla iftihar eylemek· 
(AlkışlAr). te olduğunu i:r.ve etmiıtir. 

M. l.itvinoff ile Rusyan n Milletler M. Barthou, Sarre komitesi reisi M. 
Cemiyetine girmesi hususunu görüş- Alc!siyc reylerin Krbestçe •erileceği 
müş o an hariciye naztrı, Rus yan n ba!<mda Almanya tarafmdan ppılan 
Fran~anın hattı hareketi ne oıcağı:ıa mui..antan vadin kafi olınayacağmı söy-
dair islizahlarda bu~urunanın sıraSJ ol- lemİ$ olduğunu, Milletler Cemiyeti L.:o-
madıVını söylemiıtir. mjte;jnin niyet ve tasavvurlarım anla-

M.Barthou, Pnğ'da kendisine karşı ınak istediğini ve bu niyet Ye tasav-
ıı-osterilmiş olan eyi kabuli batırlabnıf vurlar sarih tedbirlerle filiyat ıahasma 
ve büyük fikirli, büyük kalpli ihtiyar ve intikal tlıneJikçe bun'ar hakkında ırü-
hak':Si cümburiyetçi M. Masar;ki ıe- talila beyan edemeyeceğini kaydeyle- _ 
na t'lmıJ ve müıarünileyhin beşeriyetin mistir. 
kendisiyle iftihar edoceği insanlardan Barthou, sözlerini bitirirken hiç bir 
olduğunu :;öylemiştir. Fransızın harbı iıtemed:ğini ve Fran. 

l.ehiatan icra etmiı olduğu seyahatın sanın barba mini olmak içjn her çareye 
1021 ittiFakını teyit ve tahkim etmif <ıl- baş vurarak buna mani olacağım ve 
dlt f. unu söyleyen M. Barthou, Roman- Franıarun dostluklarına -ve ittilak.!arrna 
Y" ve Yugoılavyayı ziyar~t etm .. i için daima sadık kalacağını ltalya ile kat'I 
Yaki davetleri kabul edeceğini söylemiş- bir "Antant kordiyal" yapJma.sının İm· 
fa. kansız olmadığını, •on zamanlarda yapı-

M. Bartbou, her iki me'lllekette Fran- lan görüıoıneler neticesi lngiliz - Fran-
saya layik bir kabule mazhar ohcağını sız münasebatında burudet has.I olmuş 
tahmin ettiğini kayt ve demiıtir ki: olduğuna da kani bulumn;ulrğını ilive 
'' Cül'kÜ bu :ziyaretlerim, şayet mevcut etmittir. 
ise; ortadaki sui tefehhümleri izale ede- M. Barthou, Fransa•nm katiyen mün-
c<'ktir.'' ferit vaziyette olmadığını söylemi, ve 

l\li. Barthou, bundan sonra ~1. Titü- hatta wsya1İst meb'uslardan ltazi.lerinin 
lelico'rıun senasında bulunmuş ve bu.gün de i,tirakiyle umumi surette yaptlan al-
Tü'"kiy' Haric:ye Vekili Tevfik RüitÜ loşlar arasm<b : " Hiç bir zaman ciha-
Beyle göriıl"Ceğini ilave eyle n~r. nın kendisini dinlemekten fariğ olmsmrı 

Müm~ileyh Fransanın, bu suretle bir olduğu Fransarun sesini son seyahatla-
do•tluk •İyaıcti takip ettiğini sıtihları rnn esnasında qittirebilmiş isem bu 
lnral<ma meselesinde kendisinin takip netice, mesaimizin mükafatı olacaktır.'· 
ctmekt<' olduğu siyasetin, seleflerinin ta- demiştir. 
kip etmiş oldukları siyasetin aynı oldu- Meclis, harici siya1ete müteallik isti-
ğunu sövledikten sonra demiştir ki : zah takrirlerinin müzakeresini M. Bar· 

" Bu siyaset, emniyet içinde silihları thoı1'nun CeneTreden avdetine tal:.k. et-
b,rnkma ve hukuk musavatı siyaaetidir. miştir. 

Dünya bir harbe 
Hazırlanıyor 

Yunanistanın 
Bahri programı 

--o-

nuz içimize hainler doldu. Mülk Ye A "k d k" R ef' . . 
millet elden gidiyor. Namusumuia 1 merı a a 1 US S ırının Yeni den kruvazörler ve 

destroyerler imal edilecek dokunulmak isteniyor. Ey Arnavut mühim beyanatı 
aslanları, daha ne zamana kadar FILADELFI, 26 . A.A. _ iki nıem-
sabredeceks;niz? Kur'anı azimüs- Jeket arasında küitür münasebatının in-
~ düttüğü yerden kaldırmıy;., kitafı İçin yapılmıı olan Amerika - Sov-
bütün vatanı 'l'e İslamiyeti kurtar- yet enstitüsünde ~z alan ~ovyet Sefi~i 
mıya sizin gibi aslanlar çalıtmazsa ~?ldaş Troy.anovski, A'?''.'rıkaya ~eldi-
k. • cak ? B _.,_,_,, h""'-~ gı zaman duaya sulhu ıçm duydugu en-
ım Ç&- lt& lır · Uııuuau U1<u- di,elerô izhar ettiği hatırlatarak demiş-

mellen hayır heldemiyec:ek kadar tôr ki : 

akıllı ~lduğunuzu_ ispat ettiniz .. Zi- " O zaman, Sovyet Rusya ile Japon-
ra emın o~uz kı Su~t~ Hamıtle Y,a ara.smdaki münsebattan babsetmq-
sarayındak1 adamlar ıslimlann en hın. Zıra bu miinasebat hakkında nikbin 
büyük dü~anıdırlar. Rumel"yi gör idin_ı. Ve Avrupa ile Asyadaki umumi 
müyor musunuz? Oraya ecnebile • vazıyet bakında claba bedbin idim. 
rin gelmesine kim sebep oldu? Ko- Dünyanın vaziyetinin şimdi, o zaman 
ca bir milJeti ecnebi kumandası al- tasavvur ettiğimden daha karanlık ol-

duğunu zannediyorum. Filhakika açık
bna kim soktu? Eğer '!'alanımızı, tan açığa bir harbe hazırlanışa tahit o
hükumetimizi biz ıslah ebeydik, a- luyoruz. Harbe başlamak için hangi ve-
daletle if görseydik ba,ımıza bu silenin ortaya atılacağını henüz bilmi-
haller gelir mi idi? Evlatlarımı-ı:ı, voruz. Borçlar, ticari rekabet, ıı-ümrük 
ırz ve namusumuzu Karadağlılara meaeleleri gibi ikinci derecede bütün me-

seleler, mütekabil muavafak'atlerle müm~ 
- Bitmedi - kün olduğu kacbr çabuk halledilmelidir. 

ATINA, 26. A.A. - Reuter Ajansı 
bildiriyor : 

Bahriye nezareti,, yeniden hafif k~
vazörler ve destroyerler inıaıını derpıı 
eden bahriye in~aat programını haz[J'~a
mıştır. Bu programa nazaran in,aat 
dört senede ikmal edilecelrtir. 

Bahriye programında, yeni tezgahlar, 
sahih doklar, denizaltı gemileri için ant
repolar İnşası da dabildjr. 

Yunan deniz inşaatç1Jan bütün bu in
şaatın yerli tezgilblarda yapılmasını is
temektedirler. 

Feci bir kaza 
DENIZU, 26.A.A. - Denizli - Ho

naz arasında bir kamyon devrilerel< yol
culardan bir lri,i ölmü~·. 

z;ra, nisbeten ehermniyetıiz görün.en 
bu meseleler, beynelmilel havayı ubir
lemekte, ve sulhun sağlamlatttnl..-.> i
çin yapılan ğayretlere mi.ni olmakta
dır. 

Şah Hz. An karada 4, lstanbulda. 
2 gün kalacaklardır 

"ANKARA, 26 (Telefonla) - 10 Haziranda hududumuza gelecek 
olan lran Şahı Hazretlerini karşılamağa memur edilen zevat Tıabzona 
harekete hazırlanmaktadır. Programa göre Şah Hazre'leri 16 Haziran 
Cumartesi günü öğleden sonra Ankarayı ıereflendireceklrrdi·· Do•t ,.1 .. , 

let ıeisi Ankareuia dört gün kaldık tan sonra la:anbula gidecek ve orada 
iki gün kadar kalacaktır. Y eni~ehirde Millet Meclisi keislıgıne ma11~y~ 
köşkün Şah Hazretlerinin ikametlerine tahsisi karar!uşmıştır. Şah Haz
rdlerine seyahatlerinde Hariciye ve Saray nazırları yüksek rütbede za
bi ler ve Tahran büyük elçimiz refah.at edecektir. Hariciye Vekili T ev
lik Rüştü Bey ile Riyaseticiimhur Umumi Katip Vekili Hasan Rıza 
Bey muhterem misafiri Trabzonda istikbal edeceklerclir. lran sefiri Şah 
Hazretlerini Maküde karşılamağa gidecektir. Muhterem misafir Trab
zona kadar husuri otomobüı~e gelec-ek ve Trabzondan Sanuuna kadar 
Yavuzla •eyahal edecektir. Hudutta ve Trabzona kadar olan yollarcla 
her 'ürlü haurlıklar ikmal edilmif tiı. Ankarayı te,,tllerinin akşamı Ga 
zi Hz. muhterem miı;;alirin şerefine Çankaya köşkünJP. bir ziyafet vere
cekl.erdir. Müteakıp akf41"lar ziyafet ve resmi kabı.ter tertibi mukar
rerdir. 

• 
I zmir - Kasaba hattı alınıyor 

ANKARA, 26 (Tele/onla) - /zmir - Kasaba hattının satın alın
ması etrafında cereyan etmekte ol an müzakere hal'i sal hasına dahil 
olm~tur. Satınalma mukavelenam esinin bugünlerde parale edilmesine 
intizar edilebilir. 

Emir Faysal taarruz emri verdi 
KAHiRE, 26 ( A.A.) - Hüde ye/eden bildirildiğine göre Emir Fay 

sal, kıtaa ·ına San'a üzerine yürümek emı<ni vermistir. Yemenlilerin 
dağlardaki mevzilerine karşı ~imdiden taarruz b~İamlfltr. 

M. Çaldaris Dramaya gidiyor 
ATINA, 26 (Milliyet) - Başvekil M. Çaldaris refakatinde Hava 

Nezareti Umum llfüdürü lı!. Y alist ra, Hava Nezareti Erkanı Harbiyesi 
Rem M. lkonomo ve Hava llfünak alalı Şirketinin müdürü bulunduğu 
halde bugün sabah saai 9 da Yunan Hava .Şirketinin bir tayyaresile 
hava hattının temdiclinin re;mi kü şaclındı:ı hazır bulunmak için Drama 
ya hareket edecektir. Bu Vesile ile M. Çaldaris bugün Dramada hükıi -
metin münaka!.it siyasetine ifQret eder bir nutuk irat edecektir. 

Yeni vergi layihaları bu sabah 
Mecliste görüşülecek 

'ANKARA, 26 (Telefonla) - Muhtelit Encümen yeni Vergi kanun 
layihalan üu:inJe tetkikatını ikmal etmİftir. T ab' a verilen bu layiha
larla encümenin mazbataları yarın sabah saat onda toplanacak oı'an 
Mecli. te müzakere edilecektir. Meclisin öğleden sonraki toplantısında 
ise 934 bü 0çesi projesinin heveti umumivesi üzerinde müzakere başlı
yacaktır. 

Posta, Telgraf Telefon Umum 
dürlüğü bütçesinde tasarruf 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Bu sene, Telgraf ve Telefon Umum 
müdürlüğü mevcut kadro münhala tını mevkuf tutmak suret:·.ı bütçesin
de t=aı•rul teminine karar vermist ır. Bundan baska umum müdürlük 
kadrosunda ilgasını mümkün gö;d üğü bazı memu~iyetler hakkında tel 
kikat yaptırmak"adır. 

Bu cümleden olmak Üzere bir kısım daktilolann da vazifelerine 
nihayet verilmesi muhtemeldir. Umum müdürlük bir ele memurin ka
nunun layihası hazıılamaktadır. H azır':anmakta olan bu proje de me
murların terli Ve tecziyelerile inzibat cezalar hakkında hükümler ola
cak, mevcut Posta ve Telgraf mektebinin tekemmülü için de esarlar 
bulunacaktır. Umum Müdürlük İçin bir taavün ve tasarruf sandığı te1· 
kili için hazırlık yapmaktadır. 

Gümrüklerde kullanılan bazı evraka 
müdafaa pulu yapıştırılacak 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Gümrüklerde kullanılan bazı evrc.ı -
ka Müdafaa palu yapc1tırılması hakkındaki lô.yiahmn muhtelit encü
mende müzakeresinde esas beyannamelerde yazılı efYalann fi• kıyme 
tinden 5 bin liraya kadar olanf'.ıra bir, 7500 liraya kadar olanlara iki, 
daha yukarı olanlara iki buçuk liral ık Müdafaa pulu yapı,tınlması ka
bul edilmiştir. 

- Yeni kanunlar 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Adli

ye vekileti tarafından ha:zırlanan muh
telif !iyihaları hükümet yann mecü
se verecektir. Adliye encümeni layi.ba
lan demal tetkik ve mihakere ede-
cekti.r. 

Emlak bankası müdürlüğü 
ANKARA, 26 (Telefonla) - E.,,. 

lak Eytam bankası umum müdürlüğüne 
Ziraat B~ı mü~teşarı Atıf Beyin 
tayiui UMlhtemeldir. 

Fakat Makedon,adaki müslü -
manların akıbet kendiler:nin bu 
derece hesaba katı!ma1n1larına ar
tık tahammül edememeleri ve ken
di mahv ve heliklan hazırlanırken 
seyirci kalmamaları pek tabii 'l'e 
belki de pek yalandır. Müslüman
lar Ma!ıedonyalılann kısmı ~zamı
nı tefkil ederler. Ahalinin yüzde 
e'.li beşi müslümandır. Böyle iken 
kendilerni biç dü,ünen olmadığı 
gibi bilakis Avrupa'nm olanca mü
,l;ıh;ıleleri onlar aleyhine teYcih e
diliyor. Umumi asayişi ihlal ve Av
rupa deYletlenn·n Makedonya işle
rine doğrudan doğruya müdahale
lerini teshil ettiklerinden dolayı ıs
lahat denilen feY Awupanın Bul
garlara vadettiği muzir bir hediye
dir. 

ı EBi UAT DU LARI iZ "J 
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Sefirlerin ziyaretleri 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Yu

goslavya Ye Yunan sefirleri bugün Ha
ri.ci:ı:e velııa!eti v ... ili Şükrü Kaya Be
yı zıyaret ebniılenlir. 

İbrahim Tali Beyin 
tetkikleri 

Hali cali d·n ve ortodoksluk 
maskesi altında Ruslar bizim için 
oek muhataralı bir takım emeller 
beslemekte 'l'e dilli lıuğzu tahrik e
derek muhtelif milletleri biribiri 
üzerine hücum ettirmekten Ye da
hili harpler uyandırmaktan ibaret 
olan siyasi yollanodan kat'iyyen ay 
rılmıyorlar. Ru~yanm Makedonya' 
da.ki siv'I memurları, konsolosları 
hep birer iğtİtaf ocağıdır, açıktan 
açığa hıristiyanları dinda'1arı a'ey 
hine ye Yatandafları olan müslü -
manlar aleyhine din muharebesine 
sevkeden birer acentedir. 

Makedonya ıslahab tah"r olunan 
bu feci neticeli komedyada elemli 
ve .-yanı hayret bir cihet varsa. o 
da Avrupa'nm göaterdiği tecahül 
ve tarihi niıvandu. Avrupa hatırla-

Pester Lloyd'den : 

• 18 N~d~, Türkiye ile yeni bir iti
laf alttedılmq ~e maliim olduğu ö:ure 
1 Mtll)ll•fa menyet merkiine lfİrmİ1fir. 
Bu itital cıltı ay için muteberdir. lti
lôlın müddeti münkcui olmodan bir 
ay evvel tarafeynden biri feshini ih
l>ar t:tmediii takdirde müddet her de
laınnda lıerıJiliğinden üc oy daha tem 
dit ediltfÜl adtlolunur. Bu itiltil ÇO?rçe
ve&i Jalıilinde üç milyvn pengö kıy
metinde iki taraflı bir alı§ veri§ yapı
labilir. Türkiyenin serbe•t itlıalôt lis
tesindeki efyadan Türkiyeye ı:ayı·i 
mahdut mikdarda ithalôt ,.ap1labilir. 
Bundan l>Qfka itilôlnamede kaydolu
nan baz.: efyadon bilmukav..tı> te•b:t 
edilen kontenjan mikdarı kadar e§ya 
Türkiyeye ithal olunabilir. Başkaca 
Türlıiyeye, 500 beygir ve 3 milyon pen 
gö kontenjan kıymeti haddi dahilinde 
Türlıiyeye damı;ıılık hayvanat itlıalini 
de •~best bu-alımıftır. Türlıiye Maca
ristana ithal edilebilecek "§Ya meya
nında huru m~a ;~m 600 bin pt>n,c:ô 
kıymetinde ho11t-jan verilmi~ir. 

Bunlardan baıka Macarütana maden 
lıömiirii, tütün ve diier efYa ithal edi
lebilir. 111_..,. lirmalarınm Türkiyetle 
ki umumi mübcryacİa, miincualara İf
tiraklerini kolayl'lfhrmak i~ bu ka
bil mübayaat h<ldi Jahilin.de Macar 
fi.nnalan taralındıut ihraç edilecek er 
yanm - bu efya hontenjan ile tahdit 
edilen "fyan.ın_ tul>it edileR kıym<?li 
fe11/ıinde bir Nymefte olsa ııe hattii 
bu efya Mrbeat liate ve hontenjan li•
telerine dahil bulunmasa hile ithal 
edilmesi kararlllffınlrm§tır. Bu kabil
den umumi mübayaat ifleri de kW-ing 
usulü ile tesviye olunacaktır. Her mem 
lelıetlen yapılacah ihracat, menıe fO
hııdetnameleri ile tevsik edilecelı ııe 
bu ,ahadelnameler şaliihiyettar tica
ret ve sanayi oclalan ve icabında di
ğer bir .alôhiyettar malıam tarafın
dan tanzim edilecek ve Türk lıomolos 
hane&İnce tasdikli bulanacaktır. iki 
devletin hükümet bankaları, huausi 
ŞQhısların kompansasiyonu işlerini ele 
yapmağa rne~untlurlar, Diğer güna 
ma~Umat Budapeıte Ticatct ve Sana
yi Odasının ihracat BürosonJ<"n t'e 
bafkaca Macar Harici 'Ticar.t Dair .... 

sinden 11e Macar Gümrüh Merke:oin -
den alınacaktır. 

Völkiscber Beobachter'den : 

Almanya Dahiliye Ne...,-rtinden 
Reich ilimler Ne'"'7"dine deıJredilecek 
vazifeler haklnnda Baıvclıil Adoll 
Hitler 11 Mayı•ta bir emirname nq
retmilfir. B<q11e1Ulin bu emirnamesi 
1 Mayma ncp-edihn Ciimharrei&Uıin 
emirnamainc "'1GhJtur. Ba emirna.
meye na:ı:arcııı, )ahiliye Ne;ııaretinin 
ifti8al Jo.iresinden ilimler n~retine 
devredilecek vazifeler flD'lordır: 

J - ilmi vaziJeler. 
lime ait mnıımi ifler, ya~ '"""' 

leeht.ler ile ilmi miinasebat, liiilıal-telı 
niJı müeueusi lıimya teknilt müene-' . s.esi, harelıeti ar.a tetkikat müu.seusı 
Reich için mühim olan dahili ve ha· 
rici ilmi müesuseler, ilmi kitabiyal, 
Folklor, arkeoloji erutitüaü .• 

2 - Talim ve Terbiye va%İ.leleri. 
Yüksek tahsil iıleri, talebeye yar

clım i.tleri, Alman yük.8ek me•tepleri 
ile iMisııs melıteplerinde teı..ilJe ba
ı.,,,~-L."" ;ı.ı;-. teıkilcilı içinde id• 

releri umınni tahril işleri, ilk mektep 
ler, o;ta mektepler, husıui m~lı.tepler~ 
mesle Jıı>e iJıtisaa rnclıteplen, ecnebı 
memleketlerde Alman mektepçiliii ve 
ecnebi melıtepler. 

3 _ GençliJı leflıİliitı ile birlilıleri. 
4 - Hcıllıuı yetiftirilmesi ifleri. 
Emirnamede fU kayıt vardır: Zik-

redilen va:Mleler ...lwWumda Reich 
ilimler na.-n - kanun va.zı İfİ tle dahil 
oldaia halde - !.ütün ifler için .alcihi
yeti lıaWiir. 
L'loformation'dan : 

,.Nevyork Heral<l'' g~tui, Val -
ter Lippmann im-.ile mı..-ettiği bir 
malttılede, Çin meHlui halıltt.nda ale
ni müncıkafolara bir nihayet verilm1'
aini oe bir nnincuaadcın cekinen aJe 
deniz silıilalaruaı tGlulit etm~l.r ar:&a.1un 
da bulunan Amerika 11e Japonp:vayı 
nazan itibara alarak yemi bir hat ça
resi aranılmasını ehemmiyetle tausİ· 
ye etmektedir. Muharririn izahına na 
....,.an Rusya elyevm tekrar . b~~~ 
bir tlet1let halini cıılmqtır 11e Cın unut 

ÇANAK.KALE, 26. A.A. - Tralı:ya 
umumi miifettqi lbrabim Tali Bey Ça
nakkalede tetkiklerine devam etmekte
dir. Ak...,.. Halk fırkası tarafından ıe
reflerinde 60 ki)Jik bir :ıiyafet verilır.iı
tir. 

Adapazarlılar ve tenezzüh 
treni 

ADAPAZARI, 26. A.A. - Dün lı
tanbul'dan Sapancaya tahrik edilen iki 
halk treniyle 2400 kifi, Adapazarından 
cLı 500 kiti gelmittir. Bu tren Adapa· 
zanna tahrik edilirse, rağbet çoğalacak 
ve ıehrimiz iktisadiyatına çok faideli o
bcaktır. 

edildiği veçhile hendi vahtletini temin 
edememiftir. Bin-na/eyh büyük de.o 
/etler Japonya ve Cin ile yeniden bır 
anlapna te•is etmelidir. 

Bu makale biraz nikbinanedir. Fa• 
hat Vaıington mahalili U;ıak Şa~k 
hakhında buna rağmen pek müst~rıh 
deiiildir. 
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1 Fa:LEia\ı 

Ismarlama adam! 
Bir Fran$1z gazeteci, bir lngiliz 

nıuharririnin yazdığı (ileri zama- ODADA 

ŞEHiR HABERLERi G dJı n (Jı n 
~©Og®~o 

Lastik ayakkapları 
Ve dericiler 

~a ait) bir kitabı okumuf. Bu eser 
ıleri zaman adamının ne biçim şey 
0!a_cağını anlatıyormuş. O muhar
rırın dediğine bakılırsa gelecek ı:a
~anın adamı, tıpkı civciv makıtıe· · 
sınde çıkarılan civcivler gibi ana- ı 
3ız o~ac~k?'ış. Amerika alimleri'!- Her iki taraf vaziyeti bu-
den ısmını hatıılayamadığım bıı- 1 .. O ·· •• kl 
doktor lôboratuannda yaptığı bir 1 gun dada goruşece er 
tecrübede bir taıısan tohumun< Ayakkabı ve deri sanayicilerile 
tıpkı ana karnında g;bi cenin hali- lastik ayakkabı İmal eden fabrika 
ne getirmiş. Tabii bu tecrübe yav?~ I~ .ara!.lnd": meyd~n ~ıkn .mesele 
:ııaııaş insanlara da geçecekmış. gıttıkçe g_e?ı~lemek.edır. T~cret ?
Zaten bu fikre ait birçok sinema dası meclısınde Osman Nurı Beyın 
filmi vardır. Şüphesiz siz de gör- verdiği bir takrirle alaka uyandı -
mü~sünüzdür. Acaba böyle anasız ran bu meselenin tetkiki için bu
İnsan ne zaman yapılacaktır? O:a· gün Ticaret odasında bir içtima 
•ını ne bunu yazan kestirebiliyo~ 1 yapı~acaktır. Bu toplantıya lastik 
ııe de ben! Yalnız muhakkak bır 

1 
fabrıkaları mümes:.illeri, ayakka

ıtey varsa 0 da sudur: ileride ano- hı yapan fabrikalar ve imalathane
•ız adam yetiftirilecektir. Böyle ler mümessilleri, ayakkabıcı sanat
•ey olur mu? Hilkat kanunlarına karlar cemiyeti murahhasları çağı
kinı nüfuz edebilir? Diyenlere Cf'· rılmı~tır. lç:imaa ehemmiyet veril
Vap: Hilkat kanunlarını biidiğimiz diğinden Oda Meclisi azasından 
:ııok. Y alnrz onların teı:ahüratır.ı bazr zevat ta bulunacaktır. 
ve ne~celerini görüyoruz. O kcı- Dün bu hususta lastik fabrikaları 
rıunlan Y""l11 yavas keşfettikçe or- mümessillerile de tema. ettik. lstanbul 
ların ~eraitini deüis, tirmeden tatbi- lastik fabrikası mühendisi Rüştü Bey 

r " diyor ki : 
kat sahalarını değiştirebiliyoruz. - Lastik i· ihsal eden bütün memle-
l~te civcivler! Yumurtanın civciv ketlerde olduğu gibi Türkiyede 

/ de hariçten getirilen ham kau-
o u~u şu kadar gün, şu kadar hart.- çuk, ancak lastiğe yüzde 30 i-
ret derecesine arzedilmekle oldu- la kırk derecesinde konulur ve 
' k f kul ka t bu ham kauçuğun CiF htanbul maliyet 
ı:u eş edildiği anda uç avtı· fiatı azami 35 kuru,tur. Bazı gazetelerin 
ğa hacet kalmadı. Ceninin tcşek- yazdığı gibi lstanbuldaki lastik fabri
külü için de ne gibi şar.'larcn ııün- lra!a11 günde 8000 ita 10.000 çift değil 
du lazım oldug-u keşfedildiği gür~ ancak 7.000 çift çıkarabilirler 

bu tla senenin yalnız üç 
Orıa karnına lüzum kalmayacak. ve · d. z· k 8 ayına • münhasır ır · . !ra. undu .. 
ah.ettiğim eseri yazan adam İn- racılann tikayet ettıklerı keten 

•anları böyfe yapma olarak üret- ayakaplann imalına martta baılanır ve 
nteyj düsünürken onlann baba ııe 3 ayda 26 mesai gününden hesaplanır
Onadan ~ldıkları seciye ve kabili- sa azami 500 ile 550 bin çift yap,labil
Yet tohumlanm da arzuya göre diği •abjt olur. 

Kauçuk bilmğimiz lastik haline gel
atmayı tahayyül ec!iyorm~. Böyle- mesi için içine tebeşir, üstübeç, m~ 
Ce insanlann sınıf sımf reçeteleri pamuk ve yüzde 4.5 nispetinde mevadı 
olacak ve hükumetlerin elinde tıı- kimve\'iye katılır. 
tacağından şüphe edemiyeceğimiz T~bc~ir istüpeçin mühim bir kısmı, 
qzim :ôborıatuvarlar sipariş üzer:. mum ve pamuk kRmilen yer~idir. 
rıe insan yetiştireceklerdir. Bu Y<'- Keten ayakkaplann dış kumaşı hariç-
. ten gelmekte idi. Yerli fabrikalanmız 

l'iştirme hareketi ilk b~ladığı :w- bunJ.,., da imal için provalar yapmıtlar 
nıanlar mevcut olan doktorları İs· ve çok muaffak olmuşlardır. 
siz bırakmamak iç:n biraz hastr.- Her •ene hariçten 400.000 çift keten 
lıklı insanlar ııe hakimleri bos b ı - ayakkabı geliyordu; timdi yerli fabrika
r k k • d b • ·· ' • far bunun yarı fiyatına sabyor]a,.. Şim· 
a mama içın e ıraz mucrım di bizim imıılatımrz senede 150.000 çift 

tııbiatli adamlar yetiştirilecek ı;e artarsa ve halkta ayni ınalı daha ucuz 
Yavaş yava, doktor ve hakim sını f; fiyata alırsa memleket bundan zarar mı 
eksi/dikten sonra bu sınıf adam re- eder k:ır mı? 
Çeteleri İptal edilecektir. 

Ben bunu okuyunca aklıma: 
- Aman eczacı efendi! Şu m

ıan reçetesinin içine sakın ( riy( ) 
tohumunu koyma! Çünkü dünyayi 
'1lahııeden bu pis, mırdar tabiattir. 
Diye bağırmak geldi. Eğer gelecc.k I 
:ı:tlnıanda reçete üzerine insan ya· 
Pılıraa riiphesiz mürailik azalıı·. 
ı\ , 
nıan ne rahat ederler ne rahat!! 

FELEK 

Esnaf bankası 
'f ahkikat d;;m ediyor 
tsnaf Banka~ı hakkındaki adli 

~bkikata devam edilmektedir. M. 
., O!fun yaptığı ikrazat ~akk.ınd_a 
~iU\kadan yeni ma!Umat ıstenılmı~ 
lır. Per..,mbe günü dinlenen Atıf 
Bey de sorulan bir kısım sualleriıı 
Cevabını vermek için tetkikata lü
~ıun görmüttür. Bunun için çar
~rııba giinü tekrar dinlenecekti:.-. 
"'Un Şehir Meclisi namına Banka
Yı ınürakabeye memur edilen Meh 
~et Ali Bey dinlenilmistir. Bugün 
&ltııail Sıtkı Bey dinle.;ecektir. 

.... BO}{SA 1 
Uı Banka11ndan alınan cetveldir) 

26 Mayıs 934 
ı-'ICŞAM FiYATLARI 

l,h~llkRAZLAR i TAHViLAT 
ls33'jn d•hıli 94.SO f Rıhtım 17 7g 
U"iı·· •hlcra•ı 93.SO i M ~ 1 Sb,75 
~°'1' llrk ku. umeaaı . 

•tı~ 29.70 " ıı 29.30 
il 29 " ili 48.15 

~ 111 29 f 

ı, e ESHAM 
., Hkau Nama S.80 Reji 

h •miline 8.80 Telt:fon 
;.~ >t16.••• '.• 98 T,.rltoa 

.
11 "ttiy• Cümhü· Çimento ku .. 

t-ı)et a., pons.\.lz. 
l' rı\ı•u 57.75 Jttih•t dey .... 
A. "•y 40 75 Şark dıey, "•d 1 . • 
Şia- Ho ıa Hı••• 27.50 Bal1a 

· •triye 16 Şark m. ec:ı.a 

.c.ıs 
11,50 
19,40 

ı2.35 
16 

ı.30 
ı.ss 

4 

l CEK FiYATLAR/ 
)>Grıdra 11',. l' . 1n O'i 
.... ~·0 ı.4 t ,.. -

Pv1il•no 12.04 B~rlin 2 .0Z.43 
C: ... ,,_ 9 .34.59 l\1adı-it 5 .80.32 
A..t , S\~""t-e 2 44 .34 Bel.rat 34.98 
Ariil,"' 1 it."\ 21 SO I Zloti 4.20.50 
A,,"' 1"t. 3 _J kS P~nco 3 .94.34 
• · 

1 f"ı·,1 "'-ı n 1 ı-25 ı• - • 36 ''uy k · • lUKrıe, 

Sor nr 7a_:;Q.5 '.\1_oakova 10 89,50 
l:t. ttl.3"'1_ ':' 5 Vtyana 4.33,68 

N U K U T (Satq) 
t:c:-;,:1 Kurut 

~1 r 
l l"r.:ı~ ...-z ) ')(f :o 1 İ••İçre 808 
1 noı.., ... 1i7 l r.,::r.ıela 16 

2') lıt• :- · · ı (-40 1 Mark 49 
20 Lı, • t '214 l z. ıoıi 20,5~ J.:'. R.ı .. ·• 2'> Ot•'~·::-.. ... l1i 2•) '-"''!' ı9 

1 • ~I ::.o 1)i,.," .. 53 f.lol'iırı til 

Ali lktısat Meclisinin bir anketi 
Ali lktısat Meclisi, Ticaret oda

ları arasında, hırfete müteafük ol
mak üzere, müteaddit sualleri ihti
va eden bir anket acmıştır. Anket
le hırfet erbabının iktısadi ve İçti
mai bakımdan inkişafı için odala
rın mütaleası sorulmaktadır. 

lsviçre ile anlaşmada tadilat 
Türkiye • lsviçre arasında 14 

Şubat 934 te aktedilen Ticaret an
lasması üzerinde yapılan tadilat Ti 
ca~et odasına bildirilmiştir. 
Bulgaristandaki tutun müha

yaatı tetkik ediliyor 
Ticaret odarıının dün şehrimiz

deki tütüncüler ve tütün ih~aca'.çr
ları bir içtima yapmıflardır . 

·Bu ictimada Bulgar hükümetinin 
köylüd~n tütün mübayaası hakkın
da hazırladığı kanun projesi üze
rinde tetkikat yapılmıştır. Tütün
cüler bu projenin memleketimizde 
tatbik şekillerini araştırmaktadır
lar. Tetkikata ba.şka bir içtimada 
devam edilecektir. 
~~~~~~-o·~~~~~~-

T ahsil işleri 
)"oluna konuluyor 
Fransız mütehassısı dün 

geldi, Ankaraya giti 
Hükumet tarafından celbedi

len maliye mütulıassısı ve F ran
sa Maliye müfe~
tişlerinden M. Al 
phand dün sabah 
refikasile birlik
te tehrimize gel-

. d.. ak 1 
mı~ ve un -
tamki trenle An
karaya gitmiştir . 
M. Alphand bir 
sene memleketi
mizde kalacak ve 
bu müddet zarfın 

da varidatın tah~il ve cibayet ve 
masarifin tevzi ve sarf usulleri- ! 
ni tetkik edecek ve ıslaha mühtaf 
olan noktalar hakkında bir rap 
verecektir. 

Maliye mütehassısının tetki 
edeceği meseleler meyanında bil 
hassa mükelleflerle maliye dai
releri arasındaki münasebatın da
ha basit bir şekle konulması ve 
halka mümkün mertebe kolaylık 

österilmesi ibi mevzular mev-

Sipahi ocağının ikinci atlı yarışı 
Sipahi Ocağının evvelki gün büyük bir rağbet gören atlı yan~rı

nın ikinci bugün öğleden sonra Taksim stadyomunda yapılacaktır. Bu 
günkü yan~lara da kıymetli binicilerimiz İftİrak edeceklerdir. Dün bu 
müansebetle Sipahiocağında bir toplantı yapılmı~tır. Resmimiz bu top
lantıdan bir intibaı teabit ediyor. 

M/t.ARIFTE 

Liselerde 
Dersler kesiliyor 

ı BELEDiYEDE 

Plan raporları 
Terceme edildi 

İmtihan yapacak gruplar 
tesbit edildi 

Lise ve orta mek<eplerde yarın
dan itibaren derslere nihayet veril 
mektedir. imtihana tabi olmıyan 
sınıflar yarın karneleri ile evlerine 
gideceklerdir. imtihana tabi sınıf
ların bakaloryalarına perşem~e ~ I 
nü b:ışlanacaktır. Bakalorya ımtı
hanlarım yapacak ko.mi~yon azala: ı 
rı tamamen tesbit edılmış ve kendı
lerine tebl'ğat yapılmıştır.~yrılan ı 
Beyoğ!u, lstanbul ve Kadıkoy mın 
takaları imtihan komisyonları son 
defa toplanarak imtihanlarda soru 
lacak sual listelerini hazırlamıslar
dır. Her ders grnpu muallimleri ay 
rı ayrı listeler vücude getirmişler
dir. Yalnız ecnebi liun muallimle
ri böyle bir sual listesi vücude ge
tirilmesinin imkanı olmadığını an
lıyarak böyle bir liste yapmamış.
lardır. Ayrılan üç imtihan mınta • 
kaımdan Beyoğluna, Gala•asaray 
li·ıesi müdürü Behçet, İstanbul mın 
takasına umumi müfettiş Bedri, 
Kadıköy mıntakasına umumi mü
fettiş Besim Beyler nezaret edecek 
!erdi.. 

Beyoğlu mıntakasında imtihan
lar Gılatasaray, Kabataş, Gazi Os
manpas liselerinde; lstanbul mın
takasın.da, İstanbul Erkek, latanbul 
Kız liselerinde ve İstanbul Kız Mu 
allim Mektebinde; Kadıköy mınta 
kasında da Kadıköv Erkek. Eren
köy kız, K~ndilli Kız liselerinde 
yapılacaktır. 

HAmit \'e Avni Beyler 
Yüksek tedrisat umumi müdürü 

Hamit Maarif vekaleti Milli Ta
lim ve' Terbiye daire·i azası:ıdan 
Avni beyler Ankaradan şehrimize 
gelmi,lerdir. Bir hafta kaldıktan 
sonra Ankaraya döneceklerdir. 

Köylerde imtihanlar bitti 
Köy ilk mekteplerinden imtihan 

lar bilmiş ve dünden itibaren tatil 
olmuştur. Şehir ilkmekteplerınd~ 
imtihanlara Haziran ikide başlanu 
cak ve üç gün sürecektir. 

Fakir çocukları korumak 
için bir cemiyet 

C. H. F. Bakırköy kazası idare 
heyeti, kaza dahilindeki ilk mek
teplerin fakir ve babasız çocukla
rın vaziyetlerile yakından alaka
dar olarak (Bakırköy llkmelrtepli
leri Koruma ve Yardım Cemiyeti) 
namile bir cemiyet kurmuttur. Ce
miyet iki aydan beri 200 çocuğun 
himayesini üzerine almıttır. Bt!n• 
lara muntazaman gıda verildiği 
gibi Bakırköy akli ve asabi hasta
lıklar müessesesi dahiliye mütehas
sıslarına çocuklar muayene etti:-il
mİf ve içlerinde vereme tutulmut 
birkacını derhal tedavi altına aldır 
mıstı;. 20 kadar çocuk için de bu 
y~ Fil.orya ptajmda 'kamp kurula
caktır. 

Üniversitede yeni bUlçe 
ile yeni kadro 

Aldığımız malU.mata göre, Üni
versitenin yeni bütçesile birlikte 
yeni ibr kadro yapılmaktadır. Ye
ni kadro Haziranın onbetinde bel-
li olacaktır. Verilen haberlere gö
re, kadroda bazı değitiklik olacak
tır. 

il 

-o-

Jüri heyeti tetkikatını üç 
ayda bitirecek 

lstanbulun müstakbel planım 
yapmak üzere şehrimizde tetki
katta bulunan üç ecnebi mimarın 
verdikleri raporlar tamamen ter
cüme edilmiştir. Raporları tetkik 
edecek olan jüri heyeti yakında 
ikinci toplantısını yaparak rapor
ları tetkike başlıyacaktır. Yerilen 
malumata göre, jüri heyeti tetki
katını üç ay içinde bitirecek, ve 
lstanbulun müstakbel planını ya
pacak olan mütehassıs mimarı se
çecektir. 

Seçilecek mimar, lstanbulun 
planını asgari üç senede yapabi
lecektir. 

Fazla telefon parası 
Telefon şirketinin abonelerden 

aldığı fazla mükaleme ücretleri i
çin, abonelerin bu paraları bele -
diyeye terkettiklerine dair gön
derdikleri ferp.gat mektupları pey
derpey gelmektedir. 

Şimdiye kadar yedi kazadan 
abonelerin mektupları tamamen 
gelmiştir. Biıfün abonelerin mec
muu on bir bin kadardır. Hazi
ran ortalarına kadar bütün mek
tupların gelmesi beklenmektedir. 

Kasaplık hayvan1ar için tetkikat 
Hayvan borsasında bugün bor

sa idare meclisi azalarından baş
ka bazı alakadarların da iştirakile 
bir içtima yapılacaktır. 

Bu içtimada bulunanlar pay 
mahalline ve ahırlara giderek tet
kikat yapacaklardır. 

Borsa heyeti kasaplık hayva
nın mezbahaya gidinceye ko:dar 
geçirdiği muamelatı daha ziyade 
kolaylaştıracak bir formül aramak 
tadır. Ziraat vekaleti de bu hu
susta bir talimatna~e hazırlamış
tır. 

Yeni meb'usumuzun mazbatası 
gönderildi 

Cuma günü İstanbul mebusu 
seçilen miralaylıktan mütekait 
Mehmet Ali Beye ait intihap maz
batası ihzar edilerek Ankaraya 
gönderilmiştir. 

Buğdayı koruma 
Vergisi pulu 

Şükrü Naili Pş. 
Dün gitti --Paşa merasimle uğuriandı 

Kolordu Kumandanı Şü.·rü Nai
li Pata yeni tayin edildiği vazife
ye başlamak üze
re dün aksam ~eh 
rimizden ~yrılmııı 
tır. Kurtulu'i ordu 
su ile beraber İı; 
tanbula ilk giren 
ve bütün lstanbul 
halkının candan 
sevgisini kazanan 
Paşaya bu müna
sebetle dün ak
tam büyük bir t~ 
yi merasimi yapılmıııtır. On iki :e
nenin biriktirdiği bir sevgi ve say
gının lstanbul halkını kendisine 
bağladığı Pa~ayı uğurlamak için 
Rıhtımda Kolordu erkanı, Erkanı 
Ha?biye Akademisi Kumandanı, 
Merkez Kumapdanı paf"larla bir 
çok erkanı askeriye, Fırka, Halkevi 
reisleri, Şehir Meclisi azası ve bir 
çok zevat vardı. Kıtaat ve polis 
müfrezeleri resmi tazimi ifa edi
yordu. Vali muavini Ali Sıza Bey 
Vali ve Belediye Reisi namına va
purda bir veda nutku söylemif, 
P'43 kısa ve hararetli bir m"'-'<abe
Jede bulunmuş ve bunu takiben 
vapur hareke~ etmi&tir. 

Ordumuzun güzide kumandan
larından olan Şükrü Naili Paşaya 
yeni vazifesinde de muvaffakıyet 
temenni ederiz. 
-------~ - - --
ViLAYETTE 

Memurların 
Namzetliği 

Dahiliye memurları ka
nununda yapılan tadilat 

tebliğ edildi 
Dahiliye memurları Kanununda 

yapılan tadilat, dün Vilayete bildi
rilmistir. Buna göre ilk defa . 3h i
liye ~emu~luğuna namzet olarak 
girebilmek için orta mektep mezu
nu bulunmak tarl!ır. Bu tartı haiT 
olanlardan müteaddit talip bulun
duğu takdirde talipler arasında 
müsabaka yapılacaktır. Orta mek
tep mezunu bulunmadığı takdirde 
diğerlerinin müsabaka imtihanı ile 
alınması caizdir. 

Namzetlik müddeti azami iki se
nedir. Bu müddetin ikmalinde da
iresi amirince ehliyeti tasdik edi
lenler kat'i mırette memuryete ka
bul olunurlar. Ehliyeti dairesi ami
rince tasdik edilmeyen namzetler, 
Dahiliyenin diğer dairesinde birse
ne daha namzetlik geçirebilirler. 
Bu dairede dahi ehl;yet gösterme
mi• bulunanlar artık memuriyet a-
l~azlar. , 

Namzetlik müddetince ücret ve
rilir. 

Mülkiye Mektebinden veya Hu
kuk Fakültesinden mezun olanlar 
namzetlik devrelerini birinci sınıf 
Nahiye Müdürlüklerinde, Vekalet 
veya Maiyet memurluklarında ve
ya bu derecelere muadil olmak üze 
re Y ekaletin tensip edeceği me
murluklarda memur olarak geçire
ceklerd;r. Büyük Millet Meclisin
de ve Batvekıiletle Şurayi Devlet 
dairelerinde memur olarak geçiril
mi• bulunan müddetler namzetlik 
müddetinden sayılır. 

Vergi hazırlıkları 
Yeni vergilerin sureti tatbikı 

hakkında bugünlerde Maliye Ve
kaletinden talimat beklenmekte
dir. icap eden talimat peyderpey 
gelmektedir. 

Haziran aylığı 
Haziran aylığı hazırlıklarına ha' 

lanmıttır. Meclisten bütçe çıktık
tan sonra Maliyeden gelecek ita 
emri üzerine aylık venleceklir. Ay 
lığın cumartesi veya pazara veril
mesi muhtemeldir. 

Manifaturacılar arasında 
Manifaturacılar Cemiyeti idare 

heyeti intihabı dün cemiyetin Dör 
düncü Vakıf Hanındaki merkezin· 
de yapılmıştır. 

--o--

Dağ.ılan bir konferans 
Gelen malumata göre Londrada 

toplanan dünya buğday müstahsil
leri konferansı hiç bir netice ver
meden dağılmışt!ır. 

1 Hazirana kadar ikmal edilmiş o
lacaktır. ilk elde 20 milyon pul 

-- ,,~ .~ ... -- -·-~- ~ ,.. .................... ~·~ 
Yarış ve kadın! 

Cuma günü yapılan iki yarı~ta, 
lstinye - Zincirlihuyu otomobil ya
rışında ııe Sipahiocağının tertip et
tiği at yanf..'.arında iki Türk hanımı 
cidden büyük muvaffaktyetler göı
terdi. 

Bunlardan biri ma ineyi ircı.de
sine rametmiş, rüzgarlan a o/zasır. 
cl a bırakmış, diğeri, hayvana hah"
ka·en sahip olmuf ve bindiği :ı, 
koskoca maniaları bir sıçrayı !r: 
atlayan bir çekirge halir:e sokmu:r 
tu. 

Zaten birer kadın oldukları için 
kendilerinden bunu bek1emek hak
kımızdı. Kadınlarda yanş etmek 
a zurunun her sahada evcut oldu 
ğunu kim inkar edebi.~r? 

Bugün yirminci anın kullandığı 
medeni vautalardan hangisinde 
kadın muvaffak olmamıftır? Tay
yareci/iğe bakın. Doktorluf;a ba
kın, ırüvariliğe bakın. Otomobiki
liğe bakın ... Bunu her yerde göre
ceksiniz .. 

Bir genç Amerikalı, Lirulbcrg 
tayyare ile Okyanusu geçti. Arka· 
f1rulan hemen bir kadın rakip bı:l
du. Jl.fi -; Amelie Erhart ta tayyaTe· 
ye o.t~ .Jd ı ve bir kıt' adan kalkıp so
luğu öbür kıt' ada aldı. 

Bir Molison çıktı. Lon&radan 
tayyare ile Kap'a gitti. Karın der
hal kocasının rekorunu kırdı. 
RaJyiım ziyasile mf>fgul olan 

Dr. Curie kadar Madam Cur;e de 
meşhur değil midir? 

Tarihte de bunun birçok misal
lerini görebiliyoruz. Ta Semiramis 
devirlerinden tutun da bugüne ka
dar birçok memleketleri kadınl"! 
idare etmemiş midir~ Jş•e Ch?t~
rine d'Aragon, Ma re Demedı ı, 
Jmparator'çe. Katerina . • Kral .. e 
Christine, Elız.a.bet, hatta bUITTın 
bile Hollandayı idare eden V ilhc'
mine! .. 

Karlının bu yarış arzusu e- eli
dir .. Belki bu diğer kadınlara l~in 
olmak hissinden ileri geliyor •. 

H iç şüphesiz ki bu arzu ba 'cr.
gıçta, yani kadının maddi hiç bir 
sahada çalı~ak imkanını bulama
dığı zamanlarda, sade güzellik ve 
zarafette kalıyordu. Her kadın 
kendisini diğerinden daha razip 
ve Jaha :zarif yapabilmek için r -
lı1ıyorclu. Hoş va:z.iı:,et bugün içi:n 
de aynidir, ya - fakat yirminc· a•ır 
medeniyeti buna birçok yenilikler 
ilô11e et' İ. Bunlar bazı ahvalde, 
teh!.keli de olsa, kadın gene her 
ne olur~ a olsun içine atı'mc.ktan 
çekinmiyor. Maryse Hıl z T av)'!l!"e 
ile birka Okyanus, biiyjl. de ~· 
ve üç kıt'ayı geçen Maryse Hil-'e 
bir bakınız. LondraJan kalkıp e
ne tayyare ile Aıınıpa, Afrika A -
yayı .ııtladıktan sonra Avu<tralyc
ya gıden genç kadını düşiinij , iız. 
Ne büyük tehlikeleri göze alm::J:· 
iardır. · 

Sebep? ... 
Rekor kırmak .... Yarış yapmak! 
Hatta mekteplerde bile P nç 

kızların erkek talebeden daha roh 
muvaffak olduğunu kaç kere hepi
miz duymuş ve gör:ı,üşüzdür. 

Y almz bunda diki.at eJ ecck 
bir sey ııar: 

Her nerede olursa ol.un kadın· 
lara tarafgirlik "initiatil" Jetlikle
ri ,eyi, yani (yol göatermek) erkek 
ferden geliyor. Evvela erkeMc:r bir 
ise teaebbüs ediyorlar, arlıaaırı
dan kadınlar hemen o yola atılı· 
yorlar! 

Acaba neden? 
Mümtaz F AJl( 

Hilaliahmer aza kaydine 
devam ediliyor 

Hilaliahmer haftan münasebe
tile dün de kaza, nahiye ve mı>hal
lelerde heyetler dolaşarak aza kay
dına devam etmişlerdir. Dün kftza• 
)ar dahilindeki müe:ıseselerde vit
rinlerini Hilaliahmer haftasına tah 
sis etmişlerdir. Eminönü kaza rei
si Rar~,.zan zade Cemal Bey ve 
arkadaşları kaza civarında.ki mü
esseseleri dola~rak aza kaydilo 
bizzat meşgul olmuşlardır. --Sapanca tenezzühü 

Devlet Demirvollarının Saban
caya kadar tertip ettiği tenezzuh 
trenleri pek fazla rağbet bulmak
tadır. Tenezzüh her hafta tekrar e
dilmektedir. Bu hafta tentzzühe iş 
tirak edenleri bir tren almamış, iki 
tren yapılmrqır. Rağbet böyle de-
vam ettiği takdirde idare gekcek 
hafta iic ve hatla İcap ederse dört 
tren teıİip edecektir. Sabanca) a 
idiş ve geliş fiyatı diğer g.:;ü:.:n:.:le:.:r_· __ _..._. 
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Komşu 
Memleketlerde liran 

~USİYA 

rı 

D • ll ı Yaran· "'\
1 
KM l..A..I[ 

emırgo arı MUHTAR 1 ._ ........... ., •• ; 
Kendini dinlemek ihtiyacı. 

Bugünkü program 
!Oı6 ISTANBUL , 

TÜRKİYE 
RUSİYA 

Geçen cumayı Vanıköyünde ge
çirdım. Bahar, Boğaziçinin bu gü
zel sırtlarında en güzel tabloların
d«n birini çizmişti. Bülbüller, şakır 
şakır ötüyor, yol kenarlarında açan 
yaban güllerinden içlere baygınltk 
ven"ci bir koku geliyordu. 

KAPI DIŞARI 
16,30 Plak neıriya.tı. 19,20 Ajan• haberli!· 

ri. 19.30 Al11.turka musiki netriyatı. (Rcf~l 
B. Mesut B. Vecihe H. Muzaffer B. y,.dıa 
Rn:a H.J. 21,15 Ajans ve borsa haberleri, 
21 ,25 Bedriye Raaim hanım[n iıtiraki.le danı 
musikisi. Me,şe~ 

® 
Meyom 

. ... _/~' 
' 

/ 

neran AF'GAN!STAN Sıcak bir gündü. lstanbuldakiler 
bu dakikada, kim büir nasıl buram 
buram terliyorlardı. Halbuki Vanı· 
köyünde güneş, ıslak bezlere sarıl
mış bir tuğla parçası gibi dokundu
ğu yeri yakmadan ısıtan bir güneş· 
Iİ. Yalnız bizim arkadaş, Vanıkö -
yünde sıkıldı. 

ARABİSTAN 

Türkiye ile Iranın ne şekilde ve han· 
gi yollarla bağlanması ve Iranın garp i
le olan münakalabnın ve transitinin 
hangi liman veya limanlar vasıtasile ya
pılması meselelerile pek ziyade uğraşı!· 
dığı bu sırada birinci olarak lrarun da
hilde kendi münakalat vaırtalannı na
sıl dütünmekte ve yapmakta olduğunu 
ve ticaretine vereceği istikametleri bil
mek ve buna göre hariçle en münasip 
surette bağlanması meselesini. düıün ... 
anek gerektir. Son günlerde bizzat 
mahallinde yapbğnn tetkikatla tamam· 
le.dığn:n bilgimi yazıyorum : 

iab.randa elli sene evvel dar hat ola· 
rak yapılan ve eli.n işleyen 9 ki\oınetro
luk demiryol nazan dikkate alınmazsa, 
lranda ilk defa olarak 1913. 1916 tarih
lerinde Gulfadan Tebrize kadar 145 ki
lometrelik bir demiryolu ile 40 kilomet
re Tebrizden evel olan Sofiyat istasyo
nundan Şerefhane kadar 50 kilometro
luk demiryol yapılmıtbr. Kendi hatla
rının genişliğinde (yani normal hattan 
89 milimetre dahi geni§) olarak hatları
nın temdidinden ibaret olan bu demiryol 
V.lSttasile Ruslar Iranı memleketlerine 
, e bilhassa Batun limanına bağlarnış-

1.;rdır. 
Umumi harpten evel Iran münaka:a .. 

tmm mühim bir kısmı Batum limanı yo· 
!ile yapılırdL Rus ihtilalinden sonra Kaf. 
kazyadaki muhtelif te§ekküla_t ve. o ha
valide teessüs eden idare §ekıllerı dola· 
y;sile Iran ticaretinin Batum yolile ya· 
pılmaaı çok sekteye uğramışbr. Maama· 
fih demiryolu vasıtasile Iran atide ge
rek Akdeniz ve gerek Karadenizin han· 
g.i limanına bağlanırsa bağlansın denize 
kadar olan mesafe itibarile Batum yolu 
en kısa yol olarak kalacakbr. Ancak Ka
radenizde Trabzon limanı bundan müs
tesnadrr. 

Sorı senelerde lran hük.Umeti demir· 
yc:ıı\ tesisi meselesine çok ehemmiyet 
vermi~lir. Basra körfezinde (Bender 
Şapur) limanından batlamak ve Tah
randan geçerek Iranın şarkı ıimalisinde 
Hazer denizi sahilinde (Bender Şaha) 
ınü:ıtehi olmak Üzere Iranı şimalden ce• 
nuba baştan bata katedecek demiryolu 
yapılması kararlaştırılmış ve şimalden 
Alman grupu, cenuptan Amerika grupu 
işe başlayarak Bahri Ha:zerden_ iti.baren 
şima,de 125 ve cenupta 250 kilometro, 
yani. her iki taraftan ova kıamı ya~ll .. 
mış ve inşası müıkül kısanlara gelın
mittir. 

Bu ova kısımlannın inıaıı esnasında 
l ran hükumeti ile gruplar beyninde ih
tilaf çıktığından it grupların ellerinden 
almmı§ ve yukarda mıktarlan dercolu
nan kısımlar bile emaneten ikmal olun
muştur. 

Demiryollar işinde benü'z büyük tec· 
rübeye malik olnuyan Iran, her memle
kette olduğu gibi, bidayette bazı güç
lüklere uğramış ve ecnebi mühendisle
rinin idaresinde emaneten işin devamı
nı faideli surette temine dahi. muvaffak 
olınamışbr. Lakin behemehal eserin vü
cut hu\masına azmetmi.t olduğundan 
nihayet bir Danimarka grupuna bu itin 
icrasını tevdi eylem.iştir. Memleketimiz .. 
de lsveç • Danimarka grupu nam.ile §-İ.· 
maide Irmak - Filyos vecenupta Fevzi. 
paşa . Diyarbekir hatlarını inşa eyle
mekte bulunan bu grup, işin ehemmi· 
yetile mütenasip teşkilat yapmış ve ga
yet ciddi surette işe başlayarak her iki 
taı-afta yapdan parçalardan hariç ola
rak ortada kalan bin kilometroyu mü· 
tecavİ7. inşası mÜ§~l hattın güzergiihı· 
nı kat'i surette tespit ve emaneten ya· 
pılmakta o!an işe hiç jnkıta vermiye· 

Httrmcm~ 

®Şiraz 

~.,,,,. ....... ~ ... 

Ooza'a~ ·-b~VCİSTAN 

( 

rek yüıiimüştür. Elyevm 35 bin amele 
ve san-.tkar İ§lemekte ve bu adedin bir 
iki aya kadar elli bine çıkarılması mu
karrer hulunmaktadır. 

Hatbn kat"i giizergilıı ıöyledir : 
Şimalde Hazerdenizi sahilindeki Ben• 

derıahi limanından batlayıp 112 ci ki
lometroda Sari fehrinden ( Mazandaran 
Vilayeti merkezi) ve 125 ci kilometro
da Şahi ınevkünden geçerek 243 cii 
kilometroda Gaduk boyun mahallinden 
(boyunun denizden yüksekliği 2240 
metrodur: 2880 metroluk bir tünelle '!'e
ç.iliyor) aıhktan sonra Firuzku mev
~inden geçerek Tahran ovasına doğTu 
ıner ve 456 cı kilOYnetroda Tahrana 
varır. Buradan itibaren (Kum), Sulta
nabat, Devletabat, Brucird, Dizful ve 
Ah:"az şehirlerinden geçerek Basra kör
fezınde Bender Şapura varır. itte I. 
randa yapılmakta olan bin dört yüz ki
lometroyu mütecaviz büyük hat budur. 

Iran ~~rolleri işlebnesini yapmakta 
olan lngılız • lran petrol şirketile Iran 
hükumeti beyninde ahiren tadil olunan 
mukavele mucibince cenupta Muhammec 
re civarındaki büyük petrol ocakların
dan ba~kc\ Iranın dahili petrol sarfiya .. 
tr için mezkUr Şirket Kirmantah yl\ .. 
kınındaki Kasnşirin petrol ocaklarını 
işletmeyi ve Kirmanşaha kadar boru fer
şile orada bir petrol tasfiyehanesi tesis 
cylemeği teahhüt eylemiştir. Binaena
leyh Kirman~hı payitahta ve mü!Um 
merkezlere bağlamak mecburiyeti hasıl 
oluyol'. inşa olunmakta bulunan şimali 
cenup büyük hatbnm Malayer (yani 
Devletabat) mevkiinden Kirmanşaha 
tuli azami olarak ancak iki yüz kilo
metre kadar o!acak olan İnşası kolay bir 
hat ile bu maksat temin olunacaktır; 
hatt::ı Kirmanşah hattmı Hanikine tem· 
dit ile Irak muvasalasını temin eyliye
ceklerdir. 

Vü~ati iki milyon kilometre murab
baında bulunan Iran daha bir çok hatla
ra muhtaçtır. Bu meyanda payitahttan 
sonra en büyük şehri ve en mühim ti· 
caret mClt"kezi olan Tebrizi Tahrana ve 
bu veçhile Iranın sair mühim merkez .. 
lerine raptetmek zarureti vardır. 

Tahrandan Tebrize kadar yapılacak 
olan ılemiryolunun tuli takriben 650 ki· 
loıuetrodur ve Iranın en mühim hatla
rından biridir. Tabii bu hattan Re,t ve 
Bahri Hazer sahilindeki Pehlevi lima
nına bir şube dahi yapılır. 

Iranın şarla cenubiye doğru yapılma• 
sr 1&7.nn olan hatlardan ve Hindistan, 
Bülücistan budududan lran dahiline doğ. 
ru umumi harp zamanında lngiliı:lerin 
temdide başlayıp elyevm metruk olan 
hatlardan §İmdilik bahsetmiyeceğiz. Y u
karda gösterilen üç hatbn Iranda mev
cudiyetine göre hariçle ne suretle iltİ· 

Bütün gün dolaştığımız halde,_ 
iskele memuru Hafız Efendi ile 
mahallenin biricik bakkalından 
bQfka kimseye rastlamamıştık. Bir 
aralık bana: 

- Aman ne tenha yermiş şu Va· 
nıköy... diye şikayet edecek oldu. 

O zaman kendisine sordum: 
- Burada aradığın nedirl 
Dedi ki: 
- Ses arıyorum ..• 
Güldüm: 
- Bülbülün sui yeti,miyor mu? 
-Evet, ama ... 
- Yoksa, zerzevatçıların auini 

mi özledin? 
Sonra, omuzuna ha/ilçe dokuna

rak ilave ettim: 
- Baskalannın ses!"ni dinlemek 

istiyorsdn git Balıkpazarında bir O• 

da kirala! .. Ben burada, başkaları· 
nı değil kendimi dinlemiye geldim! 

M. SALA.HADDiN 

Rus edcbiyab hakkında 
konferans 

30 Mayıs çar,amba günü raat 
18,30 da M. G. de Courson tarafın. 
dan meşhur Rus edibi Dostoiewsky 
hakmda Union Française'de bir 
konferans verilecektir. 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

1ST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, Tele/on: 22925. 

Trabzon yolu 
SADIKZADE v•K1:~1s27 
PAZAR gÜnÜ saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidi§te Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye,Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Fransız Tiyatrosu 
Bugüne matine saat 18.30 de ve ıua· 

re saat 21 de 
ATTIK KABARE VE VARYETE 

heyetinin VEDA MÜSAMERELERi. 

sak etmesi. ve transit yollannı en faide
li. surette nasıl temin eylemesi lizrmge ... 
leceğini ve bu hususta memleketimizin 
hangi yollarla Iran münakalatını bizim 
limanlara celbeylemesi faideli bulundu
ğıın\l gelecek sefer tetkik edeceğiz. 

Mühendis: Muhtar 
. ' - . . - :,.-.;..#• - --. .: --' . ,_ ' ( ... . . -.. . . , 

H ari k HaY:at Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız 

Türkiyede bilafasıla icrayı nıuamele etm kt 1 • ÜN y o Ne eoan 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 247 J 

Milliyel'in edebi { ef rikası: 88 Semine, dudak büküyordu: 
-. Düşünüyorsunuz, ve cevap 

vermıyorsunuz ... 

KANLI SIR 
Genç kadın, ben"m asıl sualime 

cevap verme~ti. Eğer Sırrı Nev· 
res Semine ile dargınsa onu nere
de 've ne vasıta ile bulacaktım? Ku 
lübe de uğramadığı için, izini k~
fetmek çok müşküldü. Halim Si • 
ret'in kötküne gitsem, orada bula· 
caktım, lak" n ne çare ki orada is· 
tediğim şekilde konuşamazdım. 

Sualimi tekrarladım: 
- Peki, size neye darıldı? 
- Ferhunde için .. Evvela bana 

cıkı~tı. Sonra vaziyet anlatı'.ınca 
ben ona, parladım. F ak:ıt Sırrı bu, 
iki gün sonra gene geldı. 

Kalbime sular serp'lmişti: 
• ? 

_ Gene sık sık geliyor mu· 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

Fakat hakikatte Sırrı Nevres
le aramızda halli icap eden cok he· 
saplar vardı. Y a!nı~ bu he;aplar 
kolay hallolunmıyacak. 

Semine, yüzüme garip garip 
bakıyor: 

- Çok rica ederim, ve çok sa
mimi söylüyorum, bana açıkça j. 

tiraf ediniz; neden Sırrı Nevre3Je 
bu kadar meşgul oluyorsunuz? 

- Sırrı Nevresle meşgul ol
muyorum. 

Semine, durdu ve gülümsedi: 
- O halde , ne diye mütema

diyen ondan bahsediyorsunuz? 

Bu suale rağmen susuyor ve 
cevap vermiyordum. 

Semine, kahkaha ile gülmeğe 
başladı: 

- Yaşınıza göre, çok toysu
nuz; affedersiniz amma! 

- Hayatımda, bu hak>kati, 
yüzüme karşı söyliyen ilk kadın, 
siz oldunuz! 

- Nasıl!! Tasdik ediyor mu
sunuz? 

- Toyum , lakin hakikate göz 
yumacak, haktkati inkar edecek 
kadar budala değilim. 

Bazı beylik kelimeler, protes
tolar vardır ki hatayı ve yahut 
vaziyeti düzeltmekten fazla bo • 
zarlar. Semine, bu, ahmaklığı gös 
termedi, ciddi ciddi başını salla
dı: 

Burası üc katlı büyüık bir bon
marşa idi. "Terakki Bonmarşa· 
sı,, .. Fakat her katında da sıkıcı 

. bir yalnızlık vardı. Çanak çöm
lekten mobilyaya kadar her şey 
satılan bu üç katın ağır havasın
da sinekler uçuşuyor, kendilerine 

7 ,,,,~ 

en münasip bulduklarım zannet· 
ti:kleri bu yerde birer birer avla
nıyorlardı. 

Saat on üç .• Müstahdemin her 
biri kendi tenha rayonunda esni
yorlar, veznedar dalgın d~lgın 

hiç kimsenin içeriye girmediği ka
prdan dışarısını seyrediyordu. 

ikinci katta bir yazrhanenin 
kapısı açıldı ve müdür dışarıya 

çıktı. Halinden hiç te keyifli ol
madığı kolaylıkla anlaşılıyordu. 

Daha o saba'h şirket meclisi ida
resinden reisin imzasile bir mek
tup almıştı. Mektupta müşteri 
kıtlığının gerek müdüriyet, ge
rek müstahdemin tarafından işle
rin yüzüstü bırakl'lmasından ileri 
geldiği, mağazada kimsenin çalış
madığr, reklam yapılmadığı, hü
lasa biribiri altına bu neviden tek
dir kılıklı bir hayli satır dizilmiş
ti. 

Müdür iki elini arkasına bağla
dı , ray0ıtılara bakarak, bazıları • 
run önünde durarak teftişe çıktı. 

Evvela alt kata indi. Rayonunda 
bulunmayan, yaıhut mağaza arka
d~larile laübaliyane şakala,an bi
rini görürse vay o zavallının hali
ne! 

Lavanta dairesinde küçük satı
cı kızlar müdürün geldiğini gö
rünce hemen ciddileştiler. Müdür 
kendilerine bluzlarının kollarının 
çok açık olduğunu ihtar etti .. 

Marüken dairesindeki ıbir deli
kanlıya kadın çantalarının pek 
gösterişli teşhir edilmediğini sÖy· 
ledi. EıJdivenlerden birinin üzerin
de leke gördü. Böyle ufak şeyler 

koskoca mağaza müdürünün gÖ· 
zünden kaçar mı? 

Çanak çömlek dairesindeki me
mur, elinde okuduğu romana çok 
dalmıştı. Müdürün geldiğini bile 
hissetmedi. Ve bittabi adam akıl
lı haşlandı. Müdürün haşmetli 
bakışları önünde romanı bir kena· 
ra atmağa mecbur oldu. 

Alt katın teftişi bitmişti. Mü
dür bu sefer yukarıya çıktı. Çama
şır daiı:esinde kadın bir müşteri 
ipek gömlek sahn alıyordu. Neza
keten oradaki satıcıya hiç bir şey 
söylemedi. Hatta başını çevirip yü 
rüdü. 

Bir kat daha çıktı: Mobilya 
dairesi.. Kimseler yok. Sadece 
naftalin ve vernik kokusu. 

var ki siz, bir srr taşıyorsunuz! 
Seminenin sözleri, kalbim ve 

asabım üzerinde öyle garip ve U• 

mı.ılmaz bir tesir yapmıştı ki ade
ta korktum: 

- Hayıı;.. Semine Hanım, ha
yatımda hiç bir sır yok. Yalnız 
ben, zannediyorum ki, lüzumun· 
dan fazla namusluyum. 

Semine, gülmedi, içini de çek
medi, sadece merhametle gözleri
min içine baktı: 

- O halde siz, hastasınız! 
Buna, ne cevap verebilirdim? 
Genç kadın, beni teşvik edici 

bir tavırla soruyo;.du: 
- Bana, doğrusunu söyliye-

ceksiniz, amma vadediniz! 
- Vadediyorum. 
- Yarım ağızla değil! 
- Hayır! 
- İçten, tamamile samimi ola-

rak. .. 
- Peki; kabul! Sorunuz! 
Semine, ayak ayak üstüne at· 

tı ve ellerini dizleri üstüne geçir
di: 

_ Niçin bu kadar alaka. ile soru
yorsunuz. Hala, aranızdakı hesap 
bitmedi mi? 

ro.mızda bir ht-sap yoktu 

Anladım ki bu kadının uyanık 
taraflarını uyuşturmak çok güç! 
Bu kadın, bir his ve hareket ma
kinesi halinde. Benim uyuşuk ka
fam ve sinirlerim onun hayatiye. 
tile mücadele ve mukavemet ede-

- Sizi evvela tanıyamadım, · 
Hüsrev Bey. Fakat yavaş yavaş 
tanımağa başlıyorum. Siz, çok güç 
anlaşılır adamsınız.. Sizin hakkı
nızda, bütün tahminlerim, hesap
lar~m, hepsi, hepsi yanlış çıktı. 
Y .nız ve anladı" mı 

- Sırrı Nevresle alakadar ve 
yahut nıegul olmanızın sebebi ne? 

Eğer bir müddeiumumi, bir 

Ayaldarile ses çrkarmanıağa 
çalışarak avinı kc.lhı.y:m kedi gi
bi yavaş yavaş yürüdü ve birden
bire şaşkın ve mütehayyir durak
ladı. Süphane men tahayyere .. 

Önünde bir mağaza memuru, 
üzerine 540 lira fiat konmuş kol
tuk takımlarından birine bacak ba 
cak üstüne kurulmuş, gözleri ta
vanda püfür püfür sigara ıçıyor. 
Birdenbire müdür beyin başına 
kan sıçradı. En nihayet sabahle
yin aldığı mektuptan hıncını çıka
racak birini bulmuştu: 

- Efendi, dedi1 siz vaziıfenizle 
böyle mi meşgul olursunuz? • 

Ötekinde ses yok. 
- Size , söylüyorum, çalışa

cak, etiketleri düzeltecek, tozlan 
alacak yerde beyimiz kurulmuş, 
sigara içiyor. 

Ötekinde gene ses yok. 
- Mağazanın itleri böyle yü

rür mü? Ben söylüyorum, siz 'ha
li cigaranızı biıle atmıyorsunuz. 

Gene ses yok. Doğru ya, hid-

det halinde iken, hangi müdür ol
sa böyle memuru hemen kapı dı
şarı eder. Müdür çıkıştı: 

- Zaten, ne oluyorsa :hep sizin 
yüzünüzden oluyor. Adınız ne si
zin? 

- Ulvi .. 
- Üstelik bir de gülüyorsu-

nuz, Ne maaş alırsınız buradan? 
- Vergisi ile :beraber seksen 

lira .. 
- Peki , derhal vezneye gidi

niz, hesabınızı çıkarsınlar, benim 
sizin gibi memurlara ihtiyacım 
yok. 

Müdür derhal imzayı çekti. 
Ulvi efendi de müdürü büs.bütün 
sinirleştiren ayni tebessüm halile 
hemen kağıdı alarak vezneye in
di. 

On dakika sıonra biraz sinirleri 
yatışan müdür, caddeye bakan vit
rinleri tetkik için aşağıya indi. 
Sokakta demin kovduğu memurun 
gene sigara ağzında, cüzdamna pa 
raları sıralamakla me~gul olduğu
nu gördü. 

Müdürün bu defa merhameti 
tuttu. Adamcağızı !mvduğuna piş
man oldu ve çağırar:ık: 

- Ulvi efendi, sizin işinize 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m • 
19,40: T aganni (piyano ile.) 20: Sö:r:ler. ~ 

55: Hafif muaiki. 21,50: Haberler. - Net..:lı 
netriyat. 23,25: Dans musikisi, - Sö:ıler. -
Dans. 

823 Khz. BUKREŞ. 364 m . -
12: Radyo orkestrası. 13: Plik. - Haberlrt 

14.,20: Pl.ik. 17: Muaabnbe. 18: J. Marco orke• 
tra.sı. - Haberler. 19,15: Orkestranın devaıt' 1 

- Universite. 20,20: Plik. 21: Taeanni. 21,20 
Orkeatara. 22: Konferans. 22.ı,15: Orkestra . .,,.. 
He1.herler. 

545, Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
17,30: Musahabe. 23,.30: Olen kab.ramanl•· 

rın hatıralarını teskir için konıer, 
592 Khz. ViYANA, 507 m. 
20: Gençler sa.ati (konser.) 20..JO: Mu..Jı•· 

be, 20,45: Koro knn1.eri. 21.ZO: Viyana kuar· 
tet takımı. 22.SO: Futbol dünya t•mpiyon.lui" 
hakkında iz.abat. - Haberler. 23,15: Akıaıl'I 
konseri. 

638 Kbz. PRAG, 470 nı. 
20,20: Temsil. 20,SS: Hilversun radrosuncfı.' 

naklen: Orkestra. 21,55 Holanda lft.\lslkisİ· 
22: Mu..h.telif sözler. 23: Plik. - Haberlet· 
23,30: Salon m11slkisi • 

191 Khz. Deutsc:blandsender 1971 m. 
20,30: Wasnerin. "TR1STAN ve ISOLDE,, 

operau. 22: Bavyer-a nefriyab. 23: Son habt:t 
ler, 24: Köni&'sberaten: dans musikisi. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
18: Halk tarkıları. 20: Pl.iık. 20.20: Yuso 

lav farlula.rı. - Musah.abe. 21: Cenubi Sırp hııı· 
vaları 23: Haberler. - Dans musikisi. 23,SO: 
KahYeh.ane kon.ıeri. 

904 Khz. HAMBURG J32 "'-' 
20 Nazır Cöbbelt:'ın konferansı. 20.J() Dretl 

operasından: R. Vaırter'in TTiatan ye lsolcle 
operası, 22 Aı;ım lconaer!, haberler, 23,30 
Dana. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m., 
20 Konferans, Müt"aki.ben: Dreıt'tefl: 

Vagne.r'in Tr.istan ve laolde operası 22 ıo: 
Akıam konseri, 23 Kurala.ra ait izahaİ: ;d,so 
ge\e musi.kisi. ' 

Kari mektupları 

Caddebostanı iskelesi 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

- Akay idaresi yaz münaaebe
tile Caddebostanı iskelet ;ni tamit 
ve telvin ettirmektedir. Fakat bıı 
güzel sayfiye iskelesinin önü tuğla 
deposu olarak kiraya verilmiştir· 
idare buranın çirkin bir manzarll 
tetkil ettiğini görünce tetebbüsattll 
bulunmuş ise de henüz daha müs• 
bet bir netice elde edememİftİr· 
Yaz ve mesire mahalli olması iti· 
barile çok rağbet gören bu mahal· 
lin temizliğine bakmak lazım de· 
ğil mi? Caddebostanında oturan· 
lar bile bu manzaranın çirkinliğiu· 
den hergün şikayet etmektedir. 
Mahalli belediyenin bu mahzu:·ıı 
izale etmesi vazifesi icabıdır. 

Hakaret yok 
Altrr.cı hukuk mahkemesinde 

bir boşanma davasında Ziya Be)' 
isminde bir zatın fartı teessürle 
refikasmın boğazına sarıldığı ya· 
zılmıştı. 

Ziya Bey bize gönderdiği bu 
mektupta filhakika kendisini bil· 
miyecek hale geldiğinden elin· 
den böyle biı· hareket çıktığını, 
fakat kanunlar ve hakimler ale)'· 
hine hiç bir şey söylememiş oldıı· 
ğunu yazmaktadır. 

ZA YI : ihtira vesikamı zayi ettim ye
nisini alacağımdan hükmü ycktur. O· 
mer Hayri. 

nih,.vet 'ermek benını yalnız 
hakkım değil, ayni zamanda va. 
zifem idi. Eğer bir hüsnü hal va
rakası filan isterseniz_ yukarıya 
yazrhaneye geliniz, vereyim. 

Ulvi gözlerini kaldırdı: 
- Vallahi Beyefendi, dedi, be

nim hüsnühal varakasına ihtiya
cım yok. Ben yemekten SO'lra şöy
le sadece bir sigara içnıt.k için 
koltuğa oturmuştum. Ben mağa • 
zanızda çalışan memurl;orınn:dan 
değilim. Yalnız arka sokakta ye
ni bir dükkan açtım. Çiçek satı
yorum, cenazelere çelenk gönde
riyorum. Eğer bir gün ihtiyacınız 
olursa ... 

'lllilliy~t 

SEM 

müstantik karşısında , kalbi bir 
cürümle karşıla~mış olsaydım, bu 
kadar kıvranamazdım. Bu kadın, 
çok korkunç bir mahlıiktu. 

Ondan bugünkü, eV'Velki de
ğil, yarınki haraketlerimin hesa
bından ko.,kuyordum. Bu kadın, 
bir hiç için, beni yakabilirdi. 

İçimde açılan kıoınca ıolmu,, 
bahar sönmüş, güneş batmıştı. 
Ben, bu kadından nefret ediyor
dum. Ve bu nefret, bir gayız ha
linde idi. Niçin, neden bu kadın, 
benim kalbimi, ve dimağımı tır
nakları arasına almış, alay edi
yor gibi oynuyordu? 

Onun dostu olmak, ona para 
yedirmek umduğu değ·il, um-
madığı, ummıyacağı refahı 
temin etmek elimde idi. Benim i
çin bu, bir fedakarlık sayılamaz· 
dı. Fakat neden? 

Tek o, söylemesin, sormasın! 
Bir erkeğin, bir kadın kal'Şr· 

sında bu kadar ufalması neden? 
içimi açıkça dökemediğimin mi 
güna!hı bu? 

- Sırrı Nevresle ne 
lüm, ne de ali.kadarım, 

meşgu

Semine 

Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE üCRETLERl: 
Türkiye için Hariç içiıt 

L. K. L. K-
3 aylığı .• , • . • • • 4 - 8 -
6 .......... 1 50 14 -

12 " ••••...• 14 - 28 -

Gelen e•rak geri verilmez.- Müddeti 
geçen nüsbalar 10 kuruftur.- Cazete ye 
matbaaya ai.t iıler için müdiriyete ınüra· 
caat edilir. Gazetemi:ı ili•ıların nıes'uliye· 
tini kabul etmez, -

Hanım. Ben, merhamet hissile Jıl 
reket ettinı ve ederim de .. 

Semine, göz bebeklerimin içi· 
ne, hakikati soran bir dikkatle 
balayordu: 

- Size imı.nıyorum Hüsret 
Bey! 

Ah, bu söz! Bu inanış! Baıı' 
Mesture de inanırdı, Neşide Jı 
inanıyor. Fakat ne fayda ki ~r 
inanışların birisi hana iyilik gel1 

miyor. 
- inanmasanız bile Seıniııe 

Hanım, hakikat bu! 
Semine ayağa kalkmıştı: ,

1 
- Siz, Sırrı Nevresin alacllğ 

kıza tutkun musunuz? , 
Hiç bir adalem isyan, har~ke~: 

halinde değildi. Çünkü tek bır ,,. 
reketim, karşımdaki kadını boğ 
zından tutup_ boğmaktı. (ı 

Galiba o kadar fena ve ka~ı· 
bakınışım ki Seminenin yü?ıü •. ·~ 
den sapsarı kesildi. Ve gözlerııı' 
ışığı sönüverdi: .,, 

- Affedersiniz, lakırdı olsıl 
diye söyledim. 

- Böyle lakırdı ıcı.Jmaz ! 
- Affedersiniz! 

- Bitmedi -
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İmtihan hızla geçilecek bir geçit 
değildir, talebe dersi hazmetmelidir 

il 
I~ 

•. İmtihanlar yaklaştı .. yaklaştı de-/ olan bir genç bize o zaman yana ya ı 
gıl, kapının eşiğinde .. Tahsil haya· [ kıla diyordu ki: 
tında bulunan bütün gençler, bu- - Bizim şubenin dehşetli güç!ük 

G-fiz;el ya2;1 
Geçen haftaki müsaba
kayı kazanan gençler-

gün yarın, hocalarının önünde bir leri var ... Senede ancak bir kaç ta· 
sene zarfında topladıkl:ı.rı, edindik lehe mezun olabiliyor ..• 
leri malumatın hesabını verecek · Sebebini sorduk. 
ler ..• Kendilerinin muvaffak olma- ' Bize dedi ki: 
'ı hakkında !.urada en candan te· ' - Çünkü altı sömestrde okunan 
mennilerde bulunurkeıı imtihan derslerin imtihanını ancak en so • 

Geçen haftaki müsabakamızın F ey.tiye lisesi onuncu 11ınıfından Ah
met Hakkı Bey Kayseri Fabrikası ser:evhalı yazı ile birinciliği, Galata
saray talebesinden Muzaffer Cevdet Bey Büyük Sanayie Doğru serlev
halı yazı ile ikinciliği kdzanmışlardar. 

hakkındaki düşüncelerimizi yaz • nunda verebiliyorsunuz. 
nıadan geçemiyeceğiz: Bu gencin hakkı vardı. Çünkü al-

Maaleaef birçok gençlerimiz var- tı sömestrin derslerini zamanında 
dır ki tahsil hayatlarında imtihanı hazırhyan kimseler nadirdi. Bunun 
bir geçit gibi telakki ederler. Ve için çıkarken mütkülat çekiyorlar-

bu geçidi geç.ınek için ancak, yak· dıSimdi Universite'm'zde tesis edi-
la~tıkları zaman büyük bir hızla ko • 
,arlar ve atlamağa çalışırlar .•. Bu len Seminer mesaisinin kısmen bu 
yalnız bize has bir 'ey değildir. gibi endişeleri izale edebileceğ" ni 
Dünyadaki bütün yüksek mektep • ve talebelerimizi okudukları ders· 
terde, Universite'leide bu gibi ta- . ler üzerinde daha fazla işlemeğe 
!ebelere tesadüf etmek mümkün. sevkeyliyeceğini kuvvetle tahm'n 
dür. Orta tahsil ve lise tahsilini ediyoruz. Fakat bu kafi değildir. 

Evvela bütün talebenin malfunatla
mcvzuubahsetmiyoruz. Çü~~ ora· nm daha ziyade t • tın k 
llı>. vaziyet büsbütün berakıstır. Ta· h t•~ hocal ed".5kl1 e. de vle l b h 1 · a "" arının ver ı erı ers er 
e edl.ek·I nihayet

1
or:"d'.': .. "':~ '.':rının ile de ikf fa etmiyerek muhte~f 

ver ı eri ders erı gunu gunune ye 1 ht r f k 'ta 1 1 k f · k .. .. .. .. ak mevzu arı mu e 1 1 p ar a UV• 

ı~tırbme. • g_undu dg~nl uneH yalpm vetlendirmek mecburiyetini duy -
lllec urıyetın e ır er. oca arının l ı· d 
her dersi müzakere etmesi, talebe· maH~rı .~~~m ·: ~ençlerimiz 
sine sualler sorması ve kendilerin- d böı~ '°ı Pi ~sı k d v•ld' aFraskın-
d f · b h ta b' a y e en yo egı r. a at 

en vazi e istemesı u usus ır ah B 'k' b t ·ı · 
müşevviktir. Halbuki Universite'· m . duttur. u 1 1 se ep en 1 erı 
nin birçok fakülteleri için bu varit gehr: 
değildir. Profesörler adeta bir kon 1) Çünkü tetebbu etmek hissi 
ferans şeklinde derslerini verirler ve arzusu bazı genç dimağlarda he 
\'e giderler. Talebelerinden ne is- nüz yerleşmemiştir. 
tbed1 ı1·~ıe1ri anVc~ i~htihan zamanında 2) Çünkü birçok hayati zaruret-

e ı o ur. e ımtı an zamanı genç l 1 • · · lı b'ır tetebbu 
1 . . k b. d B er genç erım' zı esas 
er ıçın en sı ıtık ır zaman ır · u- 'mk' d akl ştırmaktadır. . . b k l b' . . U . ı anın an uz a nun ıçın a a oreasını . ıtırıp nı· 

versite'ye giren bir talebe ek~eriya 
kendisini lisedekinden daha hür 
telakki etmekte ve buradaki ders
lerin o zamana kadar kafasına yığ
dığı malumattan daha kolay oldu
ğu kanatini beslemektedir. 

Halbuki hayatta kendilerini sevk 
\'e idare edecek olan malumat an -
cak bu Universite dersleridir. Bu. 
nun feyzi, bunun kudreti bu genç· 
lere bütün ömürleri zarfında mu· 
vaffak olmak için lazımgelen anah 
tarı verecektir. Bu anahtar vaktile 
ne kadar kuvvetli ve çok dövülen 
bir demirden yapılmışsa o kadar 
çok sağlam olur. 
. Bugün hayatta nice adamlar var· 
dır ki Universite'lerden kocaman 
birer diploma aldıkları halde bir 
hiçtirler. Sebebi? •• 
. Çünkü imtihan için çalı,mışlar, 
ııntihan zamanı kitaplarını tedarik 
etmişler ve yapraklarını ancak yu
ltıurta kapıya geldikten sonra aç • 
ltıışlardır. 

Bundan birkaç sene evvel 1$tan· 
l:.111 Edebiyat Fakültesinden mezun 
- ~ 

Elektrik Şirketi 

Abonelerine 

iLAN 

Elektrik istihlak resmine 
dair yeni kanun mucibince 
Şirketimiz, 26 Mayıstan 31 
l\1ayıs 1934 tarihine kadar 
tekmil müşterilerinin 87000 
elektrik saatini kıraat ettir
l:tıekle "11Ükelleftir. 

Bugün hem Universite'de oku
yup hem ailelerini geçindirmek 
mecburiyetinde olan size yüzlerce 
genç sayabiliriz. Bittabi bunların ı 
derslerini günü güne hazırlıya=ak 
onu~ üzerinde işliyerek çalışma~~" I 
imkanları maddeten mevcut degıl-

1 
dir. Bu umumi harbin bize, sade- [ 
ce bize değil bütün intellectuel dün 1 

yaya bıraktığı kötü miraslardan ' 
biridir. içtimai nizamın heyeti u -
mumiyesi düzelmed"kçe bunun da 
maddeten düzelmesine imkan yok-
tur. 

Universite' de talebelik yapıp di
ğer taraftan ders veren, bir tücca -
rın yazıhanesinde çalışan, muhasip 
lik eden, katiplik eden ne kadar 
çok talebem'z vardır. 

Bu böyle olmakla beraber birin
ci tıkkı pekala ıslah etmek kabil • 
dir. Talebeler bilmelidir ki oku -
dulcları ders gelip geçici bir ders 
değildir. Bütün hayatları müddetin 
ce müracaat edecekleri, ondan ek
mek çıkaracakları bir derstir. Bu
nunla sade kendi memleket hudut
ları dahilinde değil, belki bütün ce
miyeti beşeriye içinde kend ·)erine 
bir mevki temin etmek imkanları 
vardır. lntellectuel seviyemizi da 
ha çok yükseklere çıkarmak için bu 
hi-ssin her talebede süratle teessüs 
etmesini beklemek hakkımızdır. 

* * 
Nevyorkta bir kotlferans 

Columbia Üniversitesi talebesin
den Necdet B. gazetemize yazı

yor: 

Kendilerinden hüviyet varakalarile idaremize müracaat eder.ek mü
kafatlarını almalannı rica ederiz. 

Kayseri fabrikası 
Bu hafta gazetelerde hepimizi 

sevindiren bir haber okuduk. Türk 
topraklarına: Yarın Türk ufukları
na yükselecek bir abidenin temeli 
atılmıt··· 

Memleketin kurtulut hareketin
de hepimize dair bir iman veren 
bu haber; kalplerde akisler uyan
dırdi .• 

Sanayi abidemizin temeli sadece 
dün mü atıldı? Asıl büyük temel; 
Rusyaya gönderip yetiştirilen sanat 
karlarla daha evvelden atılmıştı. 

Kayseride pek yakında tamamla
nacak olan mensucat fabrikasının 
sistiz ufuklarda tütecek bacası; sa
nayi inkişafımız için büyük bir mer 
hale teşkil edecektir. Esasen her 
millet, büyük sanayie bundan baş
lamamış mıdır? 

Memleketimiz ayni zamanda do
kumacılıkta olan mevaddı iptidai
yeyi de yetiştirdiğinden, hiç şüphe 
yoktur ki istifademiz pek fazla o
lacaktır. 

1080 tezgahı havi olacak olan 
mensucat fabrikasında 1500 amele 
çalı~cak ve bir senede 25 bin bal
ya pamuk istihlak ederek memle
kette yetiştirilen pamuk miktarının 
mühim bir kısmı dahilde sarfoluna
cak ve bizi pamuk mahreci aramak 
t:ı.n kurtaracaktır. 

935 senesi martında işlemİy'! 
başlıyacak olan bu fabrika, sene

de otuz milyon metre pamuklu çı
karmak suretile memleketin doku
ma ihtiyacının büyük bir kısmını 
karşılıyacak ve Kayseri fabrika!mı 
takiben Konya Ereylisinde, Nazil
lide ve yeri kararlaşiırılacak olan 
bir mahalde daha üç fabrika kuru
lacak ve bu suretle Türkiyenin pa· 
muklu kumaş imalatı senede 3 mil
yon metre gibi büyük bir rakama 
baliğ olacaktır. 

Bizi sevindiren daha bir haber 
"de, lamel Paşa hazretlerinin: Kay . 
seride bir de amele mahallesi ya. 
pılacağı hakkındaki tebşirleridi.-. 
Bu sayede memleketin ümranı ve 
amelenin refahı temin edilmiş ola
caktır. 

Şimdiye kadar memleketimizde 
fabrikalar ve müesseseler kurulma
sında büyük hizmetleri görülen İş· 
bankasının ve mensucat fabrikala
rımızın yapılmasında fedakarlıkla

rı sebketmek"e olan Sümerbankı 
şükranla yadatmeyi borç bilirim. 
Kayn~ri fabrikası hükumetimizin 
yapmı, olduğu büyük abidelerden 
bi~i~ir. Bugün hepimiz, hükumeti· 
mızı candan alkışhyoruz. Yarın ise 
daha büyük alkışlarımızın başında 
bu fabrikanın ilk düdüğü buluna
caktır. 

Feyziye lisesi 10 cu sınıf 378 
Ahmet Hakkı 

Büyük sanayie doğru 
Ciimburiyet bükümetinin karar altına 

aldığı bet senelik milli sanayi plinmm 
ilk mühim abidesi olan Kayseri mensu
cat fabrikasının temel atma meraıımı 
Bqvekil ismet Pap Hz. tarafından 
icra olunmuıtur. 

Memleketin ikbsadi çehre •e bünye
sine yeni ıekil verecek kabiliyette, mil
li sanayi mekanizmamızm kurulmasın· 
ela kuvvetli bir çığır teşkil eden bu se
vindirici hadise yalnrz son günlerin de
ğil, belki Cümburiyet tarihimizin §eref· 
li sahifelerinde yer olabilecek kadar e
henuniyetlidir. 

Siyasi varlığımızı Lausanne'da bütün 
bir dü§man dünyasına dikte ettiği sul
tanlar idaresinde asırlardanberi mem .. 
leketi garp emperiyaliaminin istiınaı 

menbai vaziyetine düıünen feci kapitü· 
laıyon zencirlerini kökünden parçala
dığımız zaman Avrupa telakkileri tabii 
bir alışkınlıkla Türkiyenin iktisadi mu· 
vazeneıizlik içinde söneceğinden kati

yen emin bulunuyorlardı. Genç Cümhu· 
riyetimizin kurulduğu zamandan beri 
memleketin hayat, kan damarları olan 
iktisadi cihazını tanzimde gösterdikleri 
şuurlu siyaset yabancı kanatlerin sakat
lığını İspat etmiş, ''her §eyde her kesten 
üstün" olmasını bilen Kemalist Türki
yenin Osmanlı imparatorluğuna benz~ 
yen tarafı olmadığım bu k11a zaman 
"dosta ve düşmana anlatmağa kafi gel
miştir. 

iktisadi varlığınızı engellerden kur• 
tarıp, ve inkılibı, rejimi yaratan büyük 
baılarımız yeni iktisadi gidi§abmıza da 
hakim olarak ziraati olduğu k<ldar sana· 
yii de teıvik ve himaye ederek hesaplı 
o!arak bu sahalarda inkitafnnaa imi! 
olmuşlard .... işte Kayiseri'de faal Bat
vekilimizin temelini ettikleri pamuklu 
mensucat kombinuı, Cümhuriyetimizin 
ikinci on yıl içinde başarmağa iman et· 
tiği büyük sanayi programınm ilk bü· 
yük eaeri olacaktır. 

Milletimizi inki!"f ve refah yollarma 
en az zamanda ulaşbracak büyük sana· 
yie doğru ilerilemede Kayseri fabrikası 
ilk kuvvetli adım olacak, memleketin 
çok esaslı bir ihtiyacını giderecektir. 

On sene içinde havsalanm alamadığı 
büyük i§leri kendisine has azmile tema· 
men tahakkuk ettiren ismet P~a hüku
metinin yeni sanayi proğram.ında da ü

mitlerin üstünde muvaffakiyet kazana· 
cağına §imdiden inanmış bulunuyoruz. 

Bütün nıanasile "realist0 bir devlet a

damı olan muhterem Baıvekilimizin son 
nutuklarmdan aldığımız şu satırlar dü· 
şüncelerimizdeki isabete kuvvet ve me

tanet vermektedir : 
" ... Memleketin kurtuluı hareketin

de en inandırın delil fabrikaları kurmak 
ve onlan işletmekte göstereceğiniz hlm
met ve liyakat olacaktır. Türk milletin 
en yüksek işlerinde olduğu gibi bu isti
kamette de liyakati çok zamandaoberi 
mevcuttur. Bu vazifeden memleketin en· 
düstri hayatına kavuşmasından iktisadi 
kuruluşunun ikmal edilmesinde üzerini
ze düşen vazifelerinizi bakbile ifa ede
ceğimize kat1i bir itimadı nefsiniz var-
dır0u 

Galatasarey : Muzaffer Cevdet ,! _________________________ _ 
Gü~~D y~~o 

I"I"1 ilsa ba.ka.II'l.IZ 
Kanunun emrini yeri

ne getirerek müşterilerin 
saatlarini okuyabilmek ı
çin Elektrik Sirkeli memur
ları sabah erkenden akşam 
geç vakte kadar çalışmaya 
tnecburdurlar. 

"Dost Ressam Leon Dabo 14 ma 
_yıs akşamı New - Yorkta Rorik ~~
zesinde Türkiye hakkında verdıgı 
bir konferansta btanbul Üniversi
tesi gençliğine teşekkür ederken 
şunları söyliyor: 

"Sizi aldal:mışlar. Gaııba şimdiye · 
kadar yalan söylenmiş. Büyük 
Türkü barbar diye tanıtmışlar. 
Emperyalist devletlerin, kilise a
zalarının burada yaptığı propagan 
danın neticesi: 

__ ..,_ 

Bir haftalık dahili ve harici' vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 
Kanunun icabatını muh

terem ahaliye bildirmekle 
beraber vakitsiz taciz edi
lebilmeleri ihtimalinden do
layı müşterilerimizden özür 
diler ve memurlarımıza va
:zifelerini ifa ederken kolay
lık göstermelerini rica ede
riz. 

İstanbul, 26 Mayıs 1934 

I \_ Müdiriyet 
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Türk asildir. Türkün şerefi ma
zisi, engin bir medeniyeti vardır. 
Bunu Anadolunun Üniversitede 
toplanan gençlikte, Türk çinileri
nin yeşilliğinde, Gazinin Türkiye
sinde gördüm. 

Ben Türk değilim. Fakat burada 
barbar diye size tanıtılan Tüık siz. 
den iyi fransızca konuşuyor, _ka. 
dını semalarının rengi kadar güzel 
ruhu haiz, Gazisi İnsaniyete yeni 
ufuklar gösteriyor. 

Mazide olduğu gibi btikbalde de 
ağalık Türkündür. Bunu Gazinin 
üniversitesindeki temiz alınlarda 
gördüm. Varol Büyük Türk.,, 

5 lira. 
İkinci gelen ınakalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iştirak 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yazılmış bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 
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G~nçll~1r öçölfil 
m~~D~kD~1r: 
Dü(P>D©mc§l~ü 

, Diplomasi sahasında çalışacak gençler 
için bir yüksek mektep tesisi zaruridir 1 

Gençler için yeni meslekler et
rafındaki neşriyatımıza devam e
derken bir kariimiz bir mektupla 
bizden "diplomatlık,, hakkında fi. 
kirlerimizi soruyor. 

Okuyucumuzun İfaret ettiği nok 
ta cidden mühimdir. Ve hakikaten 
tetkike değer bir mevzudur. Lise· 
!erini büyük bir muvaffakıyetle bi
tiren talebelerimiz için yeni mes
lekler ararken bu mevzuu niçin ih
mal etmeli? Bahusus memleketi
mizin bu gibi yeni unsurlara şid
detle ihtiyacı bulunduğu 8.şik.ir 
iken neden bu vadide istidatları 
bulunan gençlerimizi teşçi etme
meli? 

Hiç şüphe yoktur ki bugün bü. 
tün dünyayi elinde tutan, onu ida
re eden ve bu idareyi tanzim ede
yim derken birçok zamanlar onu 
büyük bir keşmekeşe sürükleyen 
kuvvet "siyaset" tir. Arzın üzerin
deki harita taksimatını yaparken, 
hudutları çizerken elweriya bir as
ker süngüsünden ziyade bir diplo
mat kaleminin amil olduğuna inan 
mak lazımdır. 

mak için bir vasıta olamaz. Bir si
ya•ıet adamının yahut daha doğru
tabirle siyasi sahada çalı'3-cak bir 
kimsenin muhtelif mevzular üstün
de malfunat sahibi olması lazım
dır. Mesela Avrupada bu gibi mek
teplerde okutulan derslere bir ba
kalım; bu dersler muhtelif fakül
telerdeki derslerin bir mahsalası· 
dır: 

1ktısat, maliye, tarihi iktisat, ik
tısadın muhtelif sahaları, içtimai 
iktısat, zirai iktır.at, milli iktrsat, 
felsefe tarihi, mantık, ahlak, umu
mi hukuk prensipleri, ticaret hu
kuku, umumi hukuku düvel, husu
si hukuku düvel, tarihi siyasi, umu 
mi tarih meseleleri, muahedeler, 
coğrafya, içtimaiyat.. 

Bütün bu dersler bizim Oniversi 
temizde pekala tedris edilınekte• 
dir. Yalnız ayrı ayrı fakültelerde
dir. Bunun için siyasi ve içtimai 
bir mektep tetkil etsek ve muhte
lif fakültelerdeki derslerin prog
ramlarını ona göre tanzim etsek 
pekala istenilen neticeyi elde ede
bil iriz. Talebe mesela halk dersini 
yukarıda Edebiyat Fakültesinde 
okuduktan sonra aşağı iner ve ora
da Hukuk Fakültesinde verilen hu 
kulcu düvel dersine girer ve bura
dan çıkınca gider tekrar tarih ders 
lerine girer. Program iyi bir şekil
de tanzim edilirse talebenin iktı
sadi ilimleri öğrenmek için de haf. 
tanın muayyen günlerinde Yüksek 
Tic~ret v~ !ktısa~ Mektebine git
mesı ~ekala kabıldir. Yalnız bu 
kombınezonu yapmak lazımdır. A• 
rupanın birçok Üniversitelerinde 
de bu böyledir. 

Görülüyor ki gençlerimiz ıçın 
bu saha çok geniş ve çok vasidir. 
Yalnız onları buraya doğru sevket
mek İçin manileri ber.araf etme« 
ve bunun için bir mektep tesis ey. 
lemek zarureti vardır. 

Abdullah Efendi 
Merhumun ruhuna itbafen 

MEVLİDİ NEBEVİ 

Vaziyet sade arazi noktai na
zarından böyle değildir. Diplo
masının, beynelmilel ticaret, 
milletlerin içtimai ve iktisadi 
refahı ve ehemmiyetli bir ih
tisas meselesidir. Bu hususta 
lazımgelen malumatla mücehhez 
gençleri yetiştirmek her memleket 
için hayati bir ehemmiyeti haizdir. 
Vakıa birçok istidatların ancak 
umumi sahada tecrübe göre göre 
yetiştiklerini inkar edemeyiz. Bir 
çok memleketler böyle tecrübe sa· 
bibi güzidelerden çok büyük iyi
likler görmüştür ve görmektedir. 
Fakat bundan aksi neticenin de 
çıkması melhuzdur. Nihayet bir 
memleketin beynelmilel camiada
ki mevkiini müdafaa etmek mev
kiinde bulunurken bu aksi vaziye
ti de dütünmek ve bu sahada çalı
şacak gençleri ona göre hazırla
mak lazımdrr. Türkiye bugün bü
tün bu meseleler etrafında ihtiras 
sahibi olmuş kıymetli unsurlara 
maliktir. Bunların bir kısmını ha
diseler yuğurmuş, onlara frenkle
rin dediği gibi lazımgelen siyasi 
formation'u vermiftir. Diğer taraf
tan bu zevat kendileri için lazım
gelen malıimatı kendi fahsi teteb- Bir müddet evvel rahmeti rah
bülerile ikmal ve itmam etmişler- mana kavu'3-n Türk lokantacı•ı 
dir. Bugün Avnıpada Jahi böyle Abdullah Efendinin ruhunu taziz 
yetişen ve be~elmilel siy~~in için. bugün Topanede Nusratiye 
tanziminde amıl olan kuvvetlı dıp- cau:ııi şerifinde öğle namazından 
lomatlar mevcuaur. Fakat bunun sonra mevlidi ferif okunacağından 
her zaman için böyle olabileceğini kerdisini seven dostlarile kendisi
dü•ünürsek hata etmif oluruz. Ta- nin sevdiği meslektaşları ve din 
rihy bize çok keıo.eler ihtisassızlıkla- kardeşlerin:n tefrifleri rica olu-

n.ır. Ailesi namına mahdumu 
rı, beceriksizlikleri, malumatsızlık- H.km t 
lan dolayısile bütün bir memleke- 1 e 
ti izmihlale ve hatta esarete sürük· , • 

leyen, diplomatların mevcut oldu· \ • \ K d 
ğunu göste.rmiştir. lngiliz i~~~~ini }stanbu Ve e 1• 
olduğu gibı kabul eden, Sevr ı ım-

z:ı-I~y'.'~ sözd~ ~ipl~mat!arı bu fik- 1 köy Havagazı Şir 
rımızı ısbat ıçın hır mısal olarak 

zikredebiliriz. keti Abonelerine 
Acemi bir diplomat, acemi bir 

doktordan milyonca defa daha kö
tü değil midir? Birisi nihayet bir 
adamıi öldürebilir. Fakat diğeri 
bütün bir memleketi izmihlale sü
rükler. 

Bunun için bu sahaya kendileri
ni hasretmek mecburiyetinde olan 
gençlerimiz için süratle bir "Yük
sek Siyaset Mektebi" tesis etmek 
zaruretindeyiz. Eğer g"erek bütçe 
ve gerek profesör noktai nazarın
dan şimdilik buna imkan olamazsa 
bu gibi gençleri men~l~ Mülkiye· 
den, Hukuktan veya lktısat Fakül
tesinden çıktıktan sonra sırf siya
set tahsili için Avrupaya siyasi far 
mation, alabilecekleri mekteplere 1 

göndermek te mümkündür. Bunlar 
yalnız siyaset sahasında ihtisas 
kesbetlikten sonra gene bu vadide 
çalışmalarında devam ederl_er~e 
memleket için cidden kıymetlı hır 
un7llr olurlar. 

Türkiyede mevcut yüksek mek
teplerin daima bu ihtiyaca tekabül 
edebilecek kimseleri yetiştireceği
ni, yetiştirebileceğini pek zannet· 
miyoruz. Çünkü hepsinin maksadı 
teşekkülleri başkadır. Ancak bun
ların heyeti umumiyesinin kombi
nezonile vücude getirilen bir mües 
sese is ~enileni temine kafidir. Çün
kü bir siyaset adamı mesela sade 
iktısatçı olmamalıdır. Yalnız hu
kuk kafi değildir. Yalnız tarih bil
mesi arzu edilen gayeye visıl ol-

iLAN 
Havagazı istihlak resmi

ne dair yeni kanun mucibin
ce Şirketimiz, 26 Mayıstan 
31 Mayıs 1934 tarihine ka
dar bütün müşterilerinin 
saatlerini kıraat ettirmekle 
n1ükelleftir. . . 

Kanunun emrıru yerı-

ne getirerek müşterilerin 
saatlarini okuyabilmek i
çın Şirketimiz memurları 
:sabah erkenden akşam geç 
vakte kadar çalışmaya mec· 
burdurlar. 

Kanunun icabatım muh· 
terem ahaliye bildirmekle 
beraber vakitsiz taciz edi
lebilmeleri ihtimalinden do
layı şimdiden müşterileri
mizden özür diler ve me
murlarımıza vazifelerini ifa 
ederken kolaylık gösterme
lerini rica ederiz. 'I İstanbul, 26 Mayıs 1934 

Müdiriyet 

\ 



POLiSTE 

Bıçaklı 
Aile kavgası 
Ortaköyde bir genç beş 

yerinden yaralandı 
Evvelki gece Orta.köyde Aya:z.

mada Sarm~ık sokağında 6 No. lı 
evde evvelce şoförlük yapan ve ha
len tütün deposunda çalışan 21 
yaşlarında Halil ile 19 ya~larında 
Hüseyin arasında ailevi bir mese
leden kavga çıkmış, neticede Hüse 
yin bıçağı ile Halili beş yerinden 
yaralamıştır. Halil Zükür hastaha
nesine kaldırılmıfsa da yaraları o 
kadar ağır değildir. 

Kavga 
Gala•ada Mumhane caddesinde 

ı>turan Ahmet Nuri ile Hüseyin, 
Şeftali sokağında oturan Arap Him 
metle kavag ederken, bunlardan 
Himmetin üzerinde bulunan bıça
ğı yere atarak kaçtığı görülmüş, 
hepsi yakalanmıştır. · 

Tramvay beklerken 
Şehremininde Fınd>kzade tram

vay ista'<yonu civarında kireç yü,c
lü bir kamyonun ~förü Mehmet 
oğlu Feyzullah Efendi ·tramv;y 
beklemekten olan 12 ya,ların .a 
bir kıza çarpmı' ve kızı bacağ:n
dan ve ba,ından yaralaınıttır. Ya
ralı Çocuk has'dıanesine kaldırıl
mıştır. Şoför Feyzi yakalamnıs\•r. 

Yol un karşısına geçerken 
Y eşilköyde oturan Ihsan Bey 

namında bir zat Aksarayda Cüır:
lıuriyet caddesinden hususi otomo
bili ile geçerken yolun karfı cihe
tine geçmek isteyen ve Ağahama
mında oturan 66 yaşlarında Ömer 
Efendiye çarpmış, başından 'e 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 
Yaralı Cerrahpaşa hastahanesin.! 
kaldırılmıftır. 

Boruları döşerken 
Beyoğlunda Küçükloprak soka 

ğında 20 No. lı evde oturan Romc:.
niko oğlu Paskal ile Bursalı Salih 
Efendiler Eyüp'. e Akarçeşme cad
desinde Terkos borularını dfü e
mek üzere çalı,maktalar iken t~ .. 
rak yığınlarının altında kalmışlav
dır. Bunlardan Paskal yüzündfn 
hafif !urette yaralanmıştır. 

Ka-.!!~g!~,. ~J,'!~~l~~ddes\'1- \ 
de Balaban hanında boyacı ve i!
l~n amelesinden Kavalalı Ahme
dın odasındaki mangaldan ateş 5 ,. 

ramak suretile yangın çıkmışsa c'; 
söndürülmüttür. 

Çeşme başında kavga 
Dikilitaşta imrahor •okağınd 

15 numaralı e ·de oturan Salah<t
tin Beyin ailesi Güzide Hanım çe•
rneden su almakta iken Aşık Kere ·~ 1 
aokağmda oturan Cevahir Sabire 
Emine, Remide hanrmlar ~r ' 

.. b t 1 . asın~a 
no e mese esınden kavga k 
neticede Güzide Hanım 1~

1 mı.~, 
racaat ed k b po ıse mı;. 
d .... 'dd~re unlardan dayak }e 
1 ıgını ı ıa etmi,ıir. Hepsi yaka
anmıftır. 

Otomobil kazasında yarala
nanlar iyileşiyor 

Bundan birkaç gün evvel Saraç
haneba,ında bir otomobil kazası 
olmu,, üç seyyah ile birlikte ,oföı 
ve tercüman yaralanarak Cerrah
pa5a has! ahanesine kaldırılmışlar
dı. Bunlardan M. Vilyam lngifü: 
hastahanesinde tahtı tedavidedir 
Bugünlerd~ hastahaneden çıkmas; 
~uhtemeldır. Şoför Kegam Ef. tev 
kıfhane hastahanesinde yatmakta
dır. 

Tercüman Hayrettin Bey Cerrah 
~~a. hastahanesinde tedavir.ini bi
tırmış, dün has.ahaneden çıkmış
tır. 

Oyunda bir kaza 
Türk idman klübile Unka 

kl .. b .. K panı spor u u aragümrük futbol . 
h d s~ 

asın a maç yaparlarken Türk · d
man klübünden Süreyya efe ıd. 
b'r aralık topun üzerine do;n: 
atılmış, bu sırada Unkapanı klü
bünden Mehmet te topa hızlı "bir 
tekme savurmuştur. 

Mehmedin tekmesi topa TIJrmı
yarak Süreyyanın gözüne isabet 
dmi~ti ... Kuvetle inen tekme Sü
reyyayı gözünden tehlikeli surette 
yaralamı~tır. Yaralı oyuncu bay
gın bir halde hastaneye kaldırıla
rak kaza etrafında tahkikata ba~
lanmı~tır. 
---·----o·-------

SHivride kamp 
lstanbul Halkevi köycülük şu

be~i bu yaz mevsiminde Silivri sa
hillerinde bir kamp kurmağa karar 
vermi~tir. Kamp 15 gün devam ede 
cektir. Halkevi azalarından iste
yenler , kampa i,tirak edebilecek
lerdir. Kampta, Halkevi yalnız is
kanı üze· ine almaktadır. Yemek 
meselesini herkes kendisi lemin e-
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MAHKEMELERDli 

Sahte şehadetnameli iki 
m.aliye miif ettişi! 

• 
ikisi de dün 

Edirne istintak hakimliği tara
fından haklarında tevkif kararı 
verilen Hikmet namı diğer Fuat 
ve Nabi namı diğer Naki ismin
de iki kişi salahiyet kararile İs
tanbul müddeiumumiliğine gön
derilmişler ve be~inci istintak dai
resine tevdi edilmişlerdir. 

Bu iki genç -hakkında sahte şa
şadetname İstimal etmekten do
layı takibat yapılmaktadır. Biri u
zunköprüde, diğeri Edirnede ma
liye tahsil müfettişliği yapmakta 
ve 9 aydanber.i devlet hazinesin
den maaş almakta olan bu iki gene 
iddiaya nazaran hukuk fakülte-· 
sinin mühürünü ve fakülte reisi
nin İmzasını taklit ederek birer 
şahadetlıame tanzim etmişler ve 
bu şahadetnameleri istimal ede
rek kendilerini maliye müfettişi 
tayin ettirmeğe muvaffak olmuş
lardır . 

Bilahara şahadetnamelerin sah
teliği anlaşılmış ve haklarında ta
kibata başlanılmıştır. Bu gençler
den biri hakkında başka isnadat
ta da bulunulmakta ise de henüz 
talhakkuk etmiş ve katiyet keıbet
n>iş bir ci~et yoktur. 

Tahkikata devam edilmekte
dir. 

Çalınan kitaplar 
Bundan bir müddet evvel Sü

hulet kütüphanesi sahibi Semih 
Lutfi Beyin Vezir hanındaki de
posundan kitap çalınmış ve bir 
gün hırsızlar cürmü meshut halin-
de yakalanmışlardı. ' 

Zabıtanın yaptığı tahkikata 
nazaran hırsızlık Ali oğlu Vahit, 
Ahmet ve küfeci Ali isminde üç 
kişi taralmdan yapılmış, çalman 
kitaplar da Karabet, Niyazi A
gop isimli kitapçılara bunlar tara
fından satılmıştır. 

Dün üçüncü ceza mahkemesin
de bu davanın rüyetine başlanmış 
ve Seın.ifı Lütfi Bey mahkemeye 
15,088 lira kitap bedelini ihtiva 
eden bir hukuku ıtahsiye istidası 

Tarama dergisi 
Çıkan fasiküller hakkında 
mütalaalarını ~gönderenler 

ANKARA. 26. A.A. - T. D. T.C. u
mumi kiıtipliğinden : 

Cemiyetin neırine başladığı (Tara 
dergisi) nin şimdiye kadar Ç!kan fasi
kiill~ri hakkında bundan bir müddet ev
velki dört ilandan sonra yeniden mü
talea gönderenlerin beşinci listesi : 

1.- Ali Riza Bey, Biga kaymakamı; 
2.- Ali Ulvi Bey, Burva kız muallim 
mektebi edebiyat muallimi; 3.- Zahit 
Bey, Bursa lnz muallim mektebi türkçe 
muallimi; 4.- Cemal Bey, Bursa kız 
muallim mektebi türkçe muallimi; 
5.- Çal Manif Memuru Bey; 6.- Emin 
K. Çül Bey, Mersin harp malulü; 
7.- Efref Bey, Çorum milli kütüphane 
memuru; 8.- Ethem Rulıi Bey, Uıak 
orta mektep türl.çe muallimi; 9.- Gı
vas Bey. Kütahya'da f5parta1lı oğlu; 
10.- Hilmi Be)~, Bursa erkek lisesi türk
ç'? muallimi; 11.- KWm Bey, Esk.iıe
lür yatı mektebi müdürü; 12.- Kadri 
Bey, Kilia'te avukat; 13.- Malik Bey, 
Bursa erkek lise5i türkçe muallimi; 
14.- M. lmran Bey, Uzunköprü hu
kuk hakimi; 15.- M. Mümtaz Bey 
3ursa erkek lisesi edebiyat muallimi; 
16.- M. Şükrü Bey, Balikesir ilk tedri
sat müfettiş;; 17.- Muharrem Bey E-
d. ' ırne sanat mektebi türkçe muallimi; 
18.- Necip Namık Bey, Amasya evkaf 
müdürü; 19.- E;ref Arif Bey, Yeni 
Mersin gazetesi başmuharriri. 

Bu zatların gönderdikleri fiş sayısı 
1342'dir. Evvelki dört liste ile beraber 
ı:önderilen fiş yekunu 7101'i bulmuştur. 

Hrr birine ayn ayn teıekkür mektu
bu yazmağa iınl(an bulunmadığından, 
gösterdikleri himmettrn dolayı kendile
rine alenen teıekkür olunur. 

Eyüp verem dispanseri 
Verem mücadele cemiyetinin 

Eyüpte tesisine karar verdiği ve
rem dispanserine aithazırlıklara 
başlanmıttır. Tesbôt edilen proje
ye göre; yeni dispanser bu civa
rın bütün ihtiyaçlarına kafi gele
cek tekilde kurulacaktır. 

Verem mücadele cemiyeti, dis
panserin bir an evvel inşasını te
min için ba:z.ı müesseselerden yar
~ımlarda bulunmalarını istemiş
tır. Bu arada, hasılatı dispansere 
sarfedilmek üzere bir deniz ge
zintisi tertip edilmişt' r. Verilen 
malumata göre; bu yeni yurt ge
lecek bahara kadar insa edilmit o-
lacaktır. · 

decektir. Kampta radyo tesisatı vü 
cude getirilecek, civar köy halkı 
buraya davet olunacaktır. Kampın 
temmuz içinde yapılması muvafık 
görülmek.edir. 

tevkif edildi 
vermi~tir. Sonra Semih Lütfi Bey 
davasını teşrih ederclc Niyazi ile 
Karabetin kardeş olduğunu ve hır 
sızlığın Karabetin teşviki ile ya
pıldığını söyle'-llş, reis Hikmet be
yin suali üzerine de 15,088 lira o
larak bedelini istediği kitaplardan 
bir kısmının polisçe istirdat edildi
ğini bildirmi'itir. 

Niyazi efendi kitapları Vahit
ten aldığını, Vahidin de bir kağıt
çı yahudiden okka ile aldığını söy
lediğini bildirmiştir. 

Vahit cürmünü inkar etmem.iş
tir. Ahmet ile Karabet ve Agop 
mahkemeye gelmemişlerdir. Mu
hakeme bunların celbi için dokuz 
hazirana kalmıştır. 

Karısının UstUne metres 
• a ınca ... 

Dün birinci ceza mahkeme
sinde şayanı dikkat bir dava ne
ticelenmiştir. Davacı Naile hanım 
isminde 55 yaşlarında bir hanım, 
dava edilenler de Ahmet ağa İs
minde 65 lik bir zatla Şefika ba
nım İsminde 50 lik bir kadındır. 

Ahmet Ağa Naile hanımın ko-
casıdır. Fakat Şefika hanımla 
metres hayatı yaşamaktadır. Kan
sı hunun için aleyhine dava açmış
tır. 

Yapılan muhalceme neticesin
de suç sabit olduğu için Ahmet a
ğa ile Şefrka hanrmın üçer ay hap
se konulmalarına karar verilmiş
tir. 

Bir iftiraya mı uğradı? 
Dün Sultanahmet sulh birinci 

ceza mahkemesinde Necip Paşa 
vakfı mütevellisi olduğunu söyli
yen Ra,f Bey isminde bir zat tev
kif edilmiştir. iddiaya nazaran bu 
adam misafir kaldığı bir otelde 
başka bir misafirin altın saatını 
çalmıştır. Rauf Bey mahkemede 
feci bir iftiraya uğradığını söyle
miş, fakat hiikim hakkındaki tah
kikatın neticelenmesine kadar m< v 
kuf kalmasına karar vermiştir. 

Petrol depoları 
Yangını 
ihbar müddei umumiliğe 
11 saat teahhürle yapıldı 

lSTANBUL, 26 (A.A.) - Bey
kozda Unnwyerinde Neft Sendikata a.: ~ 
~epolardan bir kmn.ının yamnaı<ile n"" 
ticelen~n yangın tahkikatına Üskiida,· 
muddeıumumiliğince devam edilmek • 
tedir. 
. T ahkil<atm birinci safhasında, kas

t.in mevcudiyetini anlayan ve bu vaczi. 
:vetle al~kalan gfu:::Ariildüğü için Osi<ü
dar aslıye ceza mahkemesinin kararile 
te;~İf edilen Üç maznunun isticvabatı
na bir taraftan devam eden müddeiu
mumilik, diğer taraftan da k~ ika 
edenler hak!anda mevcut olması icap 
eden suç delillerini araşotınnakla meş
l!"I olmu,tur. 

Fakat tahkikırtın inkişafından kas
b ika edenler hakkındaki deliilenn or
tadan yek. edildiği görülmüş .,.., bu ıu
retle, kastın mevcudiyeti tebarüz et
"!elde beraber, nereden geldiğini te<;
bıt~ yaray.- -.k kanuni delilla-den bir
çogunun İı ~a edildiği neticesine varıl
trufbr. 

y arunn hadisesinin hemen muddci· 
umumiliğe ibban kanunen muktezi iken 
bu mecburiyrtin 11 •aat teehhürle ya.' · 
P.ıl~ı~mı gören iddia makamı, bu ge
cifcişın meıulleri lıakkında takibata ka
....,. vennit ve hazırlık tahkikatına bat
laJnlllır. 

Fillıalcika bu tedllıürledir ki mev
cudiyeti muıbakkak addedilen kastin 
delilleri ortadan kaldrnhnıt ve badi..,.. 
nin karanlıkta kalmasına imkan veril
nıi1tir. 

. Üdı:üclar. mü~cleiıınıumiliği aleyble
nnde kanu~ delı.11~ bulunmadığı için, 
evvelce tevkif edilen üç maznun bak
landaki karann ntirdadmı ist<mit ve 
bu üç mevkuf tahliye edilmiJtir. 

Üsküdar rnüddeiumumiliği tahki
larta devam ebnelrte ve hadisenin ten
viri yakın bulunmaktadır. 

Ankara Ziraat Enstitüsü 
Kütüphanesi 

Ankara yüksek ziraat ve bay
tarlık enstitüsü kütüphanesi me
rasimle açılmıştır. 

Bu yeni müessese her cihetten 
Türk - Alman ilmi münasebatının 
genişlemesine de yardım edecek
tir • Merasimde AJman sefiri de 
hazır bulunmuştur . 

Hediye edilen kitaplıır Alman 
kitapçılar cemiyeti ile Alman i
lim müteşebbisleri birliği tarafın
dan gönderilmiş olup Layipçig 
Alman kütüphanesi tarafından se
çilmiştir. 

Ankara Yüksek Ziraat ve 
Baytarlık enstitüsü kütüphanesi 
l~tanbul üniversitesi kütüphane
sınden sonra, Türkiyenin en yük
sek mektep kütüphanesidir. 

Meçhul bir cina_qet mi? 

Dün bir otelin bodru
munda ceset bulundu 

Cesedin sekiz oıı sene evveline ait 
olduğu tahmin ediliyor 

Bu bodrumun sağ duvarının di
binde açılmış bir delikte bir sürü 
insan kemiği yığılmış duruyordu. 
Derhal hadiseden müddeiumumi
lik haberd;:.r edilmiş ve müddeiu
mumi muavinlerinden Hakkı Bey 
hadiseye vaziyet etmiştir. 

Dün Sirkecinin bir otelinde bir 
ceset bulundu ve İstanbul zabıta
sı senel.erdenberi meçhul kalmış 
bir cinayetle karşılaştı. 

Sirkecide bugün metruk bir o
tel vardır. Daha bir ay evveline 
kadar Bursalı Ahmet e ndi tara
fından işgal edilen bu o 1 (Şum
nu oteli) ismini taşıyordu. 

Otel Demirkapı yolu üzerinde
ki otellerden biridir. Bir otelden 
ziyade dar •bir ev olmağa daha 
yakışacak bir binadır. Dört kntlı 
olan binanın alt katında bir bod
rum vardır. Bodrumun iki büyük
çe penceresi zeminle beraber so
kağa açılmaktadır. 

&druma içerden dar bir mer
divenle inilmc:ktedir. işte dün Sir
keci muhitini biribirine katan ve 
dedikodusu ağızdan ağıza şehrin 
her tarafına yayılan ceset bu bod
rumda bulunmuştur. 

Şumnu Oteli esran 
Dün vaktin geç olmasına rağ

men bu esrarengiz hadise ile meş
gul olan bir mu<ıarririmiz bu hu
susta edindiği malümatı şöyle an
latıyor: 

"Cephesi Demirkapının .ara 
caddeıine bakan Şumnu otelı u
zun senelerdenberi müsteciri olan 
Ahmet efendi tarafından iki ay ev 
ve! bırakıldıktan sonı·a sahibi ta
rafından tamire başlanmıştır. 

Civar halk günlerdenberi otel
de çalışan ustaların keser sesleri
ni duymaktadır. Nihayet dün ta
mir urası otelin bodrum katına 
gelmiş olacak ki ustalar bu defa 
orada çalışmağa başlamışlardır. 

Dün saat on dokuza yaklaşır
ken binadan telaşla fırlayan bir a
melenin ağzından kaçırdığı hir 
kaç kelimecik Sirkecinin , günün 
her saatinde kalabalık ve gürültü
lü olan bu muhitinde bü!bütün te
l~~ uyandırmı:,; ve sıvaları dökül
müıtbinanın önüne bir ande yüz
lerce kİfİ b:rikmittir. 

Biraz sonra hadise mahalline 
yetişen Eminönü merkezi memur 
ları binanın bodrum katına müş
külatla girince müthiş bir man
zara ile karşılaşmışlardır. 

Buğdayı koruma 
Kanunu 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Yeni 
layihalann muhtelit encümende müza
keresi şrrasnJda buğdayı koruma kanu
nunun köylüye ne derece bir fayda te
min eMildiği üzerinde münakaşalar 
cereyan etmit ve mübayaa sahasının 
dar olması ve müstahsile kadar ~
mesi dolayrsile köylüye tenıin edeceği 
faydanın pek mahdut olduğu ve gele
cc4t sene mMısulün müsait ve bereket
li neticeler ver.diği takdirde mevcut 
stoklann satılmaması veya bozulması 
ihtimalinden, binnet.ice büyük zararla
ra uğramak endiıesinin ne derecelere 
vnrit olabileceğini encümen Ziraat ve. 
kilinden ~nnuş ve Ziraat vekili Muh
lis Bey mül>ayaatm mahdut bir saı!ıa
ya inhisar el'se bile iki senedir buğ
day fiatım korumak için çok fUmÜllÜ 
faydalar elde edildiğini i:r:ah etmiş ve 
hükumetin mübayaa edilen buğdayla
rı cins ve şekline göre ayırdığını, bun
ların bir ~smmm dahikle satılabile
ceği , bir lasmmın da .ihraca saJ;h bir 
hale konduğunu söylemiıtir . 

Encümen vergisi alınmış undan imal 
edilen maddelerle vergisi alınmamış 
undan yapılanları ayn resme t.ibi tu
tulmasını, tatbikatta halli müılriil im:li 
bir takım iddiP ve ihtilaflara yol aça· 
bileceği cfü~üncesile kullaıulan unun 
malıiyeti ne olursa olsun maktuan kilo
dan 2 kunı§ resim . alınmasını daha 
muvah4ı: görmüJtiir. 

Teeyyüt etmeyen bir haber 
ANKARA, 26 (A.A.) - lstanbul 

gazetelerinde Yunan gazetelerinden 
naklen erkanı harbiyei ummnİ'ye reisi 
mü tür Fevzi Paşa Ha:ıtt:tlerile Milli 
Müdafaa vekili zeka; Beyefendinin A
tinaya ııidecekleriııe dair bazı havadis 
görülmüıtür. 

Mahafili aidesi nezdinde yaptığnruz 
tahkikatta bunu teyit edecek bir haber 
alınarn~tır. 

Metr Salem 
Tahliye edildi 

(Başı 1 inci sahifede) . 
istintak hakiminin kararile tahhye 
edilmitlerdir. Me:r Salem tevkfha 
neden doğru Ankara Palasa gel
miş ve ilk işi banyo yapmak olmuş
tur. M. Leon Faraci de doğru ls
tanbul Palas oteline gelmitşir. is
tintak hakimliği evrakı tetkik et
mektedir. Bugünlerde kararını ve 
rec_tktir. 

Bundan sonra hadise etrafın
da yapılan il!< tahkikat cesedin şöy 
le bulunduğunu meydana çıkar -
mışlır. 

Ceset nasıl bulundu 
Binayi tamir eden ameleler 

bodrumun duvarlarını tamir eder
ken sağ duvarda bütün sıvalan 
yeniden yapmak üzere yıkınca di
ğer duvarlardan farklı beton bir 
kısma tesa<lüf etmişlerdir. Bu be
ton üzerine çekiçlerini vurunca 
içinin boş olduğu zehabını veren 
bir ses duyan ustalar derhal bu 
kısma bir kaç kuvvetli çekiç daha 
vurmuşlar ve delik açmışlardır. 

llk evvel bir define ite karşışa
caklarını zanneden ustalar bu de
likten görünen manzara karşısın
da dona kalmışlardır. Deliğin için 
de bir sürü İnsan kemiği görülmek 
te idi. 

Meçhul kalmıf bir cinayet 
Hadise mahalline gelen zabıta 

ve müddeiumumi muavini Hakkı 
Bey vaziyeti tetkik edince meçhul 
kalmış bir cinayetle karşılaştık • 
!arını anlamakta gecikmemişler
dir. 

Derhal kemikler tenekelerle 
Eminönü palis merkezine nakledil
miştir. Merkezde tahkikata baş
lı•yan Hakkı Bey tıbbı adliye ke
mikleri muayene ettirmiş ve cese
din sekiz, on sene evvei bu duvar 
içine kapatıldığı, etlerinin burada 
çürüdüğü anlaşılımştır. 

Cesedin kadın veya erkek old.ı
ğu henüz tesbit edilememişse de 1 

yatının genç olduğu anlatılmıttır. 
Kadın olması ihtimali kuvvetli
dir. 

Hakkı Bey gece sabaha kadaı· 
Eminönü merkezinde tahkikat!a 
meşgul olmuştuı., Gece birçlk 
kimseler dinlenmiştir. Görülen lü
zum üzerine bazı kimselerin ner.a
ret altına alınmış olduğu söyleu-

mektedir. 

Yunanlı atletler 
Geliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 1 

Yunan atletlerinden Maritiko!. 
Balkan şampiyonudur ve Avrupa
.nın en iyi 110 ve 410 manialı koşu
cularından biridir. Memleketimiz_ 
de manialı koşucular Kolyerden 
sonra Mantikos kadar kuvvetli bir 
atlet gelmemiştir. Frangudis, 100 
ve 200 metrelerde orta Avrupanın 
en iyi alletlerini geçmi~tir. 100 met 
rede derecesi 10 6 10; 200 metre
de ise 22 saniyeden aşağıdır. 

Y orgakopulos Yunanlıların 800 
ve 1500 metrede en iyi koşucusu
dur. 

Stavrinos ise 400 ve 800 metre 
Balkan '8Jl1Piy<>nudur. 

Travlos ile Paterakis bütün at
letik müısabakalara muvaffakıyel
le giren atlet komplelerdir. 

ı,te, 1 Haziran cuma günü F e
nerbahçe klübünün 26 mcı yıldö
nümü merasimi ve Viyana - Fener
bahçe futbol maçından evvel yapı
lacak olan İstanbul Atletizm bay
ramı böyle yüksek bir ehemmiyet 
almıştır. Bu sene tertip heyeti de, 
bu itin ehemmiyetile mütenasip 
bir yenilik göstererek 14 müsaba
kanın her galibine birer kupa ver
meği kararla.,tırmıştır. Bu kupa
lar muhtelif müesseseler tarafın
dan hediye edilmiştir. Ötedenberi 
sporcuları her fırsatta teşvik etme
ği prensiplerinden biri yapan ga
zetemiz de galiplere verilecek ku
palardan birini tertip heyeti emri
ne vermittir. Bakalım, "Milliyet" 
kupasını hangi atletimiz kazana
cak? 

"Milliyet" kupasından başka 
tertip heyetine hediye edilmit do
kuz kupa daha vardır, Bunlar da 
Türkiye Atletizm Federasyonu, ls
tanbul Mıntakası, Olimpiyat Spor 
Mecmuıwı, F enerbahçe Klübü, A
teş • Günet klübü, Beyoğlu Spor 
ldübü, Zeki Rıza Milli Spor ma
ğazası, ilancılık Limitet Şirketi 
ve Şark Deri Şirketi tarafından ve
rilen kupalardır. 

Geri kalan dört kupa da müsa
baka gününe kadar temin edilecek 
tir. 

Viyana futbolcüleri ile Yunan at 

Roman yada 
(Başı 1 inci sahifede) 

nun kabinenin hep birlikte isti-· 
fasını vermekten çekinmiyece
ği zannediliyor. 

Buhran olursa, bunun çok a
ğır olacağı muhtemeldir. Ve şa
yet Liberal fırka iktidarı terk 
ederse, tamamen me~ruti çt.rçe
ve iı;inde bir hal çaresi kolayca 
bulunamıyacağa benzemekte
dir. 
BUDAPEŞTE, 26. A.A. -

Havas Ajımsı bildiriyor : 
Bükreşten gelen haberlere gö

re, zabit:er tarafından Marşal 
Averesko'ya yüzlerce istidalar 
gelmi~tir. Marta! istidaları kra
la göndermiştir. Bu istidalarda, 
keyfi telakki edilen birçok ter
filerden şikayet edilmektedir. 
Kralın va:z.iyeti karşısında hü
kumette bir gevşeklik mevcut 
olduğu söylenmektedir. Tam 
bir vuzuh e~de edilebilmek i
çin, yeni bir hükümet te,kili hu
susunda M. Avaresko, M. Bra
tiano ve M. Argetoiano arala
rında müzakerelere baslandığı 
~y'dir. Bu şayialara b~ıhrsa, 
hatta ot-'lrite bir rejime dl.ğru 
gidilmesi de düşünülmektedir: 

Son ı>aziyet 
BOKREŞ, 26 .A.A. - Anadolu A

jansmm huıusi muhabiri bildiriyor: 
Kral ile başvekil arasında vaki bir 

mülakat neticesinde dündcnberi Ro
manyada ağır siyasi bir buhran bat 
göstermiştir. Bu mülakat, son za
manlarda orduda hasıl olan bazı hoş
nutsuzluklar Üzerine vukua gelmi~

tir. Filhakika geçen hafta 1660 zabit 
R•manyanın ''Demir adamı" §Öhretİ· 
ni kazanmış olan MaretaJ Averesko
ya istidalar gönd ... erek kendi aleyh
lerine vuku bulan keyfi terfilerden ve 
alelumum ordu vaziyetinden şikayet 
etmişlerdir. Mareşal Averesko zabit
lerin bu istidalarını Krala takdim et
mi~tir. Perşembe cünü vilAyetlerde 
bir seyahatten dönen başvekil Ta
tareı_ko gaybubeti esnasında cereyan 
eden bu hadiseden Bükreşe gelirgel
meL haberdar olmuştur. Bu nevi me
selelerin kendi başı üzerinden atla
yarak halledilmesinden hayrete dü
şen M. Tataresko bu vaziyet karıı· 

smda Kraldan bir mülakat istemiş 

ve bu miı1akat ta dün '"'kua gelmiş· 
tiı. Bu mülakat esnasında M. Tata· 
resko iktıdar mevkiini muhafaza için 
Krala bazı şartlar dermeyan ehni,
tir. Bu ıartlardan başlıcası M. Ta
lareskonun mevcut hoşnursuzluklar
dan başlıca mes'ul addettiği anlaşı 

lan harbiye nazınnın çekilmesi tale
bi olmuştur. Fakat, harbiye nazırı, 

Kralın himaye ettiği bir zat olduğun
dan, Kral dünkü mülakat esnasın a 
M. Tatareskonun talebini derbal ka· 
bul etmemiı ve düşüneceği cevabını 

-.ermiştir. 

Buhran ciddi görünmekte Ye M. 
Tatareskonun istifasının önü alına
mıyacağt zannedilmektedir. Buna de
lil olarak Tatareskoyu i•tihdaf ede
cek zevat ile Kral arasında şimdi
den görüşmeler vaki olduğu temin 
~dilrncktedir. 

Mare\lOI Avereıko'un başvekileti 
alacağı söylenmektedir. 

Mareşal Hinden
burg Berlin sefi
rimizi kabul etti 

(Başı 1 inci sahifede) 
daki dostluk hissiyatını derinleş· 
tirdiğini söylemi~tir. 

Reisicümhur, cevabında, Al· 
manya ile Türkiye'nin dostlukları· 
nı takviye için en müsait vaziyette 
bulundukliınnı kaydeylemi•tir. 

Çelenk 
BERLIN, 26 (A.A.) - Yeni Tür· 

kiye seliri Hamdi Bey refakıotinıde Tur· 
iri?"' ata-ıemiliten olduğu halde umu· 
mı harp ölüleri hatırası abidesine bir 
çelenle: yokmuştur. 

Berlin kumandam ve proıtokol mü
dürü merasimde hazır bulunm111lanlır0 

!etleri kar,ııında futbokülerimize 
ve atletlerimize 'imdiden muvaf· 
fakıyetler dileriz. 

Sadun GALiP 

Motosiklet birinciliği 
Cuma günkü moto~iklet yarışla· 

nnın neticesini dünkü nüshamıı· 
da bildirirtcen bir yanlı,lık eseri 
olarak Nedim Beyin üçüncü gelclı· 
ği yazılmıştı. Halbuki netice ş<>y· 
ledir: 

Birinci Ahmet Ya,ar Bey "Ari· 
el" 5 dakika 5 saniye 

ikinci Nedim Bey "Ariel" 5 da· 
dika 37 saniye. 

Üçüncü gelen "Triumph" mesıı· 
feyi 5 dakika 49 saniyede katel· 
mi,tir. 

Bu suretle Ahmet Yaşar BeY 
Türkiye motosiklet sür<:t recorc} 
men'i oluyor. 
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Ziraat Bankası 
(Başı 1 inci sahifede) 

Liıyiha!'ltn t:kip ettiği gaye mevcut 
kredi memba \ ' C ahlcinıından en ev
vel Ttir!.:iyenin sr.....'ıi.!>i hak:kisi ve efen
di i olan çi(tçiyi m<istefit kılm, k olup 
-'anun l:l ıi ha s ında ban1arı tatbik saha
••~da tec~ili ettinnck için maddcl~r 
\·ardu-. 

Bulgaristanda 
Balkan misakına 
Alınacak 

Evvela Türk 
işçiye iş t 

Mecliste münakaşalar 1~3j senesinde 

Bir bahri kon
ferans toplanacak 

Lay;fıamn esasları 
Bu l.iyihanın e5aslarına .göre Tür

kiY_e cÜ-:nhur)yeti Zi.-aat bantası çİİtçi
lerın kredi ihtiyaclannı tclıvin ve zirai 
h~i·c!cct ı•c fa, Jiyetlc:İ•ı inki~afını te -
mın ve bu n1akt11atla ı,redi ve istihsal 
ko~peratifleri gibi iktı3adi teşekküller 
tesıs edecektir. 

. Banka faaliyetini zirai sahada tek
ııf etmekle beraber diğer banka mua
meJe!e.ı-i de yapacaktır. 

Ziraali mes!ek edinip te kendisinin 
\re ailenin gcçiınini temin için bizzat 
ve ailesile çalışanlara çiftçi, amele kul
lanan, büyük arazi c..."\lıibi olan ve ge
liri bil" çiftc;i ailesini eçin.dirmeklen 
fazla bulunanlara i>üyiik çiftçi denecek
tir. 

Çiltçi pulları 

Tür4.iye Ziraat Bankasının hütün 
mevcut ve matluplan bilcümle haklan, 
borcları Türkiye cümlıuriyrli Ziraat 
Ba~asına intikal cdecdı:tir. Bqer ve 
onar kuruılui< olmak üzere ikj nevi 
çihçi pulu ihdas olunacak bu pullar 
damga resmi Jc.a.nu~u müeyyidelerine 
tabi olarak damı:a resmi kanununun 11 
inci maddesinin 38 aumaraL bendin-de 
yazılı her ve•ikaya be,er luıruıluk ka
nunu mahsusur..a tevrıkan noterlerce 
tevsik e 'ile . ~'k her vesikaya da onar 
kuruşluk pul yaprşbnlacaktır. 

Bankanın itibari sermayesi 100 mil
yon Türk lirası olacak ve b...nka heye
ti umumiyesinin karan ve hükümetin 
taıv.ibile bu sermaye bir mjsli arttın)a· 
bilecektir. Bankanın .sermayesi Zir~-ıt 
Bankasından tlıevir alacağı semıaye, ih· 
tiyat akçeleri bütün hak ve menfaat
lerinden, taboil edilecek pırllardan, se
neli' a.l.fi temettüden 'Ve un üzerine 
mevzu olup de•letçe tabsil edilecek re
simden her sene makluan bük:Umetce 
tefrik edilecek aıgari hir buçuk miİ
Yon liradan, ..,454 numaralı kanun mu
cibince Türkiye Ziraat Bankasına ait 
bulunan yüzde altı miktarında para
dan, devletçe fevkalade olarak verile
cek tahsisattan ibaret olacaktır. 

Krediler 
Banka tediye edeee[ii kredinin 

gayri mahdLtt mesuliyetli, köy ziraat 
kredi kooperatifleri vasıtasile tevzi e
decektir. Banka kısa, orta, ve uzun 
vadeli olmak üzere üç kısmı zirai kre
di açacaktır. Kııa vadeli krediler her 
'"11.ıntakanın hususi mahiyetine göre o 
nnntakada zirai maluulitın hasat ve 
~atı'l mevsimlerine tesadüf ettirilen ve 
nihayet 9 ay müddetli krediler olacak
hl·, 

Bu krediler kefaleti müteselsileli is
ihıal avansları, kefaleti müteselsi

leli tohumluk ıkrazJarı, zirai mahsuller 
ını.kabilinde verilecek avanslardan i
baret olacak ve bu ikrazlar masrafla
n karşılayacak miktarda yapılacak~ı-. 

Avanslar ıürüm ve satış kabiliyeti 
olqn zirai mab~llcri hakjki fiat scvi
ye1erini korumak maksadile te~.hin mu
kabilinde yapılan ikrazlardır. Banka -
nın Öz membalarından veya mevduatın
dan krıa vadeli ziı·ai krediye ayırdı~'l 
ınıktaı;ın yüzde sekseni gayri mahdut 
ınesulıyetli köy :ı:irai kı-edi kooperatif
l~nin ve bu kanun projesine göre çift
~· haldanı haiz olanlann taleplerini 
""lrlamağa tahsis olunacaktır. 
. Geri k:Jan yüzde yirmisi büyük çift
Ç•~n ihtiyaçlarına hasrolunacaktır. 

Bankanın tahvil edilmiş sermayesi 
So milyon lirayı buld,.ktan sonra bu 
~.iizde yirmi nisbeti icra vekilleri beye
tı ltararile yüzde otu.a çıkarılabilc
ceı.:tir. 

Orta vadeli krediler 9 aydan 3 se
n~ye kadar uzun vadeli krediler üç se
'tıeden uzun .krediler olacaktır. Orta 
Ve uzıın vaJcli krediler istihsal vası
taları, hayvan mübayaası ve_ a~~~ imar 
1te ıslahı gibi ihtiyaçlrm temıru ıçın ya
l>ılacak kredilerdir. 

Zini kı·edi ıı:oope,-atineri azasına 
.ı:.-azilc-rini geni,letmek için yapılan 
;kra7lar orta vadeli kredilu olacaktır. 

Bankı lktısat vd.aletinin müsaa
de•İ olmad.kça orta ve uzun vadeli zi
ı·aj ikraza! ve muamelata ba,Iayamı
Yacaktrr. Bankadan ve zirai kredi koo
l>eı-atiflerinden ödünç para alanlar borç· 
!arı için zirai mahsullerini, hayvanı
~~' zirai istihıal vasltalarını banıkaya re
un edeceklerdir. 

. Banka ve zirai kredi kooperatifleri
tun tahriri müsaadeşİ olmadan borçla
;•. ellerinden çıkaranlar, imha edenler t·" aydan i.ki seneye kadar hapis ( 50) 
lt-a.dan aşağı ohnamnk üzere para cc

"a•ile cezalandırılac*lardır. 
l Baı*a hususi kanun ;ıe teşkil edi
k~e.k zirai alım ve satan birliklerinin 
kredi ihtiyaçlarını kar§dayacaktır. Ban-

a zirai ımaiyi doğrudan doğruya tc
•ıı v b .... ,_ •. r eya u ıınaınm tcsu-ıne oe ı~b· 
al, edebilec<>ktir. Buğday ır.iibayaa-
81~ ıi!o ve ambarlar inşası işini de de
•u te edecektir. 

Alacaklar 
• l"ürl<iye cüınhuriyeb Ziraat Banka-
•nı l"" k' . B ~'- d ~ ". , ur 1yc Zıraat &lliKasın an ıue-

t tr alacağı alaca1<.lar<lan İpotekli ve mü
~••l.iJ kefaletli ziraat alacaklan 933 se
neali k.inunueTVel sonuna kadar vadesi 
te tniş veya bu tarihten evvel yeni 
~ene~eı:e bağlanmı, olan, alacaklar yüz-

.•1 ikı faize tabi tvtularak müsavi tak-
'11 eri b ncd "d _,_ .. ls e . on eı se e o enm~ uze.re 

Sile bağI..nacalctrr. 
k Bankanın bu alacakhlann<lan bu 
1 a~n projesinin neşrinden evvel vade
d~~ g~lmiş olup ta yeni senede rapte-

1 
'. llıernış olanların geç kalmış giinler 
çın hu k · · · · k dar .. anun pro,esının neş.nne a-
rek Yuz~~ yedi buçuktan hesap edile-

reauJme.!e zammolunur. 
f d Y ukarrda&.i takıitl...,..Jinnedcn İsti
r ~h: edebjJmel' için 31 ki.nunuevvel tabo •nı: kadar banlc:alara müracaatll\ 

ı-çl!'rını yeni 1e-ne?cre ba.ğlanıala1·1 
rrıathıı>tur. 

" !l34 bidayetinden itibaren yapılmı~ 
. e Yapılacıı-k kefa!eti müteıelsileli ve 
'!>oteldi ikrazlardan mütevellit ala
caı,ı.,. taıite • · tutolmak ka dm-

(Başı l ınd sahifede) 
tim. Harici :.iyaset sahasında Bul
garistan ile bila istisn:ı bü ün dev
letler arasındaki dostluk rabı;a)a. 
rmı her gün daha ziyade kuvvetlen 
dirmek için sarffedilegelmekte o
lan me;;aiye yorulmaksızın devam 
edeceğim. Hiç şüphesiz her şey
den evvel komşularımızla iyi kom
şuluk münasebetleri vücude getir
meğe çalıfacağız. Bu siyaseti Bul
gar milleti ittifak ile tasvip etmek
tedir. Ve biliyorsunuz ki sabık hü
kumetin son zamanlarda kabul et
mi, olduğu hattı hareket, ayni te
lakkilerin ıadık bir ifadesi idi. Bin 
netice bizim eıaslı prensiplerimiz 
şunlardır: 

.Sulh ve herkesle iyi ınünasebetler 
teaıs etmek ve anlaşmak.. Ayni za
manda Bulı:ari tan, şimdiye kadar ol
duğu gibi, Milletler Cemiyetine sadı
kane merbut knlacağız. Katiyen fütu 
ra kapılmalu.zm bu aiyıueti takip e
deceğiz. ve bu siyasetin mem:Jeketimi .. 
zin ve ay.U zam.anda sulhun menfa
atlerine b&dim olduğuna kani bulun
maktayız. 

SOFYA, 26 (A.A.) - M. BatolofE 
un Hariciye Nazırlığına tayini dola
yıai bu vazifeyi vek41eten ifa etmek
te olan Başvekil M. Georgieff M. Mi 
dileff'i~ vekaleten idare ettiği' Adliye 
nazırJıgını denıhte ehnitıir. 

Kral sa11t 17 el., eski Muşanof ka
binesinin bütün aza~ıru kabul etmiı
tir. 

SOFY A, 26 (A.A.) - Bulgar A
jansı bildiriyor: 

. B~vekil M: <:eorıı-ieff, diin sefirle
rı kabul ebnıştir. Neıred.ilen bir ka
raı·name, bükı'.mıetin ittihaz etınit ol
duğu kararların kanun 1'.uvvetine.e 0 _ 

lac .ığını bildirmekte ve haJihazırda 
meriyet ınevkiinde bulunan ve zikri 
geçen kararlara muarız olan kanun .. 
br abki.ınırun 19 Mayıstan itibaren 
mefouh olduğunu ilave eylemektedir. 

Tevfik Riiıtü Bey Pariste 
P ARiS 25 - Türkiye Hariciye 

Vekili T.;vfik Rüştü Bey bugün 6aat 
10.30 da Viyanadan Parise gelmiştir. 
Tevfik Rüştü Bey Sark istasyonunda 
Türkiye sefiri Suat Bev, Yu111tn sefiri 
M. Politis ve Hariciye Nazın M. Bart
hou namına M. de Sainte - Marie ta
rafından karşılanaırtşır. 

Romanya :sefiri Cenevreve çağlnldı 
Türkiye, Yunaniı.tan. Ronıanya ve 

Yugoslavya Hariciye nazırlarının Bal 
kan misa.kına müteallik ınueleleri gö 
riqmek üzere yakında Cenevreye top 
!anacaklarını vazmıttık. Romanyanın 
Ankara sefiri M. Ciuntu da Romanva 
Hariciye Nazırı M. Titulescu tarafın 
dan Cenereye davet edilmistir. M. 
Ciuntu Cenevrede dört Harieiye na
zırı arasında Balkanlara dair cereyan 
edecek müzakerata i~tirak edecektir. 

PARIS, 26. A.A. - Anadolu Ajansı
nın husu~i muhabiri bildirjyor: 

Dün öğleden sonro Romanya, Y ugos
lavya ve Yunan elçileri sefarethanede 
H~riciye Vekilimiz Tevfik Rü1tü Beye
fendiyi ziyaret ebniş1er ve verilen çay
da bulunarak geç vakla kadar görü,
müşl~rdir. 

BOKREŞ, 26 Anadolu Aja.mınm 
husuai muhabir~ bildiriyor: 

Bulgaristandan gelen son haberler, 
resmi ajans telgraflarına rağmen, vaz.İ· 
yetin aydınlanmadığını, hatta kargaşa· 
lıklara doğru yol aldığını göstermekte
dir. 

Muhtelif kanallarJan şızan malü
mata gör~, Yorgiyef kabinesinin ikti
darı ele eeçirmif olmasına rağmen dik~ 
t~töresiui tllfl'.lanw:'1 te~i~ edemediğini 
b1r tara~ta? _kral tle dığer taraftan fır
.kaeklarlad' ihtılaf haline geçtiğini göster
m te ır. 

Kral, Yorgiycfi sİya:si ftrlc.alan Jiğ
vetmemesini ve mevcut fll'kalarla uyu. 
§arak hareket eylem.,.ini telkin etmek
te ve Y org;yef te bu telkini kal>ul e
derek birkaç gündeoberi fırkalarla, mü
zakereye yanaşmı, gii<ünmektedir. 

Kralın frrl<alarla anlasma telkini va
ziyete bilakaydüşart lüıİcim olacak bir 
diktatöreyi tan.;p etmediğini gösterdi
ği gibi, Y orgiyefin de bu telkini red
debn;yerek fırkalarla görüşmeyi kabul 
e!me•İ de ordu içinde ilk günler zan
nedildiği kadar tam mü:ıaherete malik 
olmadığını gÖ•tenneye kafi delil sure
tinde telikki olunur. 

Bilhassa Makedonya .komitesi, mev
cut hükUmeti kendi-sini imhaya memur 
addettiği için, hüküınet darbesi üze
rinden d:ıha bir hafta geçmeden husu
metini açığa vurmakta gecikm..ni1tir. 

Dün öğleden itibaren Sofya ile Bük
ref arasında telefon muhM>erelerinin 
tekrar ke.$ilmesi üzerine, sarayın et
rafı çevrilmelır şuretile kralın mahpu• 
olduğu şayialan iırtip.ra başlanıtşsa da 
müteakiben Sofyadan gelen telgraflar 
kralın, sabık Mu~ kahinesıi a:ı:a•ını 
kabul ettiğini bildirmiş ve binaenaleyh 
taYİalann yanlq okluğu anlaıılmıt-
tır. 

Buraea alınan haberlerden çıkan 
netice şudur ki , zahiri .,uk.Unete ve 
b~rçok kararnamelere rağmen Gor
gıyef bükümeti vaziyete tamamen ha
kim olabilmek için, heroiri noktai na
zanndan bire,· nevi memnuniyetsizJik 
göstenneğe batlayan kral, fıri<alar ve 
Makedonya komitesinden müı·.W.ep 
çok çetin bir muammayı halle mecbur, 
ve iktidarda kalıp kalmıtmMı da bu 
mücadelenin neticesine bağlı kalacak 
görünmektedir. 

dan i !İsna olunurlar. 
Takoite bağlantnJ1 olan alacaklar 

tksit va.delerinin hulôlünde biç bir su
retle tecile tabi tutuhruyarak tahsil 
olunacaktır. 

Bu kanun projesi r.eşrinden itil>a .. 
ren tapu daireleri zİnlate ait ı:ayri men
kulleri Ziraat Bankasile alil.kası olup 
olnıadığmı ıonnak mecburiyetine tibi. 
tutulacaklardır 

(Başı 1 inci sahifede) 
ketmeleri lazımgelecektir. Devle
tin inhisarına tabi maddelerin sa
tıcılığı, bar oyunculuğu, umami 
nakliye vasıt« larınıda dnimi veya 
muvakkat işçilik, baytarlık ve kim 
yagerlikle me~gul olanların iqlerin
den ayrıla-::ak!acı tarih birinci ka
nunun 21 inden şubatın 21 ine ka
dar f esbit edilmiştir. Diğer umumi 
ve hususi küçük hizmet ve sanat 
erbabı yabancılar da gelecek Ma
yısın 21 İne kadar işlerini bıraka
caklardır. 

Ne kadar yabancı var? 
Küçük Sanatlar talimatnamesi

nin tatbikı dolayısile, işlerini bırak 
maları icap eden yabancıların mik 
darı hakkında dün etraflı tetki
kat yaptık. Aldığımız neticeye gö
re, ilk grupta, yani 21 Temmuz ta 
rihine kadar bugün yapmak"a ol
duldarı itleri bırakacak yabancıla
rın mikdarı şu olması icap etmek
tedir: 

Bugün, lstanbulda Esnaf Cemiye 
tine mukayyet olarak çalıpn kun
duracıların adedi, teferrüatile itti
gal edenler de dahil olduğu halde, 
913 kişidir. Bunların 10 u Bulgar, 
53 ü Yunan, 2 si Romen, 2 si Yu
go•lav, 2 si Rus, 3 Ü lranlı, 2 si İ
talyan olmak üzere 74 dü ecnebi 
tabiiyetindedir. 

Alaturka ve alafranga çalgıcı
lıkla meşgul olanların umumi ye
kunu 350 dir. Ve bu meslekte çalı
şan ecnebi adedi de, 15 i İtalyan, 
15 i Yunan, 4 Ü Fransı7, 5 i Bulgar, 
21 i Beyaz Rus, 2 si Amerikalı, 6 
sı Avusturyalı, 4 Ü Yugoslav, 6 sı 
Ro'Ilen, 8 i Çek, biri İran, 3 Ü İs
panyol, 6 sı lngiliz, 2 si Leh, biri 
Sırp ve birisi de lsveçli olmak üze 
re 109 dur. 

Seyyahlara rehberlik ve tercü • 
manlık edenlere gelince, adetleri 
şehrimize gelen seyyahların azlığı 
veya çokluğuna ve milliyetlerine 
göre değişmekle beraber bu mes
lekte de 28 kadar ecnebi vardır. 

Temmuz nih:ıyetine kadar i•leri 
ni terketmeleri icap eden küçük 
sanat erbabı arasında berberlerin 
mikdarı da oldukça kabarık bir ye 
kun teşkil etmektedir. Bugün faal 
vaziyette bulunan ecnebi berber 
adedi, 16 sı Romen, 101 i Yunan, 
15 i ltalyan, 7 (ıİ İranlı, 5 i lngiliz 
ve geri kalanı da muhtelif milletler 
den olmak üzere 187 dir. lstanbul
da mevcut berber adedi ise 1737 
olarak te•bit edilmittir. 

Otomobilciler Cemiyetine kayıt
lı bulunan üç bin toförden 243 ü ya 
hancı memleket tabiiyetinde bu
lunmaktadır. Ve bunların ekserisi
ni de Beyaz Ruslarla, İtalyan ve 
Yunanlılar teşkil etmektedir. 

Terziler, elbise ve kasket imalci
lerinin umumi yekunu 1219 dur. 
Ecnebi tabiiyetinde bulunanların, 
yani Temmuzun 21 ine kadar i,Ie
rini terketmeleri icap edenlerin 
mecmuu da 120 si Bulgar, 17 si Ro 
men 19 u Yunanlı, 7 si İtalyan, 
6 sı 'tngiliz ve gerisi de diğer mil
letle den olmak üzere 192 dir. 

Türklere hasredilen küçük sa
natlerle meşgul ecnebilerin işleri
ne nihayet verilirken riayet edil
mesi iktiza eden husu-Jar hakkın
da Dahiliye vekaleti tarafından bir 
tamim ha.zırlanmaktachr. Diğer ta 
raf;an, şehıimiz Ticret Müdürlüğü 
Esnaf Cemiyetleri mürakabe büro
su da kendisine taallUk eden husus 
!arda faaliyete ba.flamıştır. Maa
maf ıh, bu kanunun patron ve ıer· 
mayedarlar şümulü olmaması iti
barile yapılacak taharriyatta bu e
aa.ıı gözönünde tutulacaktır. 

Kadri Bey ne diyor? 
Türk vatandaşlarına hasredi

len kanuna ait talima"namenin tat
bikı, bütün Esnaf Cemiyetlerinde 
çok büyük bir alaka ile karşılan
mıştır. Esnaf Cemiyetleri başmüra 
kıbı Kadri Bey kendisile görüşen 
bir muharririmize şunları sövlemis 
tir: 

"- Bu kanunun tatbikatından 
çok memnunuz. Esas. itibarile yük
sek görüşlü ve sezişli hükumete 
şükra nborcumuzu ödemeğe çalışı
yoruz. Hiç şüphe yok ki, kendi mem 
leketimiz de eYVela kendimizin ıon 
ra başkasının geçinmesini istiyo-
ruz. Esasen, meslek erbabı 
her sahada reşit oldukları-
nı göstermelidirler ki ; isteye
cekleri arzuları isafa imkan hasıl 
olabilsin ! Bugün meseli, ecnebı 
nakkaş ustaları var. Bütün takdir
lere rağmen bizim u:.talarm onlar
dan aşağı olmadıkları muhakkak
tır. Türk çocuğunun boynu bükük, 
eli bo,lukla durmaııım istemeyiz. 
Kuvvetle umuyoruz ki,cemiyetler 
bu açık kalacak yerleri kendi öz ev 
!atları ile kapatacak,hatta dah:ı faz 
la i,ler yaphrmağa muvaffak ola
caklardır.Şimdiki halde,ayın 21 İn
den itibaren meriyete giren tal'. 
nıatnamenin tatbi~atına muntazı-

(Bası 1 inci sahifede) 1 
mı askeri fabrikalara devredilmi,. 
tir. O kanun neşr:nden bir ay son
ra muteberdir. Demek ki h ziranm 
nonlarına doğrJ muteber ohcak ır. 
Haziranın sonu, n;hayet temmu
zun başında Barut inhisa mm imal 
kısmı askeri fabrikalara c!evreclil
mi• olacaktır. Yalnız satı~ kısmı bi 
ze kalacak ve kabul buyru an ka
nun mucibince inhiara iltihak ede
cektir. Onların iltihakile 1934 büt
çesinde basıl olacak tasarrufu an
cak 35 büt,;:esile arzedeceğiz. 

Koruma sandığı 
Korum.a aandığı için konulan ra

kam bütçe encümeninin tetkik etmek 
te olduğu layiha ile teyit edilmek üze 
re yiikaek heyetinize arzedilecektir. 
Hüanü Beye ıunu arzebnek istiyorum 
bu koruma sandığından memurları te'. 
kaüt hakkına malik etmeyi teklif et
miyoruz. Teklifimioz daha çok baait
tir. Memurların verecekleri yüzde 
beıe mu.kabil hükUınetin de vereceği 
yüzde dört veya beşle biaıl olacak pa 
rayı 25 - 30 oene hianttten sonra çe
kilen memura, eğe.- hayatta olarak 
çekilirse kendisine t--Unat olarak 
vermek veyahut memuriveti esnasın
da vefat edecek olurıı.a aile&ine bir de 
fada vennek ıuretile bir yardnn yap
maktan ib~ir. Bu tekaüt derecesi
ne bir yük değildir. Tiikiı.netin bütün 
ittiraki, bütün meauliyeti bütıçeye ke>
nacak maktu mlkdard.an ibaret ola -
eaktır. 

Ali R&na Bey bundan &0nra Mani
s.a mebusu Refik Şevket Beyin limitet 
şirket hakkndaki iatedi.;:i malümata 
cevap vermiş ve bu layiha çıktıktan 
sonra bunun nizamnamesini hazırla
dık, İ:ttirakini ünıit ettiğimiz milli' 
banlcalara tevzi ettik, kendileri tara
fından tetkik edilip tasbi'>e mühtaç oldu
lar,henüz hepsinden tamam!!n ceva::-Jar·~ 
nı almış değiliz, lim.ited ,irketi bu saf 
hadadır. Ba.hoettikleri Balkan tütün 
birlığ-ine gelince, bu daha ziyade ik
tisat Veki.letini alikadar eden mevzu 
dur. Bendeniz hildiğim kadarını arze 
deyim. 

Kafi gelmezse lktuat Vekili Beye 
fendi de söylerler, bendenizin bi!di
ğim, Balkan tütünlerini müstereken 
sabnak için dütünülen bir birlik he
nüz sureti kativede te~üJ etmif de 
ğildir ki, neticelensin. 

Vekil Bey budnan sonra ucuz tütün 
lere yapılan zant t-eaira.tın1n bütçeye 
faydalı olduğunu, söylemi~ ve bunun 
!>aşlıca sebehini izah ettikten sonra li
mite! tirket ha.kkmdaki sözlerinin ay 
ni zamanda Kütahya mebusu. Meh .. net 
Beye de bir cevap olduğunu ve bu 
aene hariçteki satıfta gecen seneye niı 
betle n~.bi bir ilerleme bulunduitut>u 
ilaye etmiştir. 

Mütehassıslar 

Ali Rana Bey bundan sonra lzmit 
mebusu Sım Beyin mütehaasıslar ra
porlarını ı-örmedikçe bu layihaya r .. y 
veremıey"ekleri ba.kkmdaki sözlerine 
cevaben: 

Sırrı Bey rey vermek için yalnız 
meıulün dinlenmesi ki.fi değildir. Mü 
tehanısbr\~ da dinlenmMİ l~ztınd'.r. 
dediler, mutehas•nsları Meelıs tayın 
etmiyor. Bunları vekil tayin etti. Ra
porlarını da o okudu ve ona göre icap 
eden tedbirleri aldı. 

Vekil Bey Menin mebusu Fikri 
Beyin müskirat İ~aatı ve İn$aalla hu 
susi imal&ta bir m.ini hisıl olup ol~ı
yacağı hakkındaki suallerine geçe -
rek demi,tir ki: 

Pa"'b"hçede yapılacak in'laat •u
ma jmal3tını tcmın İçınd!r. C•~r;ün la
kip pettiğimiz uas tu<lur: 
Sumayı inhisar idareıai yapıyor, bjr 

kıamını kendisi rakıya tebdil cdeı·ek 
rakı yaoıvor ve ayni zamanda da &A11 
yor fakat alelitlak sumavı husu i 
amiııcre sabnaktaıdır. Kim. i.ıterse u. ll 
lü dairesinde müracaa.t ederek bizden 
su.-na alIT ve fabrikasında rakı imal 
eder ve bu prensibi değiştirmek niye 
tinde değiliz. 

Amerilıaya İ•\rfJCtlt 
Ali Rana Bey bundan oon.-a lzmit 

mehusu Sırrı Beyin ~erikada içki ya 
sağının ilgasından .&0nra orada büyük 
mikvaoeta açılnu' olan p.rap istihlô.
kinden ne derece istifade ettiğimiz 
hakkındaki sualine geçerek, bu nzi
yet hadis olunca bizim de nıüakiratı
mızın her nevinden Amerik.aya yolla
dığnnızı ve fakat orada maru:ı: kal~
nan rekabetin şarap satışında bugu
ne kadar bize esaslı bir yer bırakma
dığını söylemiş ve belki rakmm sürü
leceğini zan..ediyoruz. teşebbüste de
vam ediyoruz, demi}tir. 

Ve gene Sım Bevin muvaffak olu
nım>_>ıına.Sındaki ...bebin ne olduğu 
hakkındaki aıaline, bunım daha zi
yade fiyat meoeleaio.den ileri .ıreldiii
ni aöylemiMir. 

Kabul edilen kanurılar 
ANKARA, 26 (A.A.) - B. M. M. 

huıı;ün öğleden ..,nra aaat 14 le Reis 
Vekili Esat Beyin reisliiPnde toplan
mış ve mubteFf ...ekô.letlerin 1933 ae
nesi bütçelerinde mün.a.kalat yapılma
sı ve Nafıa Vekaleti merkez ve taş
ra teş!cil~.tı ile Matbuat Umum Müdür 
lü;<ü teıı'<ilat ve vazifeleri ve ınimrük 
muhafaza kıtaatmdaki taknn kuman
danlarına birer miri binek hayYanı ve
rilme•i hakkındaki kanun lavihaları
nı k"bul ehnİ• vev b .. l..diyelerce ya
pılacftk istimli.ke •e Kars, Erzurum, 
Conıh v1l&yetlerinin bazı ktsnnların
rla mülteci ve muhacir i kAnına ve 
Türkiye cümhuriyeti ;ı., Cm ciiınhuri
yeti arasında "!'-dedile~ d?"tlu~. mu
ahedesinin tudıkm:ı, Turkiy" cumhu 
ri)"f"l;i ile Sovvet Sosyali3': Cümhuri
yetleri ittihadı arasında hudn.tta er
kan ihtil5.flartn tetkik ve h>lli hak
kında akdedilmiş olan muk•velekrin 
altı ay uzatıhnasına dair protokolun 

rız. Henüz bir emir almış vaziyet
te değiliz. Maamafih kurcalayan 
ve uğra,an mesleki tesekküller he· 
sabına memnuniyeti.:Uize payan 
yoktur.,, 

taMlikına, bele1iye kanununun yedin
ci fa~lma bir mo:ıdde il5.vesine dair ka 
nun 18.yihalarının birinci müzakeresi
ni yapmı~tır. 

F\-1.eclis varın saat onda toplanacak 
tır. 

Oahil:)e vekilinin te)anatı 
ANKARA, :>6 (AA.) - Ma:buat 

umum müdllrlü~ü te il.at ve va~iresi
ne dair o1an kanunun bugün büyük mil .. 
Jet meclisinde r.ıiliakcresi esnasındo;:ı 
Da~~ljye vekili Şükrü Kaya Bey, söz a· 
!ar.ık ıu beyanatta bulunmu,tur: 

Ma~ualın ehemmiyetini tc.k.rar e
decek değilim. Herkes bilir ki, matba
at e~ umumiyeye tesir eden bir mü
e;ssesedir. Cümhurivet hUkümetinin 
bu müenese ile yaıı.;:ıJan alô.kadar ol
ması be.'oemebal ıart ve nasbr. 

Matbuat yallllZ memlelı:et dahilin
de er1'.in um.umiyeyi tema.il veya tev· 
!it e~te değil, memleketin biasiya
bnı, cfüıüncesinl. ku.drdini harice ve 
bütün d~ana yaymalct•dır. Hakikatte 
uymryan, memleketin e!kin umumiye
sin.i ifade etm.iyen her hangi yanlıt 
veya nokıan bir .Jıavadia aksi tesir u
yandmr. V aktile meınJ.,ketimiz h:.k
kında ya bilgiçlik veya ukalalık yüzün
den neıreclilen yanlıı hô.diseler ve ha
vacliıkr Lozıında aleyhimizde kat'i de
lil ıli,.., birer birer yüzümii2ıe çarpd
llll§ttr. 

BugÜu de her bangi bir bavaıfü 
ber"aesteo evvel gazetemize yetiştire • 
ceiiz diye verilen küçük fakat yanlış 
b;r h ....... ıneınlekeıte ve millete çok za
rat" venıbilir. 

Geçen gün BaJvekil Paşa Hazret
lerinin vazdıjı: beyan:ıamc buradan ve
rilen ve latanbul g.,etel.,.inde çd<an 
· yanlıı ve nak·s bir!ıavadisi tefsir et
medrten iba....ttir. 

Başvekil Paşanın yerinde ihtarı ka
fi değilmiş gibi huırün ı:e:ıe 1 stanhul 
gazetelerinden birinde i:tilrraz kanunu 
hakk. nda ç4<an nak15 ve nok•an bir ha
berin nakıı ve noksan ve hatta menfi 
te,irJere ikt veya makes olan muhit
lerde millet ve memleket aleyhine isle-
tildiğini işittim. Mesele şudur· · 

Bir İstikraz kanunu Vat'dır. Bunun e
aası bundan evvel yapılan dahili iıtik
razlar;n aynıdır. 

istikraz, tamamile ihtiyaridir. Gaze 
tenin nakıs ve natamam havadisi ma
lüm muhitlerde mecburi diye tefsir e
dihni:ı ve o suretle işaa o~unmuştur. 
Halbuk~ İstikraza selahiyet kanunu 
meydandadı r. Ve bunun Ergani istikra
zından zerrece farkı oyk~ur. 

VAŞiNGTON, 26. /\.A. - Amerika, 
1 !>35 senesinde toplanacak deniz konfc
rans.nın zamanını, yerini ve proğramı 
tesbit için icra editecek siya.si ınük:i.l 
l\'.::ı·c ıştirake aınade bu,unnıaktadJr. 

F ran.a ile 1 talya ;la alakadar millet a
rasınd:ı noİ;.t~i nazar laatisinden ibaret 
olaı:-ak ve bıı konfci"ans mahiyet ve 
4cklini r.lm.::ı.'t'c::cak olan mÜ7akerelcre iş
tirake hazırd..,..!..-.,. 

Bu husuılaki bUtün mÜZ."\kere ve mu
nak~alaı·, Lr.ndrada C'erv"\n etmif o?du· 
Cundan ve ilk mÜLi\kercl~r de Londra· 
da <"torey4>n c"d~'1 cğjnden "\r.ıcrika Jıü!ı:La
nı~!.;., Buyük Britanyanın yeal konfe. 
t"ansı iç1~ Jçtjma :nah.alli C'l .. r'ak Lonrlr .. 
yı tclc'if edeceğini 7.an.ı..-tmektedir. 

LO!l.DRA, 26.A.A. - Jıponya h" -
kumeti, 19~5 scn.,•inde •hPdilecek b; -
ri konferansa ait ilk ınüz:ık.ereler~ ~i
rişme~e hazır oldıı~unu lngilten: hu· 
k'1metine bildirmittir. 

PARIS. 26. A.A. - Sclilıiyettar ln
giliz ~hafi!~ 1935 •ene.inde yapılac•lc 
olan deniz konfcraMı İÇ"timai için en 
mu,,atık şehrin Pario; cJJuğunu söy!e
n•·~l...tedİt le:i·. Ç1.ınkU bu konferans mö U• 

ke ?ll.9rinin cıcniz ı;ler:y le fazlaıiyle • 
likad~r olan hn-hanıri b.r memlek'tt 
:..:t ,.,.an 4!lntetreıi ""yam tt-rcihtir. 
Diğer taraft.aa lıagiliz ınkilcey!İnin 

pek yeni bir takım kaygulann tcıiri al
tında olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
kaygularda ıarki Akdenizin tayyaN 
taarruzlarına pek açıl< olmaaı keyfiyeti
dir. Lo,.dra bükümeti muhaşamat za
manında Akdeniz ile Hindistan arasnı
daki irtibabn artık aüveyş kanalı vası
tasiyle değil ümit burnu tarikiyle tesis 
edilmesi mütalaasında bulunmaktadır. 

lngiliz heyetinin hatb hareketinin ve 
bu heyete verilecek t.a'.imatın bu yeni 
düıüncelerden muhim olac."1i'ı muhal·
kaktır. 

Fakirleri unutm ::ıy1nıı 
T opkapı lıkaraperver cemiyetine 

yarclmı ediniz ! .. 

Göz Hekimi 

Ba,vekil P3'a Hazeretlerinin beya
nat• tekrar tekrar okunıun iaterim. 
Yapılan kanunlar ve alrnan tertipler 

Türk milleti zengin ol•nn ve Turk pa
rası kıymetıi ve mü:ıttakar olsun diye 
yapılmııtrr. (Bravo ıeıler1 ). 

Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Tel~fon 23212 
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,,_ BAHÇE ve GÜL -
MERAKLILARINA 

Hükümet ve B. M. MecJjsi nUHi ta
sarruflarımız kıymetlerini muhafaza. et
sinler diy~ kanun ya;>b. Yok ... şu se 
heple bu gazetenın yanlı~ havadis ya
zarak sürümünü temin için değil ... Mat
buatın bu fena tara" ·mnı behemehal ir
§atla, telkini~, mürakabe ile üze:tmek 
liızımdır. (Güzel sesleri). 

B!\ laübalilik yarın mıı::ınJ kette daha 
büyük fcl.iketJcre., kötü!Ukfere aeb~ o
labilir. Söylediklerim matbuabn tesiri 
menfi olan cihetlerıdir. Gayemiz, mat· 
buatla teşriki mesaidir. Hürriyeti mat
buatı takyit hiç bir vakit aklımıza gel-
mez. 

Hün•yeli matbuat 
Bizim gençliğuniz, ve bugün içinizde 

bulunanlann bir çokl.ırın:n gençliği 
hürriyeti mathuJ11t hasretile' geçmiftrr. 

B;z, hürı;yetı M•tb•1.,t diye mektep 
köşelerinde bagD'&n adam)anz. lçimizue 
zınd;ınlarda k:ılan!ar çoktur. Hürriyeti 
matbuatı takyit etmek asli hat:rımıza 
~elmerni,tir ~e gelemez. Ve böyle.. bir 
hareket elimızden de gelm'!Z. ( Şupbe
ıiz seıleri) Ve zaten hastalığın iliıcı da 
bu değildir. Büyük Şefimiz bunu.ı yine 
hürriyetle • .-davi edileceğini söyliyor. 

Bizim tutmamız lazım gelen yol bu
dur. Bu yol, mlıtbuat erbabı ile tetri· 
ki mesai ederek matbuatın kudretli ve 
kuvvetli telkinlerini memleketin mena
füne tevcih etmek ve bu gayeye birlikte 
yürümektir. (Bravo ı.e•leri). 

Efkarı umumiyeye müessir olo.n va11-
talar yalnız matbuattan gazetelerden i
baretdeğildir. fü.aieler. tiyatrolar, rad
yo, film ve plô.klar da bu kısma dahil
dir. ileride kim bilir, medeniyet bize da• 
ha ne kadar neıir Y&.Ntalan cöstereeek 
ve verecektir. l\.fathuattan başka diger 
bütün bu efki.n umw:niye müesseseleri 
de bugiine kadar haki.k ten devletin 
muavenıetinden ve devletle İf bir1iğİn· 
den mahrum bir haldedirler. Milli .Slm
lerden çıkan bazı meselelerin heyeti a
liyenizi ve efkarı umumiyey! ne kaJar 
rencide ettiğini biliyorum. Bunlar bu 
künide evvelce de mezuu babıedilnü,
tir. Ahlak, efkin umumiye üzerinde 
milletin bünyesi ve sağl&m seveyıa.cı 
üzerinde müessir olan bu vasıtalan, be
hemehal memleketi idare etmek ve yük
ıeltmek mesuliyetini buzumuzt:b. ve mil • 
letin huzurunda, cihan efkarı umumiye
si karıısmda omuzlanna alan bir hükü· 
metin yakından alakad'1r olarak onlarla 
birlikte ve beraber yürıimesi liznndtt. 

Matbuabn g ... ek çok büyük iy•'ilderi, 
gerelc böyle fenalıldan memleketin ih
tiyaçlanla ve bünyesile ölçülerek yürü
nüne o matbuattan yalnız fayda gelir. 
Bizim istihdaf ettiğimiz gaye, bu fay
dayı temin etmektir. Bizim gazeteleri
mizin hepıide millicilik ve inkılipcıhk 
sıfatını harp ıneydanlarmda kazaıı
llll'flardır. Soıhipl .......... b~ğu aramız
dadlf'. 

Ve aramızda olnuyanlar da f.ilaen 
ve Yicda.nen bizimle baalx:ı-dirler. 

Türkiye Büyük Millet Mecliıi ve 
onun itimadına istinaden cümhuriyet 
hilkumeti milli ülloünün dimağıdır. Ga
zetclerimn de onun dili. 

Ma~buat müdürlüğünün aldığı bu 
vazifeler h..ı.ikaten mühimdir. Refik 
Şevket Beyin temennisine ben de itti
nk ederim. Ve bu vazifelerin ifasını 
temine ben çalı~aca.,;;.,,n . (Bravo sesle
ri) 

Bu te~kilit matbuat umum müdür
lüğünün biT kıımıdrr. Bütçerniz mü
sait olursa ileride buna diğt-r bazı 
kısnnlar da ilive edeceğiz. 

Di~er bir düfiincemiz de matbuat 

Yüz çeşit Üzere kaplar içi,,de gül, 
me)'-va aiaçl.arı. salon yqlllikleri, 
Ça.'11 ve te.zyinat fidanları vesaire 
Ortaköy Ankara Bahçe•i Vuil. 

-~ Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

l<arı• en müenfr deva SERVOfN 
haplarıdır. Dıepoau, l•t11nbuld1t Sirkeci
de \Ji Rrza r .. 1erkez cc.zanesidir. T.at
raya 150 kunıı posta ile gönderilir. h
mir'de lri::al pa.ı.~rınGakı, Trabzon'da 

'L' e..,ı f crnb er-zan\ ter ircif' ilulunur. 

1 lfi~Sl 2582 

~ ~2~~~~~~il yanında• (16513,• 269'.)~ 
lı;tanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kem. ilanları 

Maltepe Piyade Atıs Mek
tebi ihtiyacı için 30.000 kilo 
Koyun, 35,000 kilo Sığır et
lerinin 2-6-934 cumartesi gü
nü saat 14 de kapalı zarfla mÜ· 
nakasası yapılacaktır. Talip 
lerin belli saatten evvel teklif 
mektuplarını Merkez K. Satın 
alına Komisyonuna vermeleri. 
(1105) (2149) 2608 .. . 

Istanbul Merkez Kuman
lığma bağlı kıt'a ve müesse
seler ihtiyacı için 5.250,000 
kilo Odun 9-6-934 cumartesi 
günü saat 14 de kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Şartnamesi 
her gün Komisyonda görüle
bilir. Taliplerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını Me:-· 
kez Kumandanlığı Satmalrna 
Komisyonuna vermeleri. • 
(1128) (2348) 2748 

* • • 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıt'a ve müesseseler ihti
yacı ıçm 500,00D kilo Un 
23-6-934 cumartesi günü saat 
14 de kapalı zarfla alınacak
tır. Şartnamesini görecekle
rin her gÜn münakasaya işti 
rak edeceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarım Top
hanede Merkez Kumandanlı
ğı Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. (1189) (2650) 

kanunu hakkındadır. Malümiliniz mat
buat kanunu pek yakın zamanlarda il• 

lah edilmiıtir. Fakııt matbuat umum 
müdürlüğünün buıgüııi<ü vaziyeti bü
tün diğer neşriyatı da mürakabe et
mek olduğuna göre zannediyorum ki, 
orada da ufak bir tadil, bir cötüt yap. 
....ı. IUmıdır 



Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 29 Mayıs 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Giditte Zongul. 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'yı'. 
uğrayacaktır. (2739) 3025 

İZMİR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 

EGE vapuru 29 Mayıs SALI 
11 de Galata rıhtımından kal
kacak doğru İzmir, Pire, ls
kenderiye'ye gidecek ve döne
cekt:r. (2784) 

~~~~~~~~ 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 28 Mayıs PA
ZARTESİ 19 da Sirkeci rıh-
1tmındı-n kalkacaktır. (2785) 

Üsküdar ıulh birinci hukuk hakiınli
iinden : 

Hazinenin Üsküdarda açık türbede 
40 numaralı hanede mükim Saadet Ha
rum:n biraderi Kadıköy maliye tahsil 
ıubeıi memurlanndan Ahmet Halit Bey 
aleyhine ikame eylediği avans olarak 
almıı o!duğu 2612 kuruıun tahsili da
vasının cari muhakemesinde M. aleyh 
mumaileyhin ikametgahı meçhul olduğu 
mübaşir tarafından vaki tcbliğname zi
rindcki ıerhinden i;inlaıılmış ve ilanen 
tebJjğine karar verilerek muhakeme 
28-6-934 perşembe günü saat ona ta
lik kılınmıt olmakla yevmi ve vakti 
mezkürdc Üsküdar ıulh birinci hukuk 
mahkemesine gelmeniz lüzumu ilinen 

tebliğ olunur. (17042). 

Amasya Vilayeti Nafia 
Baş Mühendisliğinden: 

(10327,25) lira bedeli keşlifli Amasya - Tokat yolu
nun 172 000 - 175 300 kilometreleri arasındaki 
(3300) metre tulünde şose tamiratı esasiyesine teklif edi
len bedel : haddi layik görülmediğinden 9-6-934 cumartesi 
aaa\: 16 da ihale ec:lilınek üzere 20 gün temdit edilmiştir. 

ihale : Kapalı zarf usuliyledir. 
. M~akasaya İştirak edeceklerin kanunun gösterdiği şe

kilde yuzde 7,5 teminatı muvakkate akçesiyle ehliyeti musad 
dak bir fen memuru iraesine mecburdur. Talipler : teklif 
zarflarının mezkUr gün ve saat... kadar encümeni Vilayete 
vermeleri ve tafsilat almak, kı şif evraklariyle münakasa ııart
namesini görmek isteyenler Amasya Nafıa Baş Mühendislik 
dairesine müracaat etmeleri ilan olunur. (2799) 

Zonguldak Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

l - Zonguldak Vilayeti dahilinde Devrek - Reşadiye yolu
~~n~8 + 908 25 +- 069 kilometreleri arasında 17710 lira 
. •r. ruş.~edeli keşifli 5611 me. T. şose inşaatı 21-5-934 ta

rihinden ıtıbaren 11-6-934 tarihine müsadif pazartesi giinü 
saı.>t on ~eşte .. ihale edilmek ü:1:ere 22 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile munakasaya konulmuştur. Münakasaya iştirak 
edeceklerin bedeli keııfin yüzd~ yedi buçuğu olan (1329 li
ralık teminatları ve ihaleden evvel liyakati fenniyelerini Vi
layet Nafia Başmühendisliğine tasdik ettirdiklerine dair liya
kati fenniye vesikası ve ticaret odasına mukayyet oldukları
na dair ticaret odası vesikalarİyle birlikte yevmi mezkUrda Vi 
layet Daimi Encümeninde hazır bulunmaları. 

2 - Evrak keşfiye ve şartnameyi görmek ve daha fazla 
malfunat almak İsteyenlerin :haleden iki gün evvele kadar 
Vilayet Nafıa Başmühendisliğine sonra da Encfuneni Daimi 
Kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (2767) 

Bergama Belediye Riyaıetinden: 
. • l - ~erg~a ~as~b?:sı Ü zerinden geçen Bergama çayı 
üzerındeki kadım koprunun yıkılmış bulunan (7 409) lira 
(9) kuruş bedeli keşifli kısmının beton arnıe inşaatile örtül
mesi Belediyelere mahsus 10198 numaralı müzayede ve 
münakasa nizamnamesine ve projeler ve keşifname ve şart
namseine tevfikan 21-5-934 tarihinden 10-6-934 tarihine 
kadar 21 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konul 
muştur. 

2 -Talip olanların ihale günü ..ı-. olan 10-6-934 pazar 
günü saat 15 e kadar teklif mektuplarını bedeli keşfinin yüz
de 7 ,5 nisbetinde teminatı m uvakkate akçesinin Bergama 
Belediye veznesine teslim edildiğine dair vezne makbuzunu 
veyahut Devletçe müteber bir bankanın kefalet mektubunu 
":'e şartnamede bu işi yapabilnıek ehliyetini havi vesikalarını 
lef ederek bu mektupları makbu?: mukabilinde Bergama Bele· 
diye Riya~etine tediye etmeleri Jazımdır. 

3 - Talipler projeleri ke~ifnameyi, şartnameyi Istan
bul ve lzmir ve Bergama Belediyeleri Hey' eti fenniyesinden 

gorebilirler. 
~· - Fazla malumat alm"k İsteyenler Bergama Beledi

yesine müracaat edeb;Jirler. (2706) 

2472 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

27 Mayıs Pazar 382 No. dan 403 No. ya kadar 
28 ,, Pazartesi 404 ,, ,, 427 ,, ,, ,, 
30 ,, Çarşamba 428 ,, ,, 453 ,, ,, ,, 
31 ,, Perşembe 454 ,, ,, 471 ,, ,, ,, 
Karar numaraları yukarıda gösterilen gayrimübadille 

rin yüzde 25 hesabiyle bonolarını almak üzere hizalarmdaki 
günlerde komisyona müracaat etmeleri. (2797) 

OVOMALTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Pnvuavıans Han, Tel. 24330 

MOBİLYA Salon, ıalamanje ve yatak -
odalarının anvaını ucuz fiatla 

İstaııbul'da Riıa Paşı yokuıunda 66 numerolu 

ASRİ MOBiL YA mağazasında 
Bulabilirsiniz. Telıfon: 23407. AHMET FEVZi • (16526) 

,.,.. Kiralık Konıerve Fabrikası 
Edirne'nin Saraçhane köprüsü batında kain dört paviyon 

ve üç küçük bahçeyi tamil konserve fabrikası, bütün müttemilatı 
ve yedek aletlerile birlikte uzun veya kısa vade ile kiraya verile
ce~tir. Fabrika, senevi yüzbin kutu konserve i,liyebilir ve makine
lerı hemen çalıtabilir bir haldedir. Kiralamak isteyenler fal'tla
rı anlamak ve tekliflerini yapmak üzre ilan tarih:nden (20) gün 
içinde Edirne icra dairesinde mü flis konserve tirketi tasfiye me
murluğuna yazı ile veya tifahen müracaat etmelidirler. 

(17031) Tasfiye memuru avukat: M. Kemal 

Konya İcra Hakimliğindenı 
Demirci tüccarlarından Hacı Mehmet Rüştü efendi mah

twnları Ahmet Hamdi, Osman ve Sadık efendiler tarafından 
teklif olunan konkordatonun 25-5-934 tarihinden muteber 
olmak üzere kabulüne Ye konkordato muamelesinin ifasını 
teminen müınaileyhlerc yeni İcra ve iflas kanununun 287 
inci maddesi mucibince iki ay mehil itasına ve Konya avukat
larından Ali Haydar Beyin komiser tayinine karar verildiği 
ilan olunur. (2774) 

Türkiye Büyük Millet Mec 
• • 

lisi idare Hey' etinden: 
Büyük Millet Meclisi bin ası dahilinde yaptırılacak tec

didi hava tesisatı müııakasasının ihale günü olan 24 Mayıs 
1934 Perşembe gününde verilen teklifteki son fiat haddi 
layık görülmediğinden 31 Mayıs 934 Perşembe günü saat 
14 de Ankara'da Büyük Millet Meclisi idare Hey'etinde pa
zarlıkla ihale~i icra edileceği illin olunur. (2777) 

Umumi Neıriyat ve Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

r 

Ağrıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kali tesirli devası, ambalaj ve komprime
lerinde EB alAmeti farikasını taşıyan ha; 
kiki ASPiRİNdir. 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kal ediniz 1 

-·----- Harbiyede ---.. 

BEL VÜ BAHÇESi 
Bugün açılıyor 

Mulcnruj' caki 17 kişilik muazzam 

SAZ HEYE11 
Avrupada, Tunuı ve Sur:yeı!e lUyük 
muvıffakiyetler kazanıp avdet a~en 

meşhur rakkase ile AFACAN Ç'.V
CIV ferin sevimli numaralan, 

Bllyük rakı 175, kllçllk rakı 100, 
1 duble bira 30, mezeler 25, kahva, 

.,ı çav. garoz 45 kuruştur. -1 EMLAK VE EYTAM BANKASI lLANLARI 1 
Belediye karşısında sekiz Sene. 

vi taksitle satılık arsalar 
Eaaa No. Mevkii ve Nevi Teminat 

Lira 

624 htanbul Beledi resi karımnda 236 ada 17 Parsel 206 metre 7 40 
625 " 

,, ,, ,, " 18 " 231 " 1160 
626 

" " 
,, ,, " 19 " 229 " 824 

627 
" " 

,, 
" " 20 " 

297 ,, 1307 
628 

" " " 
,, ,, 21 

" 345 " 1725 
630 

" " " ti " 23 " 
308 ,, 1232 

631 ,, .. " 
,, ,, 24 

" 302 " 1329 
632 ,, 

" " 
,, 

" 
3 ,, 150 

" 600 
633 ,, 

" " " " 
2 " 132 

" 
400 

629 " " ,, ,, " 22 " 280 " 2520 

Yukarda yazılı arsalarşeraiti atiye dairesinde satılma]( 
üzere açık artırmaya konulmuştur. 

1 - Talipler hizalarında gösterilen depozito ile Şube· 
mize müracaat edeceklerdir • 

2 - ihale bedeli ilki peşin olmak üzere 8 müsavi taksit· 
te tesviye edilecektir. 

3- Müşteri uhtesine ihale edilen bedelin birinci taksiti 
depozitosundan mahsup edilecek mütebaki 7 müsavi taksit 
ferağ tarihini takip eden her sımenin ayni gününde ve binaen
aleyh yedi senede tesviye edilecektir. 

4 - Bu taksitler bir güna faize tabi değildir. Binaen
aleyh satılan arsanın üzerinde borç miktarında Bankamız le
hine birinci derecede tesis edilecek olan ipotek bila faiz ikraz 
adi mahiyetindedir. 

5 - Uhtesine ihale olunan arsa İçin müşteri tarafın
dan verilmiş depozitodan birinci taksit mahsup ve ferağ har 
cı tesviye edildikten sonra bakiye kalan miktar derhal müşte
riye iade edilecektir. 

6 _ Ferağ harcı ve dellaliye resmi müşteriye aittir. 
7 - ihale birdir ve kat'idir.Ve 31Mayis934 Per§embe 

günü saat onda Şubemizde icra edilecektir. 
8- Fazla tafsilat için Şubemize müracaat olunması. 

(2560) 2866 

Talas Belediyesinden: 
Talas Kasabasının haritalarile müstakbel şehir pilanın 

tanzimi kapalı zarf usulile münakasaya verilmiş isede talip zu 
hur etmediğinden 22-5-934 tarihinden itibaren bir ay zarfın
da 23-6-934 tarihine kadar pazarlık suretile ihalesi icra kılı
nacağından taliplerin müracaatları ilan olunur. (2798) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
İstanbul Hazinei Evrak binasında mevcut 302 parça 

muhtelif eşya muhammen kıy nıeti olan cem'an 90 lira 80 ku
ruş bedel üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. istek· 
lilerin 10-6-934 pazar günü saat 14 de pey akçelerile mü
racaatları. (M) (2555). 

1 


