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~~;iyke~!kınma , Bulgaristanda dü ihtila.ı çıktı 
~i~;;~(.:Yr!fi~.lfhtilil Ordu tarafından idare edilmiştir. Miralay· 
Türkiye, her teyden evvel milli J kt •• t k •t M G • ff B k•t ld 
~::;:~~E!F~i::i:~:; ı an mu e aı • eor2ıe aşve ı o u. 
dayanıı.>. Şimdiye kadar alınan ne-

::::::ui;~. politika~aki .• isabeti Salyada örli idare ilan edildi #-.ı1111•ınıııııııııııııııııııııııuıııuıııııınıııııııııııııııuuııııııuıııııı' 

~~g§;f~!§ Bulgaristanda ihtilal sabah saat üçte IMevduahkorumakanu--
~;..~~ .. ~ başladı. Mebusan Meclisi feshedildi 1 nunda yapılacak tadilit 
::;;!-:::!:h:f:~!n: !:=ad:t Ilı .l ""'l uıııııııııııııınnıııııııınıııu1111B111DıumınUB111 /1 Yeni tddilatla halkın mevduatı i 
duğu kıyme~i • bir ~~ettir. Bu tı a nasıl çıktı? D •• S f d• ı· k 1 daha sağlam daha sıkı bir i! 
t:ıi:1:r::~:u:;:·:::::i=:::~ · y . h .. k.. t b. un o ya en ışe ıve or- = • t b ... '1 1 k 
nakdi bütün amilleri gözönünde enı u ume ır k 1 d =- emnıge e ag anmış o aca fır 
bulundurarak tedbirler almakta - b . nç aat e a a ı dır. Ş~phe yok ki, Tü.~ parasının eyannameneşrettı u s r y ş ~ Merkez Bankası, kasalannda muhafaza 
kıymetıni muhafaza ıçın sarf olu . - ed JCr: "hti t 1 k bil b k 
::e·T:~ .:.~ı~:!r~:~ e:e~=·:~ M. Geokrı:.:, ":::;eaillde Sahalı üçten itibaren Sofga şehri bir li e:;; 1 

ha!İı:.e p:~bv8ll:t.m:e:ecek1İr
8 

•• 

vasat-"'" ...... ,_. bir halde ko- d ""'lı d. d Maliye veklllnl beyanatı ~hedefini cütmüt bul~~· or uga manzarası arze ıgor u n 
Bugun her yatandat; bu emmyetlı M h b• . . .b 'fil' l L.-•Jad ğı l j :ANKARA, 19 (TJelonl• - H~ mıılıııhirimsitl-) -
tasarruf YUıtuile doirudan doğru. u a ırımız 1 ti ID nuı ...... 1 Dl an ahyor ~ Meıxlaatı karama kanuınııncla yapıl-alı taJilôtın asıl ıııe lıalıihri 
ya yeya biliYaaıta Türk yurdunun Dün ._, dolıudan sonra Avrupa 11e Balkan merke:ılerintlen Bul- :; ni en doğra membaı/•n talılıilt etlerelı yazıyorum: 
yüJuelitinde, kuvvetlenmesinde •ariatantl• 6üyü/t bir ihtilcil çıktığına, ltariçle tnulıııherahn munlrati ol- =: (Devamı 7 inci aahifcde) 
rol oynamaktadır. dafuna dair haberler fehrimize gebniftir. Lontlra 11e Bülıreflen gelen 5ilHHUftlHUllD•Wlllllllllm11Ulftlllllllllllll_ 

Milli taaarrufun, ınilli kalkınma lıaberlerde ihtilO:in lxıfında ordunun hulunclıığıınu, Bulgariatamn muh 
savatındaki ehemmiyetini çok iyi teli# yerlerinde lıanfıklıklar olduğuna bildiriyo1', hatta Kral Hazretleri 
kavramıt olan hükumet; yalnız nin de katlecli~diği haber veriliyordu. Bunun üzerine derhal telefonla 

k Solyayı aradılı. Saat ona kadar görü,mek kabil olamadı. Hatların ifle-
Türk parasının ıymetini muhafa- mediği bildirildi. Buna rağmen kısa laaılalarla Solyayı aramakta Je • 
za tcdbirlerile iktifa etmemit, milli 11am ettilı ile mulıabirimizle muhabereyı' temine muvalfak olduk. Mulıa 
tasarrufun korunması için de ayni · 
dikkat ve hassasiyeti göllermittir. birimizin gece yarısı verdiği tafsilatı ne,rediyoruz: 

Mevduatı Koruma Kanunu, bu SOFYA, 19 (Saat 12 - Telefonla) -Bu sabah Solyada yatakların-
dan lıallıanlar fehrin bir ihtilal içinde bulunduğuna f'lhi~ ol'!'Uflardır. 

dikkatin güzel bir ifadesidir. Hü- Caddelerde askerlerden ba~ka bir fey göı iilmüyor, süvarılenn nal aea 
kiıınet, son günlerde milli taaarru- lerinden, süratle gidip ge!en otomobillerden ba,lıa bir feY görülmüyor 
lu koruma politikasını daha tesirli du. Ana caddeler, hatta ir sokaklar bile askerler faralından tutulmuş-
b ir mecradan yürütmek kararını al- " _., tu. Tek, tük silah sesleri ifitiliyor, kimse evinden çakmağa cesa ret eae-
•nıt bu!unuyor. miyordu. Vaziyet endişe verici bir hafhlnııfb Şehir lıorlınnç HGtler •• 

Hükumet; bankaların tasarruf çiriyordu. Dükkanlar kapanmış, l:erfey durmuftu. 
ka~ılığı olarak kanunen kasaların- Sekiz irade lmzalayan Kral Bol"ia Hareket nasıl batladı? 
da bulundurmağa mec.bur oldukla- Hazretleri lhtilcilin nasıl hafladığına dair elde ettiğim maliimatı. hildiri>"?""!': 
rı kartılıkların küçük bir kısmının Hareket mütekait Miralay Kimon Georgielf tarafından ıdare edılmıf -
Cümhuriyet Merkez Bankasına ya- Bulgar.stantla dün ..balı bafla- tir. Onlu tarafından idare edilen ihtilıilciler bu sabah giin ağarmadan 

yan ilıtülıl lııırelıeti lıııklnntla gece lı lı .ı _._ h l L 'lı ı· · l tırılmasını temin edecektir. Bu ald el I saat üçte ü ı'.i,net merkezine girmi,.er, -r al e e .. trı M111tra ım te -yannntlan sonra ığunız t gra I el I ,. _:.ı d. B 
usul; her memlekette, tatbikat sa- lıtıberleri JUnlardır: va, t e on merkezlerini, polis lıarakot&arını ifgal et .. .;,.er ır. u •ıra-
huında yer bu!mut ve tasarrufun SOFY A, 19 (A.A.) _ Bulgar larda bazı ulalı telek miiaaJemeler olmuf,ailôlı ve mitralyözler iflemif 

korunma•m• temin edecek ana ted- Ajansı bildiriyor: tir. lhtilôlcı1er ıüratle felıre dağılarak Emniyeti umumiye dairesini, ne 
birlerden sayılmıştır. Demek olu- Had bir iktısadi buhran devre - :uıret/eri de İfgal etmifler ve 11aziyete hiilıim olmu,Iardır. 
yor ki, hükUmet heın asgari bir sinde memleketin dahili •i:rul va- Saat bette 

· h ziyetindeki vehamete r•Peaaz ol - lh L__ .. L-• M. al G · il ld "-· hald balı "-rtılık daha temin etmıf, em de Y- tilô/ciler IH'fta mute .... ıt ır ay eorgıe o Ugw e M 
mak ve memlekete kunetli Ye aa-

bunu Cümhuriyet Merkez Banka - (Devamı 7 inci ubifede) (Devamı 7 inci sahifede) 

ıında l»ulundurmakla milli tasamı- -, ~ • .. .. 
f11 ikinci bir pranti ile daha ziya- I nlcılap Enstılusunde 
le lruvvetlendimıit oluyor.Milli ban 

--.,ın eaasen Mevtluah Kor..- M•ııA M •• ı IC.........:, hükümlerine göre kasala- 1 1 uca 
rında faizaiz olarak tutll'ek mec:bu- • • tih e verdiği

• yoktur ri etimde ........ uk)an bu paranın mız ım anın ~ bir lıwmını Merkez Banka-
una y&brmakla taaarruf cereyanı
na yeni bir hız verecekleri muhak
luıktır. Küçük tasarruflarını ban
kalarda saklıyanların ve bilhassa 
bu medeni harekete henüz alıtmı
J'anların, bu yeni tedbir lmrtısında 
eınniyet hi.!eri filphesiz daha ziya
de kuvvetlenecektir. Filhakika 
Cümburiyet Merke:ı: Bankaaının ve 
dolaynile hükômetin milli tasarru
fu koruma yolundaki bu yeni ali.
lla Ye hauuiyeti batlıbqma bir 

"'""ettir. 
Bu vesile ile fUDU da hahrı, __ 

h:rıa lıi, Türk banka,.•1 • r ı .ıünya 
lıularanımn en çetin imtihanını te
Jefle, muvaffakıyetle geçirmit bu
illaQyor. Bu itibarla, Cümhuriyet 
Mmez Bankamız ve bu ana ban-
11.nın etrafındaki milli bankalar, 
Tiirk milletinin her zaman güvene
hileceii aailam verimli müesaeıe -
le..m. 

Milli ,_rrul, diye anılan milli 
kuvvetlerin 6iiyüi millet olarak 
bUSün dünya yüzünde rol oynıyan 
c:etniyetlerin hayabnda ne kadar 
lcuvvetli tesiri olduğunu bildiğimiz 
İçin ııerek bu tasarrufu tetYik ve 
gerek bunun faydalı surette kulla
nılması ve her ihtimale kartı ko -
runma11 yolunda alınan kararlar · 
dan derin bir sevinç duymaktayız. 

Siirt Meb'usu 

~~---------~--

İçle, dışla,ca._la ve başla didişen Türk, 
mahrumiyetler içinde harikalar yarattı 

Recep Beyin dünkü dersi 

Cümhuriyet Halk fır 
kaaı umumi kitibi Re
cep B. OniYersite kon
feranı aalonuncla · 
de inkılip deral.eriı

0 

iMI 
devam etmiqir. Rece 
Beyin dünkü derain 
den aldıjunız notlan 
nqrediyoruz: 

"lıtiklil muharebe • 
lerile birlikte inkılap 
muharebeleri batla -
mıttır. lnkıli.bımızın 
kazanılması için sarfe 
dilen emekler, ayni 
zamanda memleketiıı 
kurtarılması gayesini 
istihdaf ediyordu. Biz. 
deki inkılabın ehem . 
miyeti, tezahür eder. 
Muharebeleri idare i _ Recep B. Şükrü Naili PGfQ ile 6era6er Oni • 
çin sıra eıaa• olmak verrite konleraru aalanuncla 

müca~~l~le.r~ sıraya koymak, dıt - aarayca seziliyor ve iğfali.ta devam 
tan hızı ıatıla edenlere kartı gelip ediliyordu. 
bundan sonra iç nı911elelere geç : Sarayla mücadele, Padi.-hla mü 
mek li.zımdı. c:aclele, dütmanla mücadele ayni za 

lçie, dıfla mücadele manda yapılıyordu. 
Fakat istila eden düfmanlarla 192 senesinin 22 H:ı:iranında 

boğufurken onun müttefikleri bu - Yunan ordusu yeni bir harekete me 
lunan saltanatla da uğratmak icap mur edildi. Sebebi fU idi: Sevr mu 
etıi. Efkarı umumiyeyi paditaha ahedeaile Türkiyenin parçalanması 
kartı bir hareket olduğu noktasına ye Garbi Anadoluda mühim bir . . 

Metr Salem 
Bu ruim A.nlıaradalıi rıiifa>et 

hôJiaeainin kahramanı ol.n "A.
manuel Metr Salem., üt hir lolol -
ralUidir. Yetmit aem 7Gf11111• al 
dulu tahmin edilen H f?mvmh 
imperatorluiunun ,,..~,vct. ta
rihine ait hemen bütün ımfı.JIG.Z 
aıe ecne.bi firlıet itlerine lıanfOn 

(Devamı 7 inci sahifede) 
------•O 
Büyük bir 
Tak yapılacak 
lstanbul, İraa Şahı Hz.ni 
karşılamağa hazırlanıyor 

Haziran içimle memlehtimi.zi 
%iyaret eclecei olan lran Şalıı Pelı
/e11i Rıza Han Hazretleri •için he
letliye, Galata köprüsü ~rtaaı~a 
büyük bir tak infG ettirecektir. 
Tak lran tarzı mimarisinde olacak 

"'ve levkalôJe müzeyyen ba:unacak 
tı~. Takın projesi yapılmıştır. lnfa· 
ata birkaç lfÜne kadar bQflanacalı
tır. Şelırimimelıi lran kolonisi de 
Sirkeci civannda ayrıca 6ir tak 

Telelon Şirreti umumi müdürü M. 'Anderson izahat vermek üzere mlJd 
deiumumiliğe gidiyor ( x). 

Ankaradaki rüşvet 

Telefon şirketi müdür ve 
komiserinin ifadesi alındı 

Şirket Umumi Müdürünün 
·isticvabı 2 saat sürdü 

Eski şirket komiseri de dinlendi 
:Aııkarada rütYet tek 

lif etmek Ye vermek - ' 
ten suçlu olarak teY • 
kif .dil- Metr Salem 
ile ı.- Faraci efendi 
ler hakkındaki tahki • 
katın bir safhaaı da bu 
rada cereyan etmekte 
dir. Bu huausta Anka
ra müddeiumwniliğin
den latanbul müddei • • 
wnunıilijine talimat 
ıelmit ye dün bu tali
-t dairesinde Tele· 
fon tirketi müdürü u
mumiıi M. J. M. An · 
denon ile Telefon tir 
keti komiser vekili Hıf 
zı Beyin ifadeleri alın.• 
mıttır. ifadeleri müd -
deiumumi muavini Ah 
met Muhlis Bey almıt- ,,_-~ 
br. M. Anderson he - . _ 
nüz maznun vaziyetin Leon Faraci El. 'Adliyeden tevki/haneye gö-
de olmamakla bera - türülüyor . , 
ber isticYahı saat 14, 
10 dan 16,15 e kadar tam iki saat 
bet dakika aürmiiftür. 

JI. Ancleraon ne di70r1 
M. Ander10nan iltic•abı bittik -

Koşucular! 

ten 10nra bir muharririmiz kendi • 
aile ııörütmek iatemi,tir. Fakat M. 
AndeıM>n ilk suale cevap olarak: 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Kaydolunmak için istical ediniz. 
Muamelat 3 .1ıün sonra kapanıyor 
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Fransız heyeti ile Oda HARİCİ HABERLER 
azası bir sofrada 

•••••••• 
)ün Fransız - Türk ticaretini~ inkişafı 
etrafında samimi nutuklar söylendi 
Misafirler Boğazı ve Beykoz fabrikasını gezdiler 

Sehrimi:tde bulunan Marsilya 1 
Tic~ret odası heyeti şerefine Ti -
caret Odası tarafından dün Pera -
palas otelinde bir öğle yemeği ve
nlmi,tir. 

Yemekte vali muavini Ali Rı -
za Bey, Ticaret odası heyeti, Fran
sız Ticaret Odası heyeti , ticaret 
müdürü Muhsin, Zahire borsası 
komiseri Akif, ve katibi umumisi 
Cevat Nizami, ihracat ofisi müdü
rü Cemal Beylerle iktısadi ve tica
ri mahafile mensup bir çok zevat 
hazır bulunmuştur. 

Yemeğin hitamında İstanbul Ti 
caret Odası reislerinden Habip za
de Ziya Bey şu nutku irat etmiş -
tir : 

" Reis Beyefendi, efendiler, 
"Türk ticaret aleminin, Mar 

silya Ticaret Odası muhterem reisi 
ile muhterem azasını burada ka -
bul ederken hissettiği meserreti i
fade etmeme müsaadenizi rica e
derim. Bize şeref bahşeden bu zi
yaretten dol~yı bilhassa teşekkür 
ederiz. 

Türkiye ile Fransa arasında a -
sırlardanberi mevcut münaseba
tı burada bir defa daha hatırla -
mak bizim için tatlı bir vazifedir. 

Bu münasebatın ikt11adi ve ti
cari aafhaaı, iki memleketin iktı -
aadi taMhinde ba,h baıına mühim 
bir kıymet teıkil eder. Türk li -
mani arı ve lstanbul limanı F ran
$ız iktısadiyatında mühim bir mev
ki tuttuğu gibi, Akdenizin incısı 
olan Marsilya da Türk iktısadi -
yatında daima yüksek bir mevki 
tutmuştur. 

Bir zamanlar Türk limanları 
Fransız sınai ve müstemleke mah
sulitının sadık bir müşterisi oldu
ğu gibi, Marsilya da Türk mah -
sulitı için müfterilerle dolu bir 
piyasa olmuıtur. 

Filhakika iki memleket arasın
<la bu kadar canlı bir ticari hareket 
hi~ bir zaman görülmemişti. Bu 
munasebetle bazı rakamlar zikrede 
biliriz. 1925 senesinde biz F ran -
saya ihraç ettiğimiz 24 milyon li -
ralık eşyaya mukabil Fransadan 

fine bir öğle yemeği verecektir. 
Heyet azasından bir kısmı bu 

akşam Ankaraya gideceklerdir. 
Odadaki kabut resmi 

Misafirler şerefine dün sabah 
ta saat 1,5 ta Ticaret Odasında 
bir resmi kabul yapıldı. 

Heyet azası tam beklenilen sa
atte odaya gelmiılerdi. Oda, bor -
salar ve iktıaadi mahafil erkanı da 
odada toplanmışlardı. Heyet oda • 
da yarım saat kadar kalmış ve ih
zari mahiyette görüşmeler yapıl • 
mışhr. 

Resmi kabulde evveli Marsil
ya Ticaret Odası reisi M. Felix 
Prax bir nutuk söylemiş ve 7 - 8 
asırlık bir ömre malik olan 
Türk - Fransız ticaret münaseba • 
tmın bugün düştüğü vaziyetten 
kurtarılmasının en büyük temen • 
nileri olduğunu ve bunun için çalı
şılacağını söylemi,tir. 

M. F elix Prax'ın bu nutkuna 
oda namına evveli Galip Bahtiyar 
Bey cevap vermiştir. Galip Bahti -
yar Bey oda namına misafirlere 
hof geldiniz diyerek İstanbul tüc
carlarının da bu temenniye İ§tirak 
ettiklerini ilave etmiştir. 

liri memleket arasındaki bazı 
takyidatın kaldırılması temenni -
sinde bulunan Galjp Bahtiyar B. 
evvelce Marsilyanın Türk yumur • 
taları için en iyi bir mahreç ol -
duğu halde bugün bundan hiç eser 
kalmadığını söyliyerek sözlerine 
nihayet verdi. 

Nafıa Vekaletinde 
ANKARA, 19 (Telefonla) 

Maliye vekaleti kanunlar kalemi 
birinci mümeyyizi Ziya Bey Nafıa 
vekaleti muhasebe tetkik amirli -
ğİne terfian tayin edilmiştir. 

Yağmurlar 
KARS, 19. A.A. - Mmtakanm her 

larafma çok faydalı yağmur:ar yağmak· 
!~dır. Ekin işleri elan devam etmektedir. 

--·---· ---M. Görirg·n ziyaretleri 
ATINA, 19. A.A. - M. Goering dün 

reisicümhur ile bafveki .i ve hariciye na
zırım ziyaret etmi.ttir. 

Büyük bir yangın 
NEVBURY PORT, 19. A.A. - A

muilu. - Bir kundura imalithanesinde 
y~ngm çılcmıı ve şehrin aşağı mahal
le•iade bir çok ey yanmıştır. Hasar bir 
milyon dolardır. 

]hon Simon diyor ki 

Silahsızlanma hakkında 
bedbinliğe kapılmamalı! 
Diğer taraftan Boldvin de lngilterenin müda
faası için esaslı tedbirler alındığını söylüyor 

LONDRA, 19. A.A. - Dün Avam 
lcamarasma muhafazakar mebus Cezalet 
tarafından hir istizah takriri verilmiırtir. 
Bu takrirde, Mançurideki Japon vaziye
tinin dokuzlar mukavelesini muhil ol· 
duğu hakkındaki milletler cemiyeti ra· 
poruna l ngilterenin sadık kalıp kalma
dı ğ ı ve hiikümetin Çinin bmamiyeti 
hakkındaki taahhütlerini inkar edip et
mediği ve nihayet lngilterenin beynel· 
lel emniyet lehine olarak h areket ser· 
bestliğini kısmen fedaya hazır olup ol
madığı ıorulmaktadır. 

Takrir sahibi beyanatında, lngilt"re 
ve Amerika tarafından 1919 da yapılan 
\•aitler mucibince Fransaya kuvvet! cm· 
niyet zamar...ları teminini tavsiye ~d ~rck 
lngiltere, ı-·ran&a ve ltalya arasında bir 
ittifak akdini iltizam etmiş ve küçük iti
lit,,. da müzaheretine nail olacak olan 
böyle bir siyasetin iki, üç sene müddet
le Almanyanrn Avrupayi yeni bir harp 
ile tehdit etmesine mani olacağ aı ıöy .. 
l~miştir. Nihayet hatip Almanyaya her 
türlü harp behanelerini ortadan kaldı
rarak bazı tavizlerde bulunulmasını ve 
b~ meyanda Liberia üzerinde bir manda 
,·erilmesini tavsiye etmiştir. 

Hariciye nazm M. Jobn Simon bu iı .. 
:.izaha §Öyle hülisa olunabilecek bir ce· 
vap vermiıtir : 

Biz elimizden geleni yaptık. Ve tim
di Cenevreye diğer devletlerin noktai 
nazarlarını dinlemek için gidiyoruz, Son 
Japon beyanatı hakkında, Tokyo hükü
rııetinin 1 ngiltere ve Amerika sefirleri
ne verildiği cevap mucibi memnuniyet
tir. 

Milletler cemiyetine gelince, Alman
yanın gıyabında milletler cemiyeti mi
s .'\kının tadili cemiyeti zayiflatacaktU" .. 
Bu taJile Almanyanın da iştiraki lazım-
dır. · 

Siliıhsızlanma hakkında, lngiltere bir 
İtilaf elde edilmesi için her ıeyi yapa
caktır. Fakat mütt-ehit emniyet için iı· 
tenilen fedakarlıklar bahsinde iktisadi 
cez~ların tatbikinde büyük müşkülit 
vardır. Çünkü bu, bir harbi intaç edebi
lir. Böyle bir usul ancak Amerikanın 
da teşrik i mesaisi ile müessir olabilir. 
Halbuki sulh tehlikeye düştüğü takdird'> 
yapılacak istitarelere dair M. Nonnan 
Daviı:in son beyanab AmerikanJn iktisa
di cezalara iıtirak edeceğini hiç de zan· 
net1ncyc müsait değildir. 

SiJihsrzJanma müzakereleri b11suıun .. 
da tam bir bedbinliğe kapılmaıaakıJi.· 

Litvinofun temasları ---
Sovyet Rusya 
Milletler Cemiye
tine giriyor mu? 

PARIS, 19. A.A. - Havas ajansın
dan : 

Gazeteler, ıilihlan bırakma meseleıİ· 
nin bugünkü vaziyetine göre, M. Bartu 
ile Litvinoff yoldaşın görüşmelerinin 
bilhassa bir ehemmiyet keıbeıtiğini yaz
mak ta müttefiktirler. 

Gazetelere göre, esas mevz':.1, Sovyet 
Rusyanın milletler cemiyetine girmesi
d~ \' . 

Pöti Parizyen sazetesi diyor ki : 

zımdır. Fakat lngiltere yeni h~ bir te· 
t ebbüste bulurunıyacaktrr. Silahsızlan
ma konferansının akim kalması ne ka
dar vahim olursa olsun bu akametin dün 
yan :r, sonu olacağı zannında bir vehme 
dütülmemelidir. 
Diğer taraftan M. Baldvin de, Alman 

askeri tahsisatının artması hususunda 
bir mebuı tarafından ileri sürülen endi .. 
şelere şu cevabı vermİJ~ İr : 

Silahsızlanma konferansının yıkıl .. 
rnak üzere olduğunu zannebniyelim. Maa 
ınafih konferans akim de kalsa ümitsiz
Jiii"e düt meye mahal yoktur. lngiltere
nm müdafaası iç.in mühim ihtiyati ted· 
birler alıomıtlrr. Sahillerimizin 'deniz
den ve havadan müdafaası projesi h e .. 
men hemen tamamlanmı~ tır. Vakia bu 
projenin tatbiki henüz bitmemiştir ve 
bu baptaki planlar da oldukça bati bir 
tal"Zda tatbik edilmektedir. Fakat mem· 
1cketin müdafaası için hayati bir zaru· 
r~t baıd olur ve bulutlar tehlikeli bir 
tanda birikecek olursa itler tesri edile
cektir. 

Hrıva ıilibıızlanma işinde hava ıi
lahlımnrn tahdidi kabili tatbik olabilen 
yeg.'•ne şekildir. Bununla beraber şayet 
tahdit usulü kabul edilirse buna riayet 
etmiyecek olan hakkında c-;?Za lertib:"!ı· 
den ictinap etmek müşkül olur. Halbu
ki tatbik olunacak bir ceza yoktur ki, 
harb<- muadil o?masın. Ceza tertibini 
kabiale hazır iseniz ayni zamanda harbe 
de hazır olmalısınz. Y aprlabilecek en fe
na şey: "Sulhu silahla temin edeceğiz 
demek ve bunu icraya hazırlanmış hu· 
yapmaruz lô.zundır.,. .. 

Şayet müttehit bir zamanı veya '?u~
tehit bir cezayi meriyetıe koymak ıstı· 
yorsanız memleketi şimdikinden kıyas 
kabul etmiyecek derecede daha kuvvetli 
yapmanız IUımdir. 

Bu beyanat meclis üzerinde çok derin 
bir tesir yapmıştır. 

M. Baldvin beyanatına devamla de
mi~tir ki : 

Hava ordumuzu artırmak için bütün 
noktalar tatbik olunmaktadır. iptidai 
i ş lere başlanmıştır. O suretle k~ endi· 
şeleriniz muhik ise, tek bir gÜn bile 
kaybedilıniş değildir. Katiyeo eminim ki, 
memleketimiz için kısa bir istikbalde leh 
like yoktur. Fakat bu ihtiyati tedbirler 
zaruridir. Çünkü panik biç bir sahada 
hava sahasından daha kolayca ~rkarıla
maz ve böyle bir panik ise memleketi· 
miz ve ayni zamanda dünya için pek 
\:Ok zararh olur. 

Almanyada 

Çelik migferlilerle 
Milli sosyalistler 
Arasında gerginlik 

BERLIN, 19. A.A. - Havas ajanıı 

muhabirinden : 
Celik miğferlilerle milli sosyalist ma

hafiti arasındaki gerginlik artmıştır. 

t rankfurt-Arn-Mayn polis müdürü 
"Milli sosyalist eski muharipler'' fede
ı·a~yonuna, bugün taşım: ş oldukları 
''Çelik miğferliler'' ismini ve üniforma
sını taşunaıını ve içtim.atar yapmasını 
yasak etmittir. Bu ya~ın_ ıebe~i .fede
ı asyon reisinin emirle~ne •.taa!:sızlık ve 
h3 1k arasında çelik mıgferlilerın uyan
dırnıı~ oldtıkları heyecandır. 

l>Dska ne konuıu.İabilir? Bundan başka, 
So~yet Rusyanın derhal küçük itili.f ta
rafından tanmması meaelHi de nıevzuu· 
bahs .,dilmittir. 

M. Litvinof dün akf&Rl Varıovaya 

Yeni vergi layihaları 
günü icra Vekilleri 
görüşülecektir 

Projeler salı 
Heyetinde 

'ANKARA, 19 (Telefonla) - Maliye ııekiıletinde bugün dıe Milli 
Müdafaanın takııiyesini temin için Meclise teklif edilecek ııergiler hak
kında tetkiklere devam olunmuştur. Tetkikatın yarın akfama kadar ik. 
mali, hazırlanan projelerin pazartesi ııeya salı günü icra ııekilleri he . 
yetinde görüşülmesi mukarrerdir. 

Şeker in satış fiyatı üzerinden kilo b~ına bir kuruş ııeya iki kuru? 
nisbetincle bir vergi alınması düşünülmektedir. Müskirattan kapalı şi -
şelere beş kuruştan on kurufa kadar Milli Müdr:ılaa pulu yapıştırılmak 
suretile ııergi alınman ve açık müskiratın 5 ila 10 kuruş vergiye tabi 
tutulmaııı muhtemeldir. Şurayi Deıı let nezdinde efradın ikame ede · 
cek~eri menfaate müstenit daııaların mikdarı üzerinde yüzde yarım ni •. 
betinde vergi alınması , hariçten gelecek ve dahilde imal olunacak lcis 
tik, kaıJuçuk ve kaıJuçuk mamulatından alınan istihlak resmine yüzde 
dört ila beş zam yo_oılması kahııe, çay ve kakaonu n kilosundan da 10 
ifa 15 kuruş, yünlü ve pamuklu mensucatın kilosundan ise 10 kuruştan 
20 kuruşa kadar istihlak ııergisi alınması mukarrerdir. 

ismet Paşa, lktısat, Nafıa, Ziraat 
Vekilleri Kayseriye gitti 

Mensucat fabrikası kuruluyor 
ANKARA, 19 ( A.A.) - 8Qfvekil ismet Pa~a Hazretleri bu aks:ım 

saat 22 ele hususi trenle Kayseriye hareket buyurmu.1lardıı. Ba3V~kiı' 
PQ.fa Hazretleri yarın Kayseri mensucat labrikaaının temelatm:ı ~era . 
simine riyaset buyuracaklardır. Adliye, lktısat, Nafıa, Zira7.t vekilleti
le bazı mebuslar, Hariciye vekaleti üçüncü daire müdürü, lktısat veka . 
Jeti sanayi işleri umum müdürü, B aşııekalet hurusi ka!em müdürü, Is, 
Ziraat, Cümhuriyet Merkez: bankalariyle Sumer Bailk umum müdürle~i 
ve Sumer Bankın diğer erkanı, matbuat umum müdürü, Anadolu Ajan 
sı ve matbuat mümessilleri, 5?ııyet sefareti müsteşarı, Soııyet sanayi he
yeti Başvekil PQ!fa Hazretlerıne refakat etmektedirler. 

Çankırıda şiddetli yağmurlar 
ÇANKIRI, 19. A.A. - Bir haltaclanberi yağan yağmurlcr dün 

öğleden ıonra kırk dakika devamlı bir surette yağmıf bahçelerde epey. 
ce hasar yapmıştır. Seller ıimendiler yolunda inşaat kısmında b:r k3p
rüyü doldurmu~ hattın lııir kaç yer ini tahrip etmiştir. 

• 
Başvekil ita/ya se_firini kabul et.ti 

ANKARA, 19 (Telefonla) - ltalya sefiri bu a~am Başvekalette 
ismet Paşa tarafından kabul edilmiştir. Sefir Cenapları Başvekili11 
yanında kırk beş dakika kadar kalmıştır. 

•• 
Uç aylık kontenjan bütçesi 

ANKARA, 19 (Telefonla) - icra Vekilleri heyeti memleketler · Ü· 

zerine kontenjan mikdarlarını gösterir temmuz:, ağustos, eylül ay :.m 
M listesini tasvip etmiftir. Liste yarınki Resmi Gazetede nesreclilecel.ı. 
tir. 

Türk - Japon ticaret itilafı 
ANKARA, 19 (Telefonla) - lktısat Vekaleti Türk - Japon ticare 

tinin inkişafı için tetkikat yaptırmaktadır. Ankarad,a ticaret itilafı mü. 
zakeresine cleııam edilmektedir. 

Bir tefsir halledildi 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Hükiimet, aske·i şahısların terli, teb 

dil nakil ııe tayinleri gibı askeri makamların kararları aleyhine Şurayi , . . 
Deıılete müracaat edilip ec/ilemiyeceğinin tefsirini Mecli · ten istemı7tır. 

M. Roosvelt 
Ayandaı silah ticareti mu
kavelesinin tasdikini istedi 

VASHINGTON, 19. A.A. - M. Roos· 
nlt silah ve mühimmat ticareti hakkın· 
da Cenevrede akdolunan 1925 mukave· 
leıinin tasdikini ayan meclisinden iste· 
ıni,tir. 

M. Rooavelt, bilhassa ıi:ahların htısu· 
si surette ve kontroldan azade olarak İ· 
mal edilmesinin ve satılma11nm beynel
milel karıtıldıların ve cidalterin bir 
menıei haline gelmiş olduğunu ve. bu ~: 
mal ,.., ticareti herhangi bir devletın mun 

ferit surette kontrol etmeıin~n mümkün 
olmadığını beyan eylemektedır. 

istimlak kanunu 
- -·--

Mecliste dün görüşülen 
meseleler 

ANKARA, 19. A.A. - Büy;ik Millet 
Mecliai bugün reis vekili Hasan Bıeyin 
rİyaıetindc toplanmı1tır. 

Celsenin açılmaa:nı mütea.kıp Süley· 
man Fikri Bey (Menin) in i k ve orbo 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziye
leri hakkındaki kanunun on all!ncı :nad· 
desinin değiştirilmesine dair o'an kanun 
teklifinin geri verilmesine dair takriri o
kunmuı ve ruznameye geçilmi-ıti.r. 

Bundan sonra müzakeresi bitirilmcmi; 
olan arttırma ve eksiltme kanununun 
müzakere.sine geçilrni,tir. 

26 milyonluk eşya ithal ettik. 1926 
senesinde ticari mübadele 27 mil
yon lira ihracata mukabil 25 mil -
yon lira ithalata baliğ olmuştur. Bu 
vasati rakamlar takriben 928 se -
nes.ine kadar bu şekilde kalmış -
tır. Bu tarihte Fransaya ihracatı
mızın azaldığını ve fakat ithalatı
mızın mevkiini muhafaza ettiğini 
görüyol'\1%. 

Bu son ıenelerde ticari müba
delemizde mahsus bir azalma gö
ı·üyoruz. Türk - Fransız ticari mü
nasebatmda bu yavaşlık neden ile-

•· Sovyet Ruayarun milletler cemiyeti
ne girmesi ihtimali ile, Moskova'run bir 
" Avrupa mütekabil muavenet miıakı" 
teklifine olsun, veya milletler cemiyeti 
mu&hedesine veya silihları tahdit mu-
1'ave1esine, Sovyet Ruıyanm komşu dev· 
Jetlerle imzaladığı muahedelerde mevcut 
•·c mükemmel bir tarifi olan mütaamzın 
tarifinin konulması olsun, Cenewede 
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lzvestiya'dan: 

hareket ebnittir. Kanunun 71 inci. maddesinin müzake
resi 5Jra11nda Doktor Mustnfa Bey ( Ço 
rum) verdiği bir takrirle umumi ve hu· 
susi bütçelerle belediye bütçelerine m~v· 
zu tahsisat ile alınacak eczayi tıbbiye a· 
lat ve edevatı cerrahiye ve hastahane 
ali.tı gibi malzemenin bu kanuna t.ibi 
olmadan ve Hilaliahmer debboylarınJ~ 
bulunup kuHarulmamı! olanlardan mali .. 
yet fiyatı üzerinden ıalJn a1ınmasını iı· 
temiş ve Meclİ5 bu takririn ayrı bir 
madde halinde kanuna konulma•:nı t •· 
vip etmiştir. 

. ı· 'I rı ge ıyor. ,, 
Ziya Bey bundan sonra bu ya-. 

vaşlığın sebeplerini izah ve geniş
letmek çarelerinden bahsetm~ -
tir. 

Ziya Bey nutkunu bitirirken, 
Türk - Fransız ticari münaseba -
tının daha faal bir şekilde yeni -
den baflaması şerefine kadehi kal
dırmış ve misafirlere hoş geldiniz 
diyerek memleketlerinin terakki, 
refah ve saadetini dilemiştir. 

Bu nutka Fransız heyeti reisi 
Mösyö Felix Prax güzel bir mu • 
kabelede bulunmustur. Mösyö Pra
x nutkunda iki m;mleket arasında 
ticari münasebatın inkişafı lüzu • 
mundan bahsetmis ve bu maksatla 
iki memleket tüc;arının elele vere
rek çalışmala rı lüzumunu anlat • 
mıştır. . . 

Ziyafet saat 14,30 . da bıtm~ş
tir. Davetlile• hususi bır vapur ıle 
Boğazda bir gezinti yapmışlar ve 
Beykoz d eri fabrikasını zıyaret et

mişlerdir . . 
Avdetle B ylerbeyi sa~ayr ge~ıl 

miş , davet ' lert; burada bır çay zı
yafeti verilmiş~•~· .. .. 

Fransız sefın Mosyo Kamme -
rer bu.ı_ün Franıız dostlarımız ıere 

Vindimiaire'den : 

BernarJ ShaıJ yanında güzeUiJı hak 
kınJa münakafa yapılıyordu. 

Schaw dedi ki : 
- Ne derlerse desinler kadın dai • 

ma erkekten daha güzel görünür. 
Hazır bulunanlardan birisi derhal 

atrlJı ıJe taıulik .,ui: · 
- Tabii aurettd 
Shcı&1 aöRne deuam etti; 
- Yanılıyorsun azizim, yanılıyor .. 

•un! Tabii aurette değil .sun'i .surette .. 

••• 
M. Tituleako Garbi Aıırupa aeya -

hat.inden çalı memnunen avdet etmiş
ti. Bittabi bi%im Hariciye ne~reti .. 
miz hakkrnJa lazımge/.,n iltifatları 
ibuıl etm.,kten çekinmiyordu. Çünkü 
Fransız: • Romen politikaSJ takip <!di
lecek esaslar hakkında M. Barthou ile 
tamamile mutabık kalnuştı. 

Romanya ııe Bulgarirtandaki ııa • 
ziyetler hakkında b:. makale yazmak 
İçin Bükreıe g.,len bir Fransu muhar 
ı·iri bu muele etrafında Romen dev
let adamının fikirlerini t<!sbit ettikten 
sonra :sözü Türklere intikal ettirdi ve 
Ro,,,.,nlerin Türklu karşısındaki son 
vaziyetlerini anlamak iatedi. 

M. Titul&ko, hiç düşünmeden fU 
cevabı verdi: 

- Türkler Şarki Avrupamn yega· 
ne samimi in:Janlarıdır ... 

Muharrir bu ıöz üzerine hayrete 
düşmüştü. M. Tituleıko vaziyeti an/a
d< ıJe hemen cümleaini ikmal etti: · 

- Tabii Rom.,nf.,rle b"rabu, Aııru 
panrn yegône aamimi insanlandır. 
Le Journal'dan: 

Journal gaz;et.,n Arabistandaki 
harp üzerine muharrirlerinden birisi· 
ni Arabistana göndermiştir. Muharrir 
~azetesine gönderdiği ilk mektupta 
lbninuudu tahlil etmektedir. Bu tahlil 
de çok tayam dikkat köşe[.,, ııardır: 

• .. Açıkça söyliyelim, ancak 1924 
senesinde lbnia.suuda tôbi olan Hicaz 
kendisine henüz: tamamif., bağlanmı~ 
t.,lakki .,dilem.,z;, Zat.,n bu mücad.,le
de kendilerinin yardımı istenmemis -
tir. Yalnız kralın vatandaşları olan 
Vahabiler muntazam ordular halinde 
harpt., çarpıfmaktadrrlar. 

Muharrir bundan sonra harbin hi • 
kayetin., 11irm"d"n """el lbnissuut hak 
kında malumat uumektedir: 

• , . Kral etrafına aamimi bir hür
met telkin elmitsir. Çünkü <!ıJıJe/.,mir 
de ff!vkaltid., adildir. Filhakika bazı 
memurlar;!n her yerele olduğu sribi sui .. 
i~timal yapmaları imkôn dahilinde • 
dir. Fakat Hicazlılar bilirler ki Krala 
müracaat ederlerse bu suiistimal eler 
hal tamir olunur. 

.... Kralın hafı;z;asr çok kuvvetli • 
dir. /~i kôtibine a;·ni .zamanda yazı 
ya:zdlrır, arada başka ıılerle mef~ul 
olmak icin sözünü keser ve bu bitince 
derhal hic tereddüt etmeden yaxı ya· 
zar. Din1ağı rahat nedir bilmez. 

. . .. Konuştukları adamların fikir
lerine ve karakterlerine nüfuz eder 

ve Napolyon gibi asit.erin lt.issiya.tına 
hitap etm<!sini bilir. Ancak Napolyo
na layik gör.,bileak bir ııaziyeti :ik
retmed.,n geç.,miy.,ceğün: 

Netic.,si malum olmayan bir muha
reb.,nin akfamrnda Kral yaralanm<flr. 
O zaman hissetti ki maiyetindeki aa• 
kerler kendisinin kuuııetini kaybetti • 
ğini z;ann.,diyorlar .. Duhal cİıJardaki 
feyhlerd<!n birine haber gönd.,rdi. 
Genç bir kız getirtti ıJe harp m<!yrla
nmda kendi3in., nikah kıydırJı .... 
The Economist'ten: 

Haftalık The Eeonomist mecmucuı 
başmakalesini Çin uazivetin., tahsis 
etmeı.tedir. 

Muharrir diyor ki: 
Çinin ikhaadi inkifal• beynelmilel 

te~riki meıai için fimtliye kadar em -
sali görü/m.,miş bir fırsat l<!fkil etmek 
tedir Ne Çin "" d., dünyadaki Jiğer 
memİ.,ketler Japonyayı Çinin m<!na -
biini munhasıran kendi lehine olarak 
istismar etmek hususunda serbut bı .. 
rakamazlar. Bu mesele ü:r.eri.nde . Ja -
ponya ile kat'ı bir itilaf .,/de edılm., .. 
si f.,ıJkaltide mühimdir. Milletler Cemı 
yetinin Çin hıikümeti ile teşriki mesa
iye devam etme.si yalnız Çinin rakip 
menfaatler arasında bir cidal sahası 
olmasına mani olmakla kalmıyacak ay 
ni zamanda Şark ıJe Garp milletleri 
arasındaki iktrsadi inkişafı Jostça a -
henkdar İı'!lmalı hususw:- -'a kat'i bi.r 
rol oynayacaktır, 

lz:rıestia gazetesi g.,ç.,n sen., Soıı!et 
Rusyada yüz; milyon rübldik altın ıs
tihsal olunduğunu yaz;maktadrr. Bu 
mikdar Çarlık :amamnda istilısa! ".lu 

'kJ 'k · mislidir Altın ıstrl•· nan mı arın ı ı · tl 
aali bu ·~ne de artmalıta detJant e e· 

L • 'lk dört aylık prp<Jgram frz 
c.,,.tır "" ı • ' lh '/ 'ld /G8İle tahaltlruk ettirilmqtır. tr a en 

ı.-•foluruın y.,ni altın mad<!nle aonra -. .• d l . 
rinin mikdarr ihtılal en evve yuz sc .. 
ne içinde k.,1folurwıın milıdardan faz;. 
ladır. 

Ekıelsior'dan: 

(Eknlsiyor) gaz;ete•İnin CeneıJre 
hususi muhabiri, Ceneıırede SoıJy<!t 
Ruıyanın Milletler Cemiyetine girme
sine dair müzakerat ecreyan ettıJini 
bildinn.,kt.,dir. Muhabir diyor ki: 

"Bu mesele oldukça ilerlemİ• g,; • 
rünüyor. Fakat h.,nü:ı:: ba:ı::ı müşküller 
Moskoua hükumeti tarafından çıkan! 
P>uf değildir. Fakat SoıJyet Rusya, bu 
gün hemen bütün Avrupa devletleri 
tarafından olduğu Kibi Milletler cemi 
yetinin toplanmış olduğu lsviçre tara 
fından 'da hukukane tanınmasını iste 
mektecl.ir. Binaenaleyh Avrupa sulhü· 
nün idamesi için büyük bir ehen1nıiyeti 
haiz olan bu meselenin neticeleumesi 
Moskovadan :%İyaJe, Bern'de gibi vö· 
rünmelıtedir. 

Layihanın diğer maddeleri de müza
kere ve kabul edildikten sonra muvak· 
kat maddenin tayyi hakkındaki Refik 
Şevket Bey (Manisa) in takriri kabul 
edilerek madde tay ve layihanın mü -
zakeresi ilmı.al olundu. 

Bundan sonra ruznamenin üçüncü 
maddesindeki lstanbulda ve vilayeılcı·· 

de belediye daireleri namın;ı istimlak o· 
lunacalı: mahallerin istimlak ıureti hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin de· 
ği§tİrilmesi hakkında layihanın müzake
resine geçildi. 

Birinci maddenin müzakerc5İnde Sc
liohattin Bey (Kocaeli) encümen n>mıM 
söz alar:ık, belediyelerin tthir ıulan İ· 
şinde SL1 membalarıınn hemen umumiyeı 
le belediye hududu haricinde ka!J ğı İ· 
çin şehre su getirihnek i.-indeki isl ih • 
laklerde mü~kulata tesadüf edilmekte ol 
duğunu işaret eylemek ve bu noktanın 
tamamlanması için maddenin encüın :?ınö! 
verilmesini istemiştir. 

Kanunun ikinci. maddesinin nıiizaket•C 
.sinden sonra pazartesi glinii to:ılanmak 
Üzere İçtimaa nihayet veri!miştir. 
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ŞEHiR HABERLERi "Yol parası mı? . 

Yol! Parayı mı? 
Tarih tedrisatı 

Biz ta İmperatorluk devrinin 
sonlanna kadar harp, fütuhat pe -
Fıde kofQ'.n bir millet olduğumuz 
için tariı~ıerimi:ule bilhassa bu nok 
tayı tebarüz ettirmişizdir. Bu o za
man o kadar ruhumuza iflemİftİ ki 
mekteple.'tle okutulan bütün tarih 
dersleri ôJeta mazide geçen bü • 
tün askeri vakayiin RÜnü gününe 
tesbit edilmis birer aksi olarak ka
lıyordu. Bu tarihlerde dünyanın ge 
çirdiği içtimai tekiimüller, iktıu: · 
di ·hamleler, devletler btynintit. 
akJolanan muahedelerin sebeple • 
ri, felsefe, fikir ôleminde hiiırıl o • 
lan bütün değipklikler ihmal eJil
misti. Hele iııtibdat dev ıinde ya • 
şa}.an bütün bir nesil, dünyadaki 
idare telakkilerini yerinden sarsan 
ve meshur lilesof Kant'ı bile fa • 
prtac.J. bir azamete sahip b~l~nan 
Fransa ihtilôli kebirinin ne gıbı e • 
soslardan ilham aldığını bilmezdi 
ve öğrenmesine de imkan Y?ktu: 

lstanbulda erkeklerin 20 yasın- EKONOMi 
dan 65 yapmı kadar olan lıısm~ -
dan ırenede altı lira bir vergı alı • 
nır. Bunun adıruı (yol parası) der
ler~ Ben kendimi bildim bileli bu 
(yol P«rası) nı veririm. hunun mik 
tan her zaman değisir. Bir aralık 
0 n ~iraya kadar ç~ışh. Şımdi al
~ lıradrr. Ve pek fakir olanlar İs • 
~~na edilirse verilmesi pek güç 
~r vergi de değildir. Amma ba ver 

l•ılen fikayet edenler çoktur. Ben 
olsam bu vergiye (yol parası) de -
lllem. Çünkü lııtanbul ~.;ının en 
$Ok fikayet ettiği fey yolsuzluktur. 
Bıuıu lstanbul vilayetinin ( me -
llluııin) ve (kalem) muhitinde tek 
rcrr ederseniz size gülerler .• Ve ya
rı merhamet, yarı gurur ile karışık 
lcrrip bir hiue biirünmÜf olan şu 
'Özleri söylerler: 

- O yol parası fehrin içindeki 
Yollar için değildir. Şehrin dışın -
flaki yollar içindir! 

Bunu ifitince bir kısmı büsbütün 
~far: 

- Y aha! Ben fehrin dışına ayak 
~mlf adam değlim. Ne diye pa
ra vereyim?. Ve bu fİkiiyet bir se
lle Ürer. Halbuki bu verginin esası 
lı.ılkın ~ yapmah mükellefiyeti -
d" d • ır. Herkes senede :zanne enm 
'ılört lliin bedenen çalıf"l'Jya mec • 
burdur. Ve bu mecburiyet simdi 
bir mali mükellefiyet fekli,;i al -
ııırştır. Bunlann hepsi iyi. Vergi 
eti.,( nırken de (1 numaralı vergi), 

2 ııumaralı verıgi) diye numara 
~rımcız ya! Elbet bir ismi olacak. 
~ada (yol parası) denmiş .. 

ŞllJtdi bu yol parası nasıl tahak • 
:-k eder ve nasıl tahsil olunur? 
l 01aaı ( cayi dikkat) tir. Mahalle
eı- her tahakkuk mevıriminde yol 
~aaı verecek olanların bir liste -
llııi Yaparlar .. Bu ıisteler yalnız i · 
;metgah esası üzerinden yapılmaz 

eaelii ben yazın Altunizadede o
~rum. Bir de Fındıklı tarafında 

Bu seneki yerli 
Mallar sergisi 

Sergi 18 Temmuz çarşam
ba günü açılacak 

Milli sanayi birliğinin seneler • 
deııberi muvaffakıyetle batardı • 
ğı ve milli iktısada yerli mallar ba
rd<etinde mühim rolü olan yerli 
mallar sergilerinin altıncısı bu se
ne 18 temmuz çarıamba günü a
çılacaktır. Sergi 17 gün devam e • 
decek ve 5 ağusros pazar günü tam 
gece yarısında kapanacaktır. 

Sergiye iştirak edecekler sa -
nayi birliğine müracaatla yerleri
ni almaktadırlar. 

Bulanık suda balık ıvlıyııılar 
Maliye vekaletinin yeni vergi · 

!er için hazırladığı esasların yan · 
lış anlaşılması ve yanlış tefsir e -
dilmesi dün kambiyo borsasında 
bir aksülamel yapmıştır. Fakat ak
şam üzeri vaziyet tavazzuh etmiş
tir. 

Yumurta tacirleri bir rapor 
hazırlıyorlar 

Yumurta tacirleri dün son defa 
toplanarak ispanya , ltalya ve Al
manyaya yumurta ihracatımız et
rdında ~diye kadar alınan karar 
lan tetkik etmişlerdir. Rapor bu . 
gün lktısat vekaletine gönderile • 
cektir. 

Avrupa iktısadl birliği 
konferansı dağıldı 

Viyanada toplanan Avrupa 
iktısadi birliği konferansının me • 
saisi nihayet bulmuştur. 

Konferansta memleketimiz na • 
mrna Viyana elçiliğimiz batkitJbi 
Bedri Tahir Bey bulunmuştur. 

Bit Alman firmasının tetkikatı 
Merkezi Hamburgta olan bir 

Alman firması Türkiyede yiye -
cek eşyası üzerine geniş mikyas -
t a it yapmak için tetkikat yapmak
tadır. 

Esnaf bankası tahkikatı 

. •r mektepte hocayım. Babıali cad 
ıle.inde de gazeteciyim. Bu üç ma
~lede de ben yol paprası mükel
<;fi olarak cetvele geçerim. Ekse -
rı latanbuJlular da böylece hem o -
~duğu, hem çalıştığı mahallele • 
"n tahakkuk cetvellerine giriyor Esnaf Bankası hakkındaki asli 
ııe bu suretle mesela bir milyon li- tal-Jcikata devam edilmektedir. Ah 
tq Yol parası tahakkuk ediyor am- met Muhlis Bey dün de belediye 
~ ~ahailat başlayıp ta iki veya lktısat itleri müdürü Asım Sürey -
,,:

111m gibi üç yerde yazılı olanla,. ya Beyi dinlemittir. Mevzuubahis· 
al r~nu vererek eline makbuzunu ~seleler sabık iktısat müdürü mer 
. ılı mı bütün tahakkuk defterle - hum Kemal Ömer Bey zamanında 

;1'1den adını sildiriyor ve altı lira cereyan etmi' bulunduğundan A -
thsiı' edildiği halde on ırekiz lira - snn Süreyya Beyin malumatı hadi
ı/t tahakkuk kapahlıyor. Hesap ve senin esası üzerinde olmamıf, te -

'ttaliye islerinde bulunanlar bunun ferrüatına mtinbasır kalmıttır, tah 
le &cıkat fey olduğunu pekal~. an- lı::ikat ve tetkikata devam edilmek-
1arlar .. Bunun ilk bakımda mukel- tedir. 
ele tesiri yoktur. Yalnız bu tahak 
f'uk cetvellerinde yazılı olup ta bu 
;rıarnıyan bir takım adamlar var. 
urılar kimdir? Nedir? Oralannt 

~it fazla araftırmıyan tahsilJ_a~la~ 
~~n mesela bir isim benzeyıp gı 
0İ rnü:..asebetlerle, hele mali sene 
•0ııuna doğru sıkışıklık yüzünd~n 
l.cızı yanlıslıklar ve mükelleflerın 
~arına bazı gayretler yapıyorlar. 
~Uıılardan birine ben şahit oldum: 

0 1 Parasını vermiş bir adamın evı 
~~ haciz memurları gitmişler ve ken 
!-irıin orda bulunmadığı bir sırada 

~esirıden alh lira ta~sil e~~iş!."..~: 
darncağız aksC!711 evıne dondugu 
~an Yol par~.;ı için hacze gelin
~gırıi öğrenmiş ve bu parayı daha 

A!"•toıta tesviye etmiş olduğunu 
tırlıyarak her iki makbuza bak

i''' Ve görmüş ki• son tahsil edi -
n:" Para küçük is;,.i kendisinirı_ki : 
,..., ı,erızeyen fakat babasının ısmı -,,.r, • 0 •an bir baskasınındır. 

~{l.d~m ne oıU:?! diyeceksiniz de 
V mı? . .!!en bu fikirde .~eğilim . • 

h .ergırıın miktarı, nev ı ve mahı -

Akıl Hıfzıssıhhası cemi-
yetinde bir karar 

Akıl hıfzwsıhhası cemiyeti mer 
kez heyeti, polikliniklerde çalışan 
doktorlarına müracaat edecek 
çocuk baba ve annelerine sınıfla • 
rı:nda geri kalan çocuklarda ruhi 
muayeneler yaparak evlatlarının 
zihni ve ruhi vaziyetleri hakkında 
ebeveyinlerinin aydınlablınasına 
karar vermi,tir. ---
Galataıayrahların gezintisi 

Galatasaraylılar dün Şirketi 
Hayriyenin 71 numaralı vapurile 
bir deniz gezintisi yapmışlardır. 
Gezinti çok güzel olmuştur. 

J __ B_O_R ..;..S..;..A _ _.I 
(q Banl<aundan alman cet•eldir) 

19 Mayıs 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
lstilı:ra.zı dahili 96 Rılabm 17,75 
1933 istikraz:• 93,SO Müme&ail 57,50 
Ü1Jitürk 31 "~ il 4cıı 55 

,. il 31,25 " Dı 
111 31~ " 111 47,10 

" ESHAM 4 
it !la.abu Nama 8.60 ı Şir:. Hayriye 

H .1. 8 60 Re1ı 
'' " •mı ıne · Telefon 
" .,. Mü••İ• 98 Terkoı 

. ttı at ey. 

16 
4,15 

11,50 
19,40 
U,50 
16,75 
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lstandar Ovil gaz kumpanyasının Beykoulaki depolan •• 

Beykozdaki gaz depoları 
tehlike mi geçiriyor? 

Sahildeki tepeler denize kayıyormuş 
1 ••••••• 

Bir belediye 
yerinde 

fen heyeti dün hadise 
tetkikat yaptı 

Beykozda Selvibumunda lstandı.r Ovil Amerikan gaz ve benzin 
'irketi belediyeye mühim bir müracaatta bulunmuftur. Bu müracaatın 
mahiyeti tudur: . 

Şirketin depolarının ve tanklarının bulunduğu sahil arkasındaki 
toprak ve kaya sırtları heyelan peyda ebniştir ve denize doğru kaymak 
tadır. Eğer bir tedbir alınmazsa toprak birdenbire daha fazla kayarak 
gaz depolarının denize sürüklenmesine sebebiyet verec-:J<tir. . 

Bu vaziyet üzerine, belediye derhal faaliyete geçmış ve tetkıkata 
batlamıtbr. Dün bir fen heyeti depoların bulunduğu mahalle gönderil
mi.tir. Heyet burada tetkikat yapmaktadır. Ani bir tehlike olduğu anla
şılırsa, sahildeki gaz depolarının b~ka bir .taraf.~ nakli için derhal fi~i
yata geçilecektir. Tetkikat yapan fen heyetı henuz raporun~ ver~emıf
tir. Fakat buradaki toprak kaymasının mühim olduğu tahmın edı~mek -
tedir. Çünkü gaz şirketi fenni bir muayene yaptırmadan, buradakı top • 
raklardaki heyelanı tesbit edebilmi şfo · _ • . . 

Anadolu sahilinin bu kısım1armd& heyelan hadıselerı sık sık vuku 
bulmaktadır. Bundan bir müddet evvd de P~bahçede bir heyelan ol
muftu. 

Türk harfleri ve 
Ordu lisanı 

l ViLAYETTE 

Maliye kursu 
Açılıyor 

Hintliler de bizim harfle i 
almak istiyorlar 

Gazi Türkiyesinin kabul etti • 
~i yeni yazının bütün şark mem -

leketlerinde u 
yandırdığı ala -
ka her gün bi -
raz daha artmak
tadır. Hindis -
tan müslüman -
lannın kullan -
dıklan ordu li -
sanının da bizim 
yazımızla yazıl -
ması ciddi bir 
surette düşünül -
mdı:tedir. Mad -

rastaki Medre -
Mehmet Ali 

Ayni Bey 
sei i.zime erki -

nından birisi tarafından yazımı -
zın Türkçeye nasıl tatbik edilmiş 
olduğunu gösteren bazı eserle • 
rin kendisine gönderilmesi için İs
tanbul üniver~itesi profeş()rlerin • 
den Ordinaryüs Mehmet Ali Ayni 

•Beye müracaat edilmiştir. 
Profesörümüz bu müracaata i

cap eden cevabı yazmaktadır. 

Sıcak çok fazla 
Dün hava, eksenyetle güneıli 

olmasına rağmen, çok aıkıntılı idi. 
Bilhassa ~ir i4iinde bu sıkıntı 
daha fazla duyuluyordu. 

Bu sıkıcı hava dondurmacıla -
n, şed>etçileri seYİndirmektedir. 
Dün bazı kimselerin sokakta ce -
ketsiz gezdikleri görülüyordu. 

Y eşilköy hava rasat merkezin -
den aldığımız malumata göre: Bu
gün havanın memleketimizde ve 
bütün Anadoluda, Adalar denizin. 
ele, Karadeniz ve Akdenizde kuv -
•etli rii&girb •e yağIJlı olması mutı 
temeldir. 

Dün hararet derecesi en fazla 
28, en az 16 yazılmıttır. 

----
Kurs mutlaka 1 Haziranda 

açılmış olacaktır 
Maliye memurlarının mes -

leki malumatlarını arttırmak ve 
yeni kanunların tatbikat u
& •ilerini göstermek , izah etmek i
ci.ı Maliye vekaletince ihdası bit -
ıİiıilen ma iye kursu l haziranda 
r.çılaca ktır. 

Derslere Halkevi salonu tahsis 
edilmiştir. Derslerin muallimleri de 
tayin olunmuştur. 

Derslere bütün memurlar mü -
nave.be ile devam edeceklerdir • 

Derslerin açılmastndl\ bulun -
mak üzere maliye müsteşarı Faik 
Beyin geleceği teeyyüt etmemek
tedir. 

Vali Yalovada 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Bey Yalovaya gitmiştir. Muhittin 
Beyin Y alovada on bq gün istira
hat edeceği öğrenilmiştir . 

Recep Beyi ziyaret 
Dün vali muavini Ali Rıza Be.ı:'., 

Cümhuriyet Halk Fırkası um~ı 
katibi Recep Beyi ziyaret etmış

tir. 

lstanbul - Edirne şosesi 
lstanbul - Edirne §(>Sesinin İn -

şıısına başlanmıştır. Yolda hum -
malı bir faaliyet vardır. 

lstanbul vilayeti kendi hududu 
olan Silivrinin Çantaköyüne ka • 
dar yolu yaptırmaktadır. Bu kı -
sımda yüzlerce amele çalıtmakta
dır. 

Vapurculuk ıirketinin 
yeni vapuru 

V ..,urculuk şirketinin İng\lte
reden yeni aldığı Domiuika Tapu
nmu limanımıza getirmek için dün 
bir süvarinin idaresinde mürette
bat Kardife müteveccihen hareket 
etmiftir. v..,ur haziranın ilk baf
tasmda burada bulunacaktır. 

tı "" olursa olsun, tahsildar:Or o
lu tahsil ederlerken ellerine veri -
e.rı hükumet ve kanun kuvvetleri
"' tatbik edecek:eri mahalli iyi a· 
hClftırrnak ve yanlıs bir hareketle 
,j1"-• izrar etmem.;kle mükellef.tir 
.. albuki tah,ilat gecikir ve tahsıl • 
•QrL ' )"" z .. -~'"f"l&a böyle (yo. paprası so 
unu (Yol paprayı) şeklinde a?lı 
~r ve tatbk ediyor. Bence tahsıl • 
;:rlar erı dikkatli adamlar olmalı

r. Çünkü o halka hükumet kud-

Türlır.i1e Cü-hü- \ IÇ~hentod 
r17et Bankaıu 57..SO Şark dey. 
Tramvay 40,75 Dal1a 
Anadolu Hisse 27,80 Şark m. eu.. 

1.30 ~

1 1,55 
4 

~etin · ·· ' . · ı gosteren bir şahsıyettır. 
FELEK 

Bir tonaj ihtilafı 
Vapurculuk şirketi ve Deniz • 

Yol!arının yeni aldığı vapurlar ü • 
2erın "k· "d d b' · tlı e ı ı ı are arasın a u· tona) 

tiıafı çıktı. 
d B.u ih tilaf:;; halli için Ankara -
.a hır komisyon teşkil edilmiş · 
~.r. Komisyon iki idare için yeni 

h~r tonaj nisbeti tesbit edecek ve 
ır dah · - · · cek · 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 640.25 Prai 
Pars 12.,06 BerJin 
Milano 9,35,63 Madrit 
Cennr• Z.44,76 Belsrat 
Atina 83.S~lS Zloti 
Brükse1 3,40,66 Penco 
Amstenlaın 1,17.46 Bükref 
NüyorL:. 79.85 Vi7an.a 
Sof ya 65,63~ Moako•a 

N U K U T (Sohı) 
Kur•t 

19,0I 
201,96.-

5,82,45 
35,rn 

4,20 
2,69 

79,33 
4,22 

tl,00,50 

20 P . Franaıs 
ı Dolar 
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117 
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214 
115 

24 

20 1. la-.i~r• 
l Peıı:ela 

808 
16 
49 

20,50 
19 
63 

ı lsterhn 
ıo Lire t 
2.0 F . Belçika 
zo Drahmi 
ı Flo rin 
1 Şile A•. 

83 
22 

1 Mark 
t Zdoti 

20 Ley 
20 DUıar 
1 Çerno•iç 

Alhn 
1 Mecid ' • 

Gazetemizin fransızca nüslıaaı olan La Turquie'nin Saray sinemasında 
d .. tertip ettig"i ikinci matinesi de büyük bir rağbet göNlü. La Turquie un . . . . .. . .

1 

POLiSTE 

Hiç yoktan bir 
Cinayet oldu 
Dirseğe kazaen dokunmak 
tan kanlı bir kavga çıktı 

Evvelki gece Balatta bir cinayet 
oldu. Salahattin isminde birisi, a · 

-abacı Mustafa 
-----. oğlu 18 Yatında 

SALiH EF. 

SıUihi vücudünün 
mutelif yerlerin -
den ağır surette 

yara,Ja.dı. Vak'a ~u 
dur: Salih, Balat 
Ç&J"flS~an geçer 
ken l<azaen Sali
hattinin koluna 
çarpmı• ve he . 
.nen : 

- Pardon! de
miftir. Lakin Sa

.l&hattin: "-Ulan zübbe herif, ben 
pardon, mardon tanımam, diye 
söylenmiftir. Bun ... üzeriıııe agız 
kavgası ~lamıt ve Salih Salihat
tine bir tokat atnn.ıır. Salahattin 
tokatı yeryemez belinde ~ıdığı 
bıçağını çekerek Salibin gırtlağına 
ablmı• ve bıçağını, çocuğun muh
telif yerlerine saphyarak kaçını• · 
br. Salih, yere yıkıhnış, Balat Mu
sevi hastahanesine yabnlmı,tır. 
Yarası ağırdır. 

Carih Sali.hattin bir saat sonra 
yakalanmıfbr. Salahattin bundan 
altı ay evvel gene Balatta, çalı•tı -
ğı bir meyhaneye gelen Feyzi is -
minde birini sustalı çakı ile yaralı
yarak öldürmü' ve o azman da ya 
kalanıp adliyeye verilmisti. Hayli
ca müddet mevkuf olarak muhake
mesi devam ederken kendisinin 
talebi ve ağır ceza mahkemeri.nin 
müsaadesile serbest bıralulmı•tı ve 
muhakemesi gayri mevkuf olarak 
devam ediyordu. 

Bir otomobil devrildi 
Cuma günü Maslak yolunda bir 

otomobil kazası olmuttur. Hakkı 
!::eyin idaresinde 922 No. lı otc -,ıo 
bil lstinyeden gelirken Ayas~ı,a 
çeşmesi önündeki virajı dônecegi 
unada sol tarafa devrilm ittir. 
Hakkı Efendi hafifçe ba,ından ya 
ralanmıftır. Arkadatı Mehmet Be
yin ayağı burkul~uştur: Etfal h.as 
tahanesinde tedavı edılmektedır. 

Bir o \oh Us yand ı 
Kırklarelinden lstanbula gel

mekte olan f()för Mehmedin idare 
ı:ıindeki otobüs Çelanece yolunda 
feci bir kaza geçirmiştir. Otobüs 
vvelki gün Çekmece civarına gel 

diği vakit benzini bitmi.ıir. ~oför 
depoya benzin botaJtırlcen bır~e~ 

a benzin alanıf ve otobus anı 
egzoz al - L 
'5ilde ve alev e". ~anm~ga oaf 

1 t O tobüsün ıçındekı yolcu-
amı' ır. b 1 lar feryatlarla ?a.ğırmağa ~ amı' 

lar ve kendilennı dı\l&rı zor atmış
lardır. Otobüs beş dakika için.d~ 
kül olup bitmi~tir. , Yolculardan ıkı 
küçük çocuğun a_ya~ .. ~~mışt~r. 
Mahalli nahiye mudurlugu tahkı -
kata b~lamıtlJr. 

Nereden duştu? 
Sen Jorj hastahanesine müra : 

caat eden yaralı bir adam tedavı 
altına ahnmıqır. Bu adam Bu_rg.az 
adaııında bir ev boyarken d.Jıup 
aralandığını aöylemİfSe de if!~ . .,.. 

!'inde bazı şüpheli noktalar gorul
düğünden tahkikata ba~lanmıttır. 

Kumarbazlar 
Kocamustıı.fapaşada Hacı Ham· 

za mahallesinde Niyazi ile Muata -
fa kumar oynarken cürmü methut 
halinde yaka1anmı'1ardır. 

Yapı yerinde hırsız . 
Beyazıt Balabanağa mahallesın

de oturan mütekait Mehmet efen • 
dinin yapı yerinden yedi tahtası
nı çalan sabıkalı Muttafa vakalan-

Göriiliiyor ki, •ade kendı tarı • 
hUnu için değil, biitün be.'eriy~ la 
rihi için de bu usulü tatbılı ~ı!o•, 
ve tarih diyince aklımıza, fılanca 
jeneralin filanca kumandanın bi~ · 
mem hangi kale önünde kaç gun 
dayanabildiğini, n0$1l geriye çekil
diğini, ncud ilerlediğini bi.'.nek 
ilmi geliyordu. Bitta bi bu harp!e • 
rin saiki olan sebepler hiç bir va • 
kit esaslı bir surette göalerilmemiş 
ti. 

Ha"lfnıki bu harp tarih "nin ya • 
nında bir de befer tarihi vardı. Bc
,erin geçirdiği tahavvüllerin, sa -
hip olıl'uğu fikirlerin, ilim sahaııın· 
Ja iktısat salıtuında gösterdiği te
kômüllerin tarihi vardı. 

Hegel'in tebarüz ettirdii'! Dy • 
namİ6me esası bütün tanhte Je 
kendiıaini görteriyor, ve insank ~k .: 

. t "h" tetkik eJerek te amu 
serıya an ı .

1
. d 

lün çarelerini balabı ıy':'rl"u. l" k" 
Şuraııını ~ıJ.ra soky ıyke ı~ ı 

bu fikri dermeyan etme as crı .t 
rihi ilımal e!elim ve ~>n~n,~en~e 
eni bir tarıh çerçevesı çıze ım u e· 
~ek Jeğildir.Onun da fa"deleri var 
J17, Fakat diğer taraftan yeni sena 
yilesen ve beynelmilel iktısaJi ca'?i 
aya giren b'r memleket olmamı~ ı
tibarile muayyen bir sevi:redcki t ' ' ' 
sil çağında taııih i bu zavıyedcn de 
uaslı bir surette tetkik etmek ;:c.. -
roretincl eyi:::. . • . 

Hayata atılacak gençler ıç:n. l u
tün dünyanın geçirdiği r. •~l·I la 
aliyet .ahaJa, ~nı öğren .. hal 
de /ait/etlen hali olmıyacak•, • U • 
mumi tarihin yanıntfa b_ir tlc_m':k • 
teplerimize sınai , t:ca.rı ve lıl.'T• ta 

·1ı d • ·ıave etmemız lazımdır. n ersı 1 ha • •t 
B .. ilk bankanın ngı eı aı 
ug~? d 1 açıldığını, muhie . 

dahuın e nası lı ·ı·f h'"kiimdnr. 
lif ;zamanlarda mu te 1 u • 
ların ~ ve ticaret hayattı;• tcn.~u_ıı 
etmek için ne gibi ted b:rler .ıttı · 
haz ettiğini bilmek dün yadak. em· 
peryali•t likiderin hangi şeraıt tah 
hnda inkişaf ettiğini ve nefoı )"O· 

pabildiğni görmek hepimı:; için la 
ideden hali değildir. !Ju nı;ohtc: "in
.san kültürüne" yardım eden muh!m 
bir esastır .. Parlemenlcırism' rı~u -
l""nün nasıl ve hangi ..,.,ait f.7hi • 
-r-~nde ilk dela hangi memleketler. -
de doğduğunu öğrenmek, muh~elı~ 

.. her memlekette nasıl m ki 
sanayıın ı·k· • 
saf ettiğini bilmek dil.ı) a ı " " . 

l .. senelerce idare eden cere . 
emını . ..• t k bu 
yanlan, teliikkilen ogreıl m~ 
"kültür" e az mı hizmet e ~r '. 

Tarih tedrisatımı::cla bulun bu 
noktalara Jaha fazla temas et'!ıek 

/rlanmıza bu hususta «·ap 
:;i:,::...tı fikirleri öğretmek bu : 
gün lntellectuel hayata ve sana) ı 
,,_, . tam~:ıe atılmış buiuııı:ın 
uıemıne u .. u • 

T .. rkiye için bir zaruret lır • , 
u Mümtaz F AIK 

IELEDIYEDE 

Darolacezede yeni bir kı~ım 
Belediye Daimi Encümenı Da· 

rülicezede bazı yenilikler yapmak 
.. tetkikatta bulunmaktadır_. uzere .. beledıye 

Öğrendiğimize gore, 
Darülacezede bir de paralı kısnn 

• .ı ___ ı....:~ Bu kısma, ayda 
uustır. • tesıs ~"'· k .. 

. Sabıkalı kaçakçılar az miktarda tekaüt ~aat• .ve".~f u
çük bir geliri olan kamı~s,ız, 1 .:u · 

Bundan iki gün evvel in':ıisar ar insanlar kabul edil~k, . 
takip memurları Unkapanı crva • ~aat veya gelirleri ile kendılerıne 
rmda dolaşmakta iken met~ur sa- bakılacaktır. : 
bıkalılardan ve kaçakçı namıle ~ıı- oa;mi encümen bu hususta b.r 
ruf olan Bürhanettin na~ıın·dıa :~r talimatname hazırlayacaktır. Bu 
tahsın elinde bir zembı 1 e !r g;bi kimsesiz ihtiyarlar, aldıkları 
torba görmüıler ve yakalamak ıs- cüz'i aylık Teya gelir ;le. dışarıda 
temitlerdir. . kabil olamıyacak bir ,ekılde, da • 

Bu esnada Bür4ıanettın U a • rülacezede bakılacaklard.r. • 
paru sandalcılarından birinin san . Nakı·ı vasıtalarının muayer.es! 
dalına binerek kaçmış ve memur- . d ki 

d d 1 Meh H . n ba•mda şehrimız e lar da arkasın an can a cı - azıra ' kil vasıla • 
met Alinin sandalı ile takip etmiş- bütün deniz ve kara na . 
ler ise de T ekirdağı iskelesine ka- larının senelik fenni muayenesıne 
dar takip ettikleri halde izini bu· / _b!!!a~şl~a~n~a~c!ak~tı~r;.· ---------
lamamışlardır. . . 

Bürhanettin dün gene mhısar 1 mu~~:hanettin bir çok un~fı 
memurlarile karşılaşmış, bu sefer tehdit ve inhisar me?'urlarırun ı~-
yakalanarak bir zabıt varak~sı tan· ı )erini ifkal etmektedır. 

im edilmiş ve zabıtayı teslım olun 



-
FİKİR (~------,, 

Dünya İnkılabı Ve Türk İnkılabı 
Dünyanın çağ değişmelerine 1 hasına tesise çaı,tıkarı bir rejim -

benzer esaslı ve kökten bir inkılap den kurtulmak için kanları pahası-
geçirıııekte olduğu hakkında bir na mücadele ediyorlar. 
kaç yıl önce uzun görüşlü tek tük Maurois insanlığı yatağında uy-
düşünürler tarafından orıtaya atı - kusuz yatan' bir adama benzetiyor. 
lan fakat değerinde bir ehemmi • Bir tarafı fazla ağrunıya b""'laym
yetle karşılanmamış olan tez, bu • ca uykusuzluğuna bu ağrının sebep 
gün artık ilmi otoritesi bütün dün- olduğunu sanarak öbür tarafına 
yaca tanılmış pek çok muharrirle- dönen ve bir müddet sonra o tara
rin üzerinde ittifak ettikleri bir ha- fı da ağrımıya başlayinca gene es
kikat olmuştur. _ ki vaziyetini alan bir adam. Böy-

Büyük Alman filozofu Keyser • lece, insanlık ta sevinçle kurulınu' 
ling dünya inkılabı adiyla yeni bir olan bir yeniliğin ifratlarının acı
k ita pta topladığı konferanslarında sım çekmiye b""'layınca, bütün if
bütün dünynya şamil bir inkılabın ratlarile onun zıddına müracaat e
vukua gelmekte olduğunu kabul et- diyor, ve ifratsız bir sentez bulun
tikten sonra bu inkılabı, uyuşmuş cıya kadar bu ıstıraplar içinde bo
ve uyuşukluğu içinde artık çürüyüp calıyor. 
taaffüne başlamış olan bir mede- Çok doğru bir görüş. Hayatı dog 
niyeti ölümden kurtarmak için malar içinde zaptetmiye çalışan
genclikten gelen bir enerji hamlesi lar planlarını hayata tatbik etmek 
şeklinde tarif etmekte ve bu hare- fırsatı ellerine geçince nazariye!e
ketin eski bir medeniyeti kurıtar - rin ekseriya hayata ne kadar uy • 
mak ve ta zelemek yolunda olduğu- guıısuz olduğunu anlamakta gecik
nu söylemektedir. Müellife göre bu miyorlar .. Zira gene Maurois'nın 
inkılabı en cezri bir şekilde vücu- dediği gibi, k~ğıt üzerinde bir plan 
da getirmiş olan memleketlerde, tanzim etmek için bir kaç akşanı-
Rusya, Türkiye, Jtalya ve Alman- lık çalışma kafidir, fakat bir cemi-
ya' da !{Örülen kuvvet ve dinçilik yette inkılap yapmak için senelet
buna bir misal teşkil etınektedir. ce tecrübe görmek, pek çok defa. 

Şimdiye kadar çağ değişmeleri- !ar fikirlerde ve icraatta değişik • 
ne esas ittihaz edilmiş hadiselerin likler yapmak ve pek çok sıkıntı 
hiç biri neticeleri itibari~e Büyük çekmek lazımdır. 

hb'.'rp k~d\~kr bütün dünyBa!ı .. ksarhan Türk inkılabı, iste böyle önceden 
ır genış : arzetmez. uyu arp k" - t .. • d ı'· • 'l · b · 

eskisinden tamamile ayrı bir a\em agı _uzerm .e p anı. ÇiZi mlŞ tr 
•t B"t" b' hl"k · t · · nazarıyeye, hır doktrıne uyarak de-yara. ı. u un ıra a sıs emının ··ı fak .. d' h ti 

b .. t.. t · t' · t k 'd l gı, at mutema ıyen aya a 
u un sana ve ıç ımaıya aı e e- '- k b 1 k .. · · b" .. . 'kt .. ><arsı a('fıya u unara , mutema-

rının, utun tıcaret ve ı ısat muna- d. ' h t t tk'k · 1 
sebe tlerinin üzerine dayandığı kıy- ıyen aya tı deb' 1

1 
vel onunkıc~p a 

1 k 1 d . V rına uygun e ır er a ınara vucu· 
met er mecmuası yı ı ıver ı. e d t' ·ı · b. · k ı · T " k 
b · ı· .. " ! · b' ·nh·d a ge ırı mış ır ın ı aptır. ur 

u, mıs ı goru memış ır ı ı am · kıl " b d' - ·ıı 1 · · k \d H b' k k ah l · · ın a ının ıger mı et erm ın ı-
0 u. ar ın or unç s ne erını ı- ı .. t" I" - .. d b 
yaşamış olan harp sonrası adamı, a~_-lardınad us Bun ~nkgu 1· eb esasetln ku 
birdenbire vücudu f kal" d 1• noı. a a ır. u ı ı a a mu a a ev a e e as- b' . . k d d 
t ikıyet kazanarak vücuduna sımsı- ır ısıj v~r~~ J o~u a~ kg_ma 
h yapışmış olan koşumların için - rrçekve erdı ıç~n e apse e ıs -

d b 
.... 1.. l h" eme ne en. 

e;ı uzu up sıyrı an ve ur ve çıp- .. . _ 
1 k f J k çan bir at gibi ken- T urk ınkılabı, bayata uymak, 
~ . ~r ay!p a b .. t" k idel~ri Ü· hayatın ve hakikatlerin icaplarını 
dısını baglıyan u un a 

00 
. takip etmek prensipini esas ittihaz 

zerinden sıyırıp attı. ~aşı ş ın • etmiş olduğu içindir ki hiç bir za
sanlardan mürekkep bır kalabalr- man oittiği yoldan velev birk"-Ç a
ğın içinde inzıbatlı ve muti İnsa~- dım da olsa, geri dönmek lüzumu-
lar.,_ gört; yapı!m1~.k~nunlar ve nı- nu hissetmemiştir. Küçükten bü-
zamlar sıttemı tesırsız kaldı. Ve o .. - b 'tt .. kk be d -
zaman büyük anarşi basladı: lktı- yfukget, h:'51d en mdure e h' ogr~, 

d- · ahi,'-" · . . . • a a ıç urma an ve ıc gerı 
sa ı anarşı, 4Kı anarsı, ıçtımaı d" d ·ı 1 k d · • ·ı 

· V ·b .. t " b 1 'd . onme en, ı er eme ve aıma ı er-
anarşı. e u un un ar an ınsan- 1 k .. h · k' b' 'nk l"b 
1 k h · d · b' eme , şup esız ı ır ı ı a m 
ı acmın e genış ve SOP3UZ ır d - , , ld - ·· t 

d "d B d b' b k ogru yo_-. o ugunu gos eren en 
ı • tırap og u. un an ır uçu k t\' d rıd· 
asır evvel mutlak hürriyetsizliğe is- uvve 1 e ı ır. 
yan ederek Bastil'i alan halk dal- Yaşar NABi 
galarının çılgınca bir neşe ile tesit 
ettik leri mutlak h ürriyetin kurbanı 
olmıya başlıyan insanlık şimdi de 
kaybola n zabıt ve raptın tekrar te
sisini, düzen ve güvenin yeniden 
kurulmasını istiyor. 

Andre Maurois ne doğru söylü
yor, bir zamanlar muhafazakarla
ra kar~ı amanSJZ bir mücadeleye 
girişmi• olan liberalizm bugün ar
tık eskimiş ve muhafazakarlık ol • 
rnustu~. Şim.di yeni nesiller bir kaç 
batın oncekı cetlerinin kanları pa-

İRTİHAL 
Şehrimiz tüccarlarından Halil Ali 

Kardeşler ticarethanesinde müstahdem 
Rifat ve Hulki Ahmet beylerin pederi 
Ahmet Vefik efendi uzun zamandan 
beri düçar olduğu rahats•zlıktan şifa. 

yap olmayip dün vefat etmiştir. Cena
zesi bugün saat 14 de Şişlide Dere so
kağmda lş•k apartmıanı 1 numerosun
dan kaldırılacaktrr. Dostlannm cenaze 
merasiminde bulunmalarını rica ederiz. 

Mahtumlan Rifat ve Hulki Ahmet .-. 
--- ____ ----- ve Otomobil ı 

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

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 2470 

~-· • ' ~of'. - . ~ .... . - ~-- .. . 

Milliyet'in edebi tefrikası: 81 

KA NLI SIR 
- Yalan söylüyorsun. Hasta de- \ 

ğilsitı, senin bir feye canın sıkıl -
mış. 

- Belki de! 
Neşide, çenemi okşuyor: 
- Ay, sen farkında değil misin? 
- İç sıkıntı~n, ihtiyarldı: hasta-

lıklarındandır. 
Hem Neşide'ye cevap veriyo -

rum, hem de gözlerimle Srrrı Nev
res'i arıyorum. O, görünürlerde 
yok. Fakat bunu Neşide'ye sor -
mak istemiyorum. 

Acaba, Sırrı Nevres, benim ge· 
leceğim günleri anlıyor yahut tah
kik ediyor da, mahsus mu gelmi • 
yor? Benden ne korkusu var? 

Neşide, bakışlraımdan anlamış 
gibi olmalı ki hafifçe kızardı: 

- Cici amca, hala bana dargın 
mı? 

- Ben, kimseye dargın değilim 
kızım. 

Neşide, tek gözünü kırparak ba
kıyor: 

- Fakat tesin, halin öyle dar· 

Yazan: Ma,lımut YESARi 

gm ki ... Beni, hala affetmedin mi? 
- Sen, bana, ne yaptın ki kı -

zım? 

Neşide, ellerini boynuma dolu • 
yor: 

- .. Böyle dargın durma, cici am-
ca! Oyle içim üzülüyor ki .•• 

Kulağıma yava.tça fısıldıyor: 
- Kotrayı _ sattın mı? 
- Sattım, kızım. ı ~ -
Netide, iki elile yüzümü tuttu, 

gözlerini gözlerime dikti: 
- Gelecek yaz, tekrar kotra a • 

lacak mınn? 
Neşidenin bakıfları, gözlerimi 

değil, kalbimi yafarbnıfh: 
- Hayır, yavrum, gelecek yaz 

pulluk, traktör alacağım. 
- Ne dedin, Hüsrev amca? 
içimi çektim: 
- Artık denizcilik değil, çiftçi

lik edeceğim. 
Neşide, inanmıyormuş gibi göz • 

!erini kırpıyordu: 
- Bu, neden icap etti? 
- Adapazında çiftlik aldım 

MlLLlYET 

r-YENİ KiTAPLAR 1 
Taymis kıyıları 
Güzide edibimiz Falih Rıfkı Bey 

yeni bir kitap daha neşretti: "Tayınıs 
K.y.tannda .. " Bize her yeni kitabında 
bugjinkü edebiyatmuzm özünü tatt• -
ran Falih R•fkının bu yeni kitabm• da 
bol meyveli ve gölgeli bir bahçeye 
girmişiz gibi içimize inşirah ve serin .. 
lik dolarak okuyacağnnızı bitiyorduk. 

Falih Rıfkı edebiyatım•zda yeni bir 
çığrr açmış·ır. Gidip gezdiği memJe .. 

ketler hakkında yazdığı her kitabı bu 
memleektlerin çeşit akislerini ta§•yan 
birer hazine gibidir. "'"Taymis kıyıları" 
da inkılapç• bir Türk muharririnin in 
gilteredeki ihtisaslarının derli toplu 
ve Falih Rıfkıya has temiz üslupla ya 
zılm•ş edebi bir zevk k~ynağıdır. Ki -
tabın orta yerlerinden şu parçay• alı
yoruz: 

FOREIGN OFFICE 

"Elimde olsa, karşımdaki binanın 
ta üstüne, elektrik harflerile şunu ya
zardnn: 

Denizler yolu, Hint yolu, Flandr 
yolu. · 

Ve altına şu tarihleri ilave ederdim: 
Cebelüttank 1707 - Malta 1808 - A

den 1839 - Perim 1855 - Korya - Mor
ya adaları 1786 • K•bns 1878 - Somali 
1884 v.s. 

Bu sandıkta yatan birkaç impan:.
torluğun kitabesini andrran bu satır, 
Hariciye Nezareti bina.sının üstünde, 
fngiliz saltanatının davasını ve kud -
retini, bir sürü kl.t~l"tt:J\n daha iyi an -
!atabilir. 

Bugün ForeİP'n Office'e bir tamdı• 
ğnnı görmeğe gelmiştim. Sade bir o -
da, basit bir adam! 

Az. söyliyen, ağzından hiç i~ ~iki. .. 
yeti duyulmıyan, esnemiyen, ne po
litikada, ne ·mülakatlarda adı geçmek 
sizin ve bir gün büvük bir rütbe ile 
masaarndan ayn)ıp maliki.nesine çe • 
kilen lngiliz memurunun portresini 
az çok tanrrız. lngiliz siyasetini, na -
zrrlardan fazla, bu memurlar döndü. 
rür. Birkaç sene içinde Foreign Of -
fice'e nazır olarak, ardı sıra, bir Ün· 
yonht muhafazaki.r, bir sosyalist ma 
kinist, iki de radikal hukukçu geldi: 
Fakat siyaset devaııı etti. 

Dostum sevimli ve sakin bir adam 
dı. Konferansta neler konuşulduğunu 
benden sordu. Dünyayı meşgul eden 
bu meaele ile hiç uğraşmadığıma şüp 
he etmiyorum. Emniyet ve salclhiyet 
İngiliz demokrasisinin hürriyet ka -
dar esaah unsurlarındandır. 

Bütün bina yan karanhk, boş, her 
tarafta parmaklık, tokmak, prinç ve 

balar... Merdivenleri İnerken birden 
bire irkilip durdum. 

Osmanlı imparatorluğu, katedraller 
deki mezar mahzenlerine benziyen 
bu çelik kapılı odaların hangisınde 

gömülü idi? Gözüm.ün önüne başı ka 
vuklanıp sırtı kürklenıniş, beli kay•ş • 
!anıp kıhçlanmış, ayağında sarı pa -
buç, geniş sakallı bir mumya geldi. 

Sonra fesi kulağına geçmiş, lstanbolini 
ilikli vezir paşayı yanımda görür gibi 
oldum. Eğilerek, büzülerek, titrek ve 
sarı, basamaklar üstünde sendeleyen 
bu hayali eDllesinden yakalay•p kapı 
tokmaklarma çarpmak istiyordum. 

1908 de, hürriyet günü Sir Lauter 
in arabasına koşulduğu.muzu düşünü
yordum. Sanki Ydd•z sarayından al -
dığanız hi.kimiyeti, İngiliz sarayına 
taııyorduk. 

1908 inkılabının hürriyeti, hakkı 
ise, lngiltere, kuvveti idi. Eğer hürri
yet anarşisi yüzünden kiliseler ve mil· 
liyetler ayaklanımşsa, bunun zihinle -
re sığınayan bir sebebi, eğer lngiltere, 
Bosna - Hersek meselesinde Tirye3te
yi ve Bulgar tacı meselesinde Varna
yı vurmamışsa, bunun, akılların erme
diği bir esrarı olmak g"rekti. 

1908, anarıi ve lngiltereye teslim 
olmuı bir ihtilaldir. Bu ihtilalden za
vallı Rwnelinin hayali ile, lngitiz kra 
lın•, Kil.mil P aşanm arkasında ayak
ta göateren bir kart postal hatlra kal
dı. 

Ingiliz dostluğunun verilir bir şey 
değil, alınır bir şey olduğunu bilme -
yen Babtcili, onun iki eli kulağında, 
kaside okur dilenciliğini ederek, bir 
İngiliz gemisinde son nefesini verdi. 

Osmanlı imparatorluğunun lngiliz 
tacm!' .•on hediy<:si, lstiklcil olmuştur: 
Babıii.lı, onu, Amıral Calthorpe'un göğ-

kızım. 
Netide, ellerini çırpıyordu: 
- Ne iyi, ne iyi, cici amca! 
Genç kızın bu ani sevincine hay 

ret ettim: 
- Buna, niye bu kadar sevin -

din, yavnım? 
Ne,ide, ayağa kalkmıf, zıp zıp 

sıçrıyordu: 

- Ekin zamanı dövene binece • 
ğim... Kırlarda at koşturacağım. 

Onun neteai bana da sirayet et -
miş.ti: 

- Sen, hiç dövene bindin mi, Ne 
şide? 

- Bir kere, Hünev amca! 
Şa,ırarak yüzüne bakıyordum: 
- Ne azman, kızım? 
Neşide, kolunu havada savuru • 

yordu: 
-Sen, uyuyorsun, cici amca! Se 

nin dünyalardan haberin yok. .. Biz, 
Polonez köyüne gittik ... Doktorcu • 
ğum, bir gün beni aldı, Polonez kö 
yüne götürdü. Orada dövene bin • 
dikti. • 

Sitemli sitemli b""'ımı salladım: 
- Demek, benden gizli eğlence

ler, gezntiler yaptınız, ha! Bugüne 
kadar doktor da söylemedi. 

Neşide, ellerimi tuttu ve sarsma
ğa ba~ladı: 

- Sakın güceneyim deme cici 
amca! Biz mahsus söylemedik'! _ 

Mademki öldü ... 
Karı koca ikisi de hayvan gi -

bi şeylerdi. Çetin Osman, basık 
lurunlu; çıbk alınlı, kalın çene -
li uzun kollu, iri elli bir adam, 
karısı Nahide Çetin Osmanın di -
şileşmiş bir eşi .. 

Köylü de deği~ şehirli de değil, 
sur haricinde eğreti bir kulübede 
yaşarfo.r, bağda, bahçede çalışır -
lar, geçinip giderlerdi. Bu sefalet
lerine rağmen her sene de bir ço
cuk yaparlardı. Daha biri beşik -
ten çıkmadan bir ikincisi beşiğe 
girerdi. 

Çetin Osman hakikaten çetin 
adamdı. En ağır işleri yapardı. 
Hasis, sert, haşin insandı. Bir gün 
Osman bir ağaç devir-irken parma
ğını kesmişti. Kanlı iri elini pis 
bezlere öyle lakaydane 'bir sarışı 
vardı ki, göl'enler sizin ve benim 
gibi eldiven giydiğini zanneder -
!erdi. N abideye gelince, o da ta -
vuk yumurtlar gi:bi boyuna çocuk 
çıkartıyordu. 

Şimdi hikayeye geleltm: 

Nahide her sah sabahı kıolun
da iki sepet yumurta mı olur, ta
vuk mu olur,. pazara götürür, sa -
tar, parası ile de öteberi yiyecek 
alarak kulilbeye dönerdi. Giyece • 
ğe o kadar ihtiyaçları yoktu. 

Naıhidenin sırtındaki rengi u • 
çuk yamalı elbise belki dört sene
lik ~ardı. Çocukların zaten elbi • 
seye ihtiyaçları yoktu. Üzerleri -
ne bir çul parçası uydurdular mı, 
mesele tamamdı . 

Pazarın kurulduğu salı gü • 
nünden başka bir gündü. Nahide
yt o civarda gördüler. Ne de olsa 
mahalleli bu kadını tanırordu. O 
gün pazar yoktu. Acaba niye gel
di diye merak edenler de vardı. 
Bakka'I Ömer efendi Nahidenin 
de>ktorun kapısını çaldığını görün
ce, bir hastaları olduğuna hük -
metti. 

Nahide ne kadar hayvan gibi 
bir kadın olsa da, nihayet ana ;. 
di. Çocuklarından Aliyi çok sever
di. Gerçi o sene de bir tane, gele
cek sene de bir 'tane daha ertesi se
ne de bir tane yeni Aliler yeti-şti
receğini biliyordu, fakat bu Ali 

süne Mondros açıklarında bir madal
ya gibi taktı. 

Daireden dar ç•ktmı. Yağmur ya
ğıyor. Buras•nın çıkmaz bir sokak ol
duğunu bilirsiniz. Davning Street ve 
karınnda meşhur numarayı gördüm: 
10. işte Başvekilin evi! imparatorlu
ğun ba.ıı• bu küçük kapıdan nasıl s•ğı 
yor? İki buçuk katlı bir home! Bir Os 
manlı konağının sel8.ınlığma benziyor. 
Bu çılmıaz •okağm bütün siyasetle -
rinin önü Ummanlar ortasına kadar 
açıktı. 

imparatorluk haıvekili aSll Çlkma-
za, §İmdi, J eolojya müzesinin ferah 
salonlarında saplannuştrr. 

Otomobil doğru kota~ken bir tari • 
toryal gördüm. Sanki lstanbulun bir 
mütareke ookağı aya.ldanııı•ı gibi, 
san bir kabıu havası içinde ba.ıınn 
döıidü. 

Picadilly Circus... insan nereden 
geçse buraya geliyor. Bu. m~ydancığa 
dünyanın kafası ve kalbı d•yenler de 
var. 

Hayır, bu bir zafer arabası idi: 
Bin at koşulu, ve bir aslan postlu a
dam dizginleri ·tutuyor. Eros, araba
cının feneri idi. 

Heyhat, atlar boşanıp kaçtılar. Diz 
ginler rüzgar önünde darmadağınık 
ve araba, yü:z senenin hızı ile boşa 
koşuyor. Ve kav•slar hala, o hızla her 
biri bir flrtına çığlığı veriyor.' ' 

- Neden, yavrum? 
- Çünkü o zaman, biz fıana dar 

gındrk! 
- Bana dargın mıydınız? 
- Evet •. ı;en , o günlerde h~va-

lanmıştın ! 
Bu kadar samimi siteme ne ce

vap verebilirdim? Acaba o mu 
haklı idi? Yoksa ben mi haksız -
dım? Demek doktor Nüzhet Sü -
leyman da, beni Neşide kadar se
viyordu? Eğer Ne,ide, benim ha
valamşımın asıl hakiki seoobini bil 
mit olsa! 

Hayır, bilmemesi daha iyi .• 
Çünkü ben, mağliip mevki.inde • 
yim, ne söylesem nafile! &izleri • 
min ne kıymeti, ne de ehemmiye
ti , kuvveti var •• Neşidenin neşe
sini kaçırmamak için alaya vur • 
mak lazım: 

- Yalnız havalanan ben de • 
ğilmişim. Siz de havalanmışsı -
nız! 

Neşide, temiz beyaz dişlerini 
gösteren bir kahkaha ile ağzımın 
içine gülüyordu: 

- Biz de kanatlandık cici am
ca! 

Gayri ihtiyari mahzun olmuş
tum: 

- Senin, uçmak, kanatlanmak 
çağın yavrum. Yalnız, bizim gibi 
ihtiyarlar gülünç oluyorlar! 

hastalanmıştı. Bir doktora ~ ilktır
mak lazımdı. 

Kocasına bir şey söylemeden 

dokı:ona ı;11:tİ. Çünkü hasis ko -
casının doktora para vermemek i
çin kıyametler koparacağını bili -
yordu. 

Öğle üzeri yemeğe geldiği za
man kadın hasta yatan Aliyi gös • 
terdi. Doktor çağırdığını söyleyin
ce, düşündüğü gibi bir kıyamet -
tir koptu. Öğleden sonra bağıra 
çağıra çalışmağa gittiler. Yalnız 
uzaktan evlerinin önündeki şose -
yi gözetliyıoırlar, bir otomobilin du
rup durmadığına bakıyorlardı. 

Giderken cocuklarm büyükle • 
rine evden bi; yere çıkmamalarını, 
doktor gelirse ıhemen haber ver • 
melerini söylemişlerdir. 

Pek tabii olarak çocukların hep 
si de ana ve babaları gidince serçe 
yavrusu gibi dağıldılar. Kim bi -
lir şimdi nerelerde oynuyorlardı. 
Akşam eve dönüp kimseleri göre
meyince, kadın hepsini iyice bir 
köteklemeği zihnine koydu. 

Sonra hasta çocuğun üzerine e
ğildi. O kadar hassas kadın değil
di, ağlamadı, 1bağırmadı, doğrulur
ken sadece yüzünün hatları daha 
ziyade gerildi: 

- Kımıldamıyor, dedi. 
- Gümledi mi? 
Çetin Osman söyliyecek başka 

şey bulamamıştı. Odanın içinde bir 
aşağı, bir yukarı dolaşıyordu için
deki hiddetten nihayet patladı: 

- Ya şimdi doktor gelirse? Di
ye bağırdı. Hem nafile gelecek, 
hem de üç liramızı alacak. Üç lira 
bu ka.rı, yaptığın işi beğendin mi? 

Nahide üç liranın ne 8.zim ser
vet olduğunu bili:yc,rdu. Hiç mem
nun olur mu? 

- Ben en sonunda böyle ola
cağını nereden 1bileyim? dedi. 

Şimdi evin çocukları oyundan 
dönüyorlardı. Onlar da baba ve a
naları kadar çirkin ... Biri kambur, 
biri topal. Birincisi doğuştan kam 
burdu, fakat öteki bir otomobil al
tında kaldığı için bir bacağını kay
betmişti. Babanın hiddeti bu se • 
fer çocuklara çevr-ildi: 

- Size evde kalın, dedik, ne
reye defoldunuz? 

Artık tokatlar biribirini taki-p 
ediyordu. Topalı 'hilekarane: 

- Aman bacağım, diye bağır
dı. 

Çünkü babasının bu bacağa kar 
şı bir nevi şe.fkati olduğunu bili • 
yordu. Çocuğu devaire otomobil sa 
bibi her sene ·bu aileye çocuğun ve
fatına kadar yüz lira vermeğe mah
kı1m edilmişti. 

Çetin Osman tokatları kesti, 

Neşide, ellerimi bıraktı, dar • 
gın dargın baktı: 

- Bırak bu şakayı, Hüsrev am· 
ca! 

- Hangi şakayı kızım? 
- Bu ihtiyarlık nakaratını. , 
- Peki, yalan mı? Ben, genç 

miyim? 
Neşi'de, kaşlanna ciddiyet ve

ren bir eda İ'le karşımda duruyw • 
<lu: 

Sen, benden gençsin, 
Hüsrev amca! 

- Müdanamn bu derecesini 
seV'lllem. 

- Hayır .. Katiyen müdana de
ğil.. Sen, benden çok gençsin! 

- Peki amma, nereden anlıyor
sun! 

- Yüzünde , omuzlarında bir 
tunç sertliği, vücudünda bir gra • 
nit sertliği var. Saçlarının ıbeyaz • 
lığı, ihtiyarlığı değil, heykel be • 
yazlığını hatırlatıyor. 

Kalbimin, hiç bu kadar zerre 
zerre eridiğini !hissetmemiştim: 

- Bep.i şımartıyorsun, kızım! 
- Seni , asri çiftlikte şımar • 

tacağım. 

-Nasıl? 
- Sen, silah atacaksın, iste-

diğin hedefi vuracaksın. Ata bine
ceksin, dolu dizgin koşturacaksın. 
Ekinleri bineceksin, harmanları 

· t~A ,~YfJ . " ,• "". .,._ . . [ , ... ' ' .. 

Bugünkü program 
ı S TAN BUL: 

18.30: Plik neıriyab, 19,20: Ajana haber1' 
.-i. 19~: Alaturka musiki netriyab, RuteD b' 
ve arkadaşlar. 21,15: Ajans •e borsa haberlt1 

21,25: Bedriye hanımın İttfri.kile radyo orkeı· 
traaı. tarafından dana musiki&i. 

Khz, 224 VARŞAVA, 1415 m. 
16,20: Orkestra konseri, 17: Neteli netrİf1 

17,30: Plak. - Müa~habe. 18,15: Musikili pi 
- Muhtelif. 20.SS: Hafif musiki . - Habtl' 
ler. 22,15: Neteli neıriyat. 23.25: Danı ın111T 
kisi. - Musahabe. - Dans musikisi. 

223Ktlz, BÜKREŞ, 364 m. 
12: Orkestra. 13: Plik. 14: Haherler. t4,1-

Pl.5.k. 17: Köylü saati. 18: Faniça orekılt( 
19: Haberler. - Orkestranın deYıunı. ~O! 
niversite dersi. 20,20: Pl&k. - Haftanın b,. 
be r leri. 21 : "Cennetten bir köte 0 iaiınli opetf 
(Borıo"Van). 

546 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: Sigan muaikiai. 20: Muaababe. 20,45: S 

operet (stüdyodan). 23.30: Ha.inamann 
takımı. 24,10: Sigan musikisi. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
18: Dans plikla.r-ı. 20: Plik. 20,50: Rad1 

orke&traşı, 22: Scbubertin bayatı ( mu•ikiü " 
sahabe.) - Haberler. - Salr.sofon koP• 
23130: Kahvehane konseri. 24: Dans plUlıtf 

ı74 Khz. MOSKOVA, 1724 m . 
1 11,15: Konser. 19,30: Musikili. neıriyat. 2 

Hafif mu&iki (Ru• eserleri.) 
638 Khz. PRAG, 470 m, fi 

13,45: Pli.k. 18,SS: Almanca neıriyat. 20, 
';lütene vvi progra m (t•r•nni) 21· 08ıııt' 
(Le Bai•e;r) is imli opera temaili: (Sm

0

etana·Y 
Haberler. 23,40: Şrammel kon•eri, 

713 Khr. ROMA, 420 m. 
19: Hafif musiki, ve dans. - Musalıabtı· 

Plak. 21,45: Carabellanm "BAMBU,. is.imli,. 
pereti. 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
18: Kantık konser . - Muhtelif bahi•lrt 

21,05: Kanıık konser. 21,45: Populer mutik~ 
191, Khz. DEUTSCHLANDSENDER ıS71 

21,10: Musiki, taganni ve mizah. 23,20: Mır 
sahabe. 24: Dana muaiki•İ. 

239 Khz. ViYANA 507 m. 
20 Neg 'eli piyano musikisi, 21 Tiyatro ııel' 

riyab. 
950 Khz. BRESLAU 316 m. 
19,15 Plak, müsababe., 20 Yen i plaklatı 

20,30 Gitar konseri. 21 Karıır.k neıriyat. 2411! 
Dans muaikisi. 

Asnn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için Hari.ç için 

L. K. L . K . 
3 aylığı. . • • • • • • 4 - 8 -
6 ,, .••..••. 1 so t4 -

12 " •.••.• • • 14 - 28 -- Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
seçen nüahalar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete müra· 
caat edili:r. Gazetemiz il8.nların mes'uliye· 
tini kabul etme:z. 

gözleri gayri i'htiyari yatağa gittİ· 
Biraz düşündü ve sonra hemen ya· 
tağı açtı, çocuğu kuvvetli kıolla • 
rının arasına alarak, kulübeden 
çıktı, yolun kenanna indi. Karı • 
sı: 

- Nereye gidiyorsun? Diye 
sormuştu. 

Çetin Osman cevap vermedeJI 
yürüdü. Ortalrk epice kararmış • 
tı. Osman şosenin kenarında bek• 
.lemeğe başladı. Vakit geçiyordu· 
Bir müddet sonra uzaktan bir.oto' 
mobil lambalarının iki kuvvetli 
hüzmesi göründü, acı bir motöt 
sesi gecenin sükunetini yırtıyor • 
du. Çetin Osman Hklandığı yer• 
de vaziyetini alınıştı. Tam otonı<l'" 
bil geçeceği sırada yavruyu teker• 
!eklerin arasına fırlattı. Arkasın • 
dan da bağırmağa başladı: 

- Eyvah evladım, evlidırıı' 
parçaladınız. 

Otomobil durmuştu, içindeki • 
leri müthiş biT telaş almıştı. 

- Çocuğumu öldürdünüz. sıı· 
nu öde)'eceksiniz, yakanızı bırak • 
marn. 

Topal bacaktan senede yüz liri 
alan Osman, parçalanan yavru• 
dan <laha büyük şeyler Ü·mit edi· 
yordu. 

Halbuki yavrucağız ölmüş dl?' 
ğildi, sadece bir Letarji'ye düf 
müş, hislerini muvakkaten kaybet
mişti. 

savuracaksın. Ne bileyim ben, iıel 
iıi yapacaksın, başaracaksın. Biı
ler, senin yanında kör acemi kal•' 
cağız. 

Neşidenm; bizler! Demesin' 
den kuşkulanmıştım: 

- Ben, seni utandırmamak İ• 
çin dediklerinden birini yapmaıO
Ben, kör acemi olurum. Şakala§ı ' 
rım. 

Neşide, şiddetle elini ıallıyot' 
du: 

- Hayır .• Katiyen bunu .i.stt' 
miyorum, katiyen buna razı ola • 
mam. 

- Niçin çocuğum? 
- Ben, malhcup olmak· içi~. 

çiftliğe gelmiyeceğim ki .. Ben, d•r 
ma seninle iftihar etmek isteriuı· 

N eşidenin neler söylemek, ne ' 
!er anlatmak niyetinde olduğUJlıl 
az çok hissediyordum, fakat bUJlıı' 
gene anlamamazlıktan geldim: 

- Peki , sen, bana karşı tıı1 

mahcup oluyorsun? 
- Etrafımızdakiler? 

- Rençberler mi? 
Neşide, ısrarımı anlamıştı, Jll'" 

nalı manalı yüzüme baktı: , 
- Çiftliğe yalnız mı gelmeIJl1 

is.ti yorsun? 
- Beraber gideceğiz! 
Neşide, durdu, yutkundu, kel'e' 

ledi: 
-Bitmedi-



Bir Alman ttiınıveırslU:e taBebesı 

.AII"I'1a.rıyacla. 
•• 
Üniversite, gençliği nasıl 

asker leştiriliyor? 
Almanya maddi şekilde silahlarını kuv
vetlendirmekle kalmamış aynı zamanda 
harp ilmini mekteplerde tedris ederek 
bunu insan kültürünüu lazımı gayrimü-

fariki bir hale sokmuştur 

Dünyada silahsızlanma edebi • 1 
Yatının alıp yürüdüğü bir zaman • 
da bütün memleketlerin harp büt
çelerini akla havsalaya sığmaya • 
cak derecede kuvvetlendirdikleri 
muhakkaktır. Birçok memleketler 
&ade bu hususta maddi vesaiti ih
:ı:!'-r etmekle kalmıyor, bunun i
çın bütün milletin maneviyetini de 
harp ve müdafaai memleket yolun 
da terbiye etmekle de uğra,ıyor -
lar. Filhakika harpte birçok defa
lar kullanılan vesaitten ziyade 
Psychologique sebeplerin en büyük 
bir amil olduğu muhakkaktır. 
İotiklal harbimiz bunun en büyük 
bir misali değil midir! Bütün dün 
Ya karşısında yalnız sulh için çalı
fan ve sulhün idamesine hizmet e
den Türkiyenin herhangi istilacu 
bir emele karşı kendini müda~a;a 
etınek imkanlarını hazırlamak ıçın 
tnüdafaai milliye bütçesine 20 mil
Yon ilave ederken bu hususu da göz 
Önünde bulundurduğu muhakkak
tır. Size bugün bir misal olmak ü
:ı:ere hem maddeten hem manen or
dusunu takviye eden Almanyarun 
va:ı:iyetini izah edeceğiz. 

Şimdiki halde Almanyanın han
ıti tarafını dolaşırsanız dolafın ve 
hatta Berlin sokaklarında Unte~ 
den !inden' de bile bir hudut şehrı 
?ııanzarası görürsünüz. Tab'an as· 
ker olan bütün Almanya bunu her 
"e~ile ile izhar etmekten çekinmi -
Yor. Versailles muahedesi muci -
hince yalnız 4000 zabit 300 sıhhi
Ye :ı:abiti, 200 baytar 21,000 küçük 
Zabit, 30,000 asker bulundurmak 
txlecburiyetinde iken eskiden de 
latbik ettiği bir usule tevfikan bun 
ları talim ve terbiye ettikten sonra 
~erhal hizmeten çıkarıyor ve ye • 
tıne yenilerini alarak harp zama -
:ında çıkarabileceği ordunun mik
t aru~ı fazlalaştırıyor. fakat bu 
,edbı" de Versailles'ın boyunduru 
!:Undan kurtulmak için çalışan Al 
tnanyaya kafi değildir. 

Bunun için başka bir çareye mü
racaat edilmiştir: 
t• Üniversite talebelerini askerleş
~rınek. Almanyada doğan bu fik • 
tın Yakın zamanda bütün dünya • 
~a f~nıil bir vaziyet alabileceğini 
~stırmek çok zor değildir. Bu yeki fikri şu cümle ile hülasa etmek 
abildir: 

l Bundan sonra harp için hazır • 
anmak husu:-i bir ilim, bir talim 
~ev~uu olmamalıdır. Bilakis harp 
~rbıyesi umumi tahsil ve terbiye -
nın b' . .. 1 ,. .. . ır paprçası, ınsan cu teure -
unun b0 

• • ·ı 
ı ·d. ır unsuru halıne getırı me • 
ı ır. 

r işte bunun icin Alman hüki'ıme
I~ 1933 senesi ~ayısı zarfında Ber
d~ YÜkRek teknik mektebinde ve 
. 
1
•&cr muhtelif Üniversitelerde harp 

1
• mi İçin birer kürsü ihdas etmiş

tır. Hatta bu hususta Militar Wo -
c~enblatt gazete:1snde Strange is-
nıı . . 

"Bugünkü harp hattı hareket -
!erinin $ok karışık olması, bütün a
hali tabakalarının buna iştirak et
mek zaruretinde bulunması, faal 
orduya hinihacette destek olabile -
cek ve icabında idareyi eline ala -
bilecek gençler yetiştirmeği zaruri 
kılmaktadır • ., 

itte Alman Üniversitelerini as
kerlettiren fikir budur. Yüksek 
mekteplerin muhtariyeti, talebele -
rin an'anevi hürriyetleri hiç fÜP -
hesiz ortadan kalkmağa mahkum
dur. Bütün talebe, teşkilatı Alman
yada Deutche Çtudentenschaft na
mı altında bir tetekkülde toplan -
mıthr. Bu idareyi elinde tutan Dr. 
Staebel diyor ki: 
"- Serbest talebe ortadan kal

kacaktır. Üniversite birliklerinin 
gayesi, kendi seviyeleri niEbetin • 
de vazifei askeriyeyi tatbik etmek 
ve buna dahil bulunanlara icap e
den terbiyei siyasiyeyi vermektir. 
Eğer bu teşekkül bu vazifeyi yapa 
mazsa bunun Üniversite dahilinde 
hikmeti vücudü yoktur. 

Hiç füphe yok ki harp sanatin
de meleke kesbeden talebeler ye -
ni Alman ordusuna mühim bir hiz 
met ifa edecektir. 

Bunların adedi nedir?. 
1933 - 1934 kı'ı zarfında, Al -

man Üniversitelerine 71.043, yük
sek teknik mekteplerine 18.600 ve 
diğer yüksek mekteplere 3916 genç 
talebe kayıtlı bulunmaktadır. E -
ğer bunların içinden harbe yara -
mıyacak olanlarla ecnebileri çıka 
racak olursak bu adetlerin 14.888 
(56.836) ve 3.132 ye yani ceman 
74.856 ya baliğ olduğunu görü1üz. 

Demek Almanyanın Versailles 
muahedesindeki tahdidata rağmen 

ayrıca elinde yüz bine karip 
her türlü terbiye ve tahsil görmüt 
genç zabiti daha vardır. Bu gaye -
yi elde etmek için ayrıca 5 Mayıs 
1933 tarihli bir nezaret emri, "bi

rinci ve ikinci sömestrlerdeki bü -
tün talebenin askeri spor talimleri 
görmesi lazımdır. Bu olmadan ü -
çüncü sömestre geçmek memnu -
dur . ., demektedir. Burada okuyan 
ve Oniversite'yi bitiren talebe hiz
meti askeriyesini tamamile yapmıf 
tır. Bu ayni zamanda talebeler için 
de bir kolaylık telakki edilmekte
dir. Ve kimse de bunun farkına var 
mamaktadır. 

itte Almanyanın ordusunu na • 
sıl hazırladığını öğrenmek için yu 
kandaki satırları okumak kafidir 
Almanya Fransa gibi harbe mad -
di vesait noktai nazarından değil 
ve ayni zamanda da harp ruh ve 
zihniyetini genç Almanlara aşıla -
yarak çalışıyor. 

Bunun neticesi ne olacak? Her
hald zaman bize bunu gösterecek 
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GlYı~~O V©l~D 
I-.-ıi'isabaka•~-ıı.z 

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

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
• 
ikinci gelen ınakalenin sahibine: 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iştirak 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 15 ve asgari 30 
satır olması, kiiğıclın bir tarafına yazılmış bulunması lcizımdır. 

\ 
Bu yazılar cuma günü aktarnına kadar elimize geçecek 

tarzda postaya verilmelidir. 

' ! 
Geçen haftaki müsabakayı kazananlar1 

Geçen haltak'i müsabakarnızcla birv.nciliği "Milli Müdalaamız ve 
T ürkiyenin sulh siyaseti,, serlevha/ ı yazı ile Galatasaray Lisesinden 
Faruk, ikinci1'.ği "Balkanlarda son siyasi temas!ar ve Bulgaristan" f 

serlevhalı yazı ile Universite'den Rüştü Beyler kazanmışlardır. Ken
dilerinin hüviyet varakalarile birlikte iclarehane"'ize müracaaı etme
lerini ve mükafatlarını almalarını rica ederiz. 

Milli müdafaamız ve Tür- Balkanlarda son siyasi 
kiyenin sulh siyaseti temaslar ve Bulgaristan 
Bu haftanın en mühim hadisesi hiç Balkan sulh siyasetinin ink~afında 

§Üphesiz hükUınetimizin Milli Müdafa- her gün görülen ileri adımlar, dünya 
a bütçesini 20 milyonluk Y';~ tah~i~'.'-1 aulhü içinde Balkanlara en mümtaz bir 
ile takviyeye karar vermeaıdır. Bulun yer ayıracak mahiyettedir. 
bir cih.:ın harıl harıl silahlanırken ve Balkan hükıimetlerinin ayni sulh 
bu &ilahlllnma yarışının 1914_ tekin~~~ bayrağı altında toplanrnalan lüzumu
dJ.ha açık bir şekilde tebaruz ettıgı nu ilk önce ortaya atan Büyük Gazi'

'.Örülürken Türkiye, kendisini kat'iy- nin bu fikri az zamanda "Balkan mi
-·~n bulunduğu vaziyet üzerine terke- aakı., ile yemitini verdi. Kral Alek • 
Jt>mezdi. Filhakika Gazin'in ''Yurtta sandr'la Gazi ve Kral Karo! ara.sm
oulb, cih~nda sulh" sözlerinde bütün daki l$11ular, bu uğurlu birliğe vücut 

; yaııetıeki wnwni politikamız huliaa verdi. 
, dilmiştir "e bunun içindir ki kendi Son haftalar içinde M. Yevtiç, ve Ce 
. abamız dahilinde kendi komşuları - neral Kondilis'in Ankara ziyaretlerin-

ızla sulh için elimizden geleni yap · den sonra Tevfik Rüştü Beyin aon se-
:naktan bir an için bile ohun çekinme- yahati, &°ikan hüklımetleri arasındaki 
dik ve çekinmiyonız. Balkan misakı, hakiki müna.oebetlerin uıl ifadelerini 
Yunanlılarla yapılan Entente Cordiale teşkil etmektedir. 
:..ir çok memleketlerle aktelliğimiz Bütün bu tenıaslarda dünya sulbü 
do•tluk v" ademi tecavüz muahedele· için hiç •iıpheoiz büyiik bir kazanç 
ri bu po)itikamızm icraat sahasında olan Balkan mi.sakının mihver olarak 
tebellür c·tmiş birer aksidir. Zaten teş- alınması, bu siya.si birliğe umumi Bal .. 
kililtı esa~iye.miz yapılırken 4 Harbiye kan aulhünün bir bütünü gibi bakmak 
Nezareti" unvanının ''Milli Müdafaa için bize hak verir. 
Vekaleti" unvanına kalbedilmesi yeni Balkan devletleri arasındaki aon si-
Türkiye Cümhuriyetinin ta ilk !etek- yasi temaslar aruında M. Y evtiç'in 
külü anındanberi takip etmek istediği Sofya ziyaretine de büyük bir yer a
,ulh eiya"Setinin en göze çarpan bir mi yırmalıdır. 
aalidir. Bizim bu aulhperver düşünce· Misaka girmemekte adeta inat gö.
lerimiz yalnız söz halinde veyahut dü- teren Bulgari&tanın, bu sulh camium
,ünce halinde de kalmamıt bu vadide dan ayn kalmaaı, Balkan misakına İ§• 
birçok icraatunızla da teyit ve takviye tirak eden devletlerin bu hükilmete 
olunmu§ ve bunu, silihsızl;"nmayı bir kaqı aykırı bir vaziyet abnala•- ;,·in 
gaye ettiklerini söyliyen bırçok Avru- a.ala vesile tetkil etme~tir. ..-- ~is 
pa h~funetleri de t":sti.k. etmişle~dir. Bulgari.tana daima bir açık kapı bı
Birçok hükıimet ricalımızın de mute - rakılmıtlır. 
addit kereler söyledikleri ve teyit el: Bu hattı hareket riyasız sulh bes.abı-
tikleri gibi biz kat'iyyen harbetm~k nı· na kaydedilebilecek mühim bir nokta
yetinde değiliz. Lozan muahedesınden dır. Son ırelen haberlere .g?re Belgra~
aonra kendi tabii hudutlarımız içine ta Bulgarlarla ayrı ayrı ık~ ta!"!lı mı· 
çekilip kurduğumuz mütecanis bir va· saklar akti esası kabul etdılmııtıı:::B'!I· 
tanın imarından ve müteaanit vatan • gar ma.tbuatmın, diğer Balkan hüku-
daşların refahından başka hiç bir ga- metlerinin, Yugoslav - Bulgar yakın~ı
yemiz yoktur. Ve biliyonız ki bu da ğmdan endişe ettikleri h~kınd":kı 
ancak sulh içinde kabili tahakkuktur. netriyatını bu hareket açık bır tekılde 
Ve •ulba çalı~hğımız içindir ki bugün tekzip etmit ve sulh idealinin artık her 
de her hangi bir taarruza kartı kendi- türlü entrikalardan uzak bulundurul
rnizi müdafaa edebilmek ve bu taar- duğunu anlatmıt oluyor. Yalnız Bul
ruz imkan ve ihtimalini ortadan kal- gar noktai nazan deği§mez kaldıkça, 
dırabilmek için kuvvetli olmak zanı- bu iki taraflı miaa.klarda da miiJküla
relini hiuediyoruz. Bizim başkalarının ta rastlanacağı atikirdır. Bulgarlar 
yerinde zerre kadar gözümüz yoktur. bugünkü arazi statükosunu kabul et
Olaa idi harpteki mağh'.iplar aruında miyerek ırulh muahedelerinin ve müte
yegine galip çıknııı bir memleket ol· caviz tarifinin değiftirilme.ini istiyor
mamız itibarile Sevrti Lozan'da tu.hih lar. Şuruı muhakkaktır k~, bu ~ad~r 
ettirirken bu kanaatimizi de açıkça büyük bir iddianın Ak?enı.zde -~ıcarı 
söyler ve gayelerimizin tahakkuku j. bir mahreç istemekle hıç bır munaae
çin çalıtırdık. Maksadımız statükoyu beti yoktur. Ve ıunu da unutınamalı
mubafaza etmek ve birtakım devlet- dır ki Kral Aleksandr'ın son beyana
lerin muahedelerdeki arazi ahkamını tında • rensionisme'in harbe mani ola
değiıtirmeyi aleyhimizde kullanmak madıktan baıka, bunun aksi bir teair 
imkanını aradıkları zaman onlara kar yapabileceğine kuvvetle i§&ret edil: 
~· kuvvetli bulumnaktır. Biz biliyoruz mektedir. Bu biribirine zıt fikirler, hiç 
ki muahedeler hiç bir zaman nzayi la· olmazsa Bulgarlann o kadar ümit bağ
rafeyn ile tudıih edilmemiıtir. Millet- ladıklan Yugoslav - Bulgar yakınlığ.'
ler Cemiyeti misakının ''zanıanın ta • nm tam olmasını ftnkin1ız kılacak bır 
gayyürii ile ahkamın taırayyür edece- mahiyettedir. . 
ği'' prensipine istinat eden, muahede.. Diğer taraftan Bulganstanın kom.tu 
[erin ebedi olmadığını bildiren ve an- )arından arazi isterken, cenup kısmın
cak bunun ıulhperver bir hava içinde da tam bir Türk ekseriyetinin bulun
taahih edilebileceği davasını gÜden duğu unutulmam'!'lıdır. Tü_r~iye ıulh 
meşhur 19 uncu maddesi kuru bir lif- gayesine aykın gıbnemek. ıçın ~omtu
tan ibarettir. Şimdiye kadar böyle Janndan bir karıı toprak ıateınıyor.Fa 
dostça, ahbapça bir muahede taahihi kat tam bir revisioni&ıne'de bu nokta
görülmemj' ve görülemiyecektir. Kuv- nm kendiliğinden bir mana ve kıymet 
vetli olan taraf dileklerini o kuvveti alacağı açıktır. 
niabetinde kartı tarafa kabul ettirir ve Bugün Bulgariıtanda kabine buhra-
bunun için muahedeleri kalem değil nı var. HükUınetin misaka ittirak et-
J1ÜngÜ, mürekkep değil kan ta..hib e- memesini alkı,lıyan efkirı umumiye, 
d bugu" n belki daha ziyade dahili sebep.-
~ da 
ı,ıe aon aylar zarfında beynelmilel !erden yeni bir İ re istiyor. Bu yenı 

saha.da muahedelerin tashihi için bir idarenin, harici siyasette evvelkind4:n 
hava yaratılırken ve bir taknn devlet· başka esaslara dayanıp d~.y~nmı_yacagı 
!er hala lafzen iflas ettiği söylenen ve Balkan sulbü için çok mühimdır. 
fakat filen mevcut olan emperyalist üniversite: F. M. ŞOKRU 
maceralar pefinde koşarken Türkiye
nin de bu hususta aöyliyecek sözü ol· 
duğunu kendilerine hatırlatmak için 
biz de sil.ihlarımızı fıkırdatmak ve 
mahmuz çarpmak mecburiyetindey_iz. 

Bütün dünya silihlanıyor: Amerı~a 
yeni bahri inşaat için kongrede~ !ahsı· 
sat istedi. Fransa Cenevrede ~!Jahı~z
lanmanın esası hazrrlanırken eım.nı -
yet" meselesini bahane ederek kuvvel
erini ünden üne fazlalattınyor, AJ .. 

diplomatlarını endişeye sevkeden fmü
hinı bir aebep oldu. . Diğer tara tan 
gazetelerde mütemadıyen Balkanla -
rm yeniden tayyare aldıklannı okuyo· 
nız, ltalyanın sulh siyasetinden ~ah -
ııetrniye lüzum yoktur: Akdenızde 
kendisi.ne hakimiyeti temin etmekten 
ba~ka A&ya ve Afrikada emeller bes· 
lediğini açıkça itiraf etmekten çekin· 
mi yen bu devletin Cenevre' deki vaz~· 

Alman gençleri geçit resminde 

<Je~çler lçi.-ı. 

Muhasebecilik istikbali 
olan iyi bir meslektir 

Türkiyede yeniden açılan iktısadi haya· 
tın, usulü defteriye bihakkın vakıf genç
lere ihtiyacı vardır; muhasebeciliği bilen 
gençler memlekette hakiki bir boşluğu 

dolduracaklardır 

Geçen haftaki yazımızda yeni 
inki,af eden sanayi hayatımızın 
gençlerimize birçok yeni meslek
ler hazırladığını yazmıttık. Filha
kika kurulan yeni fabrikalar "ele
meği., sahasında birçok gençleri
mize çok iyi mevkiler vücuda geti
recektir. Ankara'da açılacağını 
memnuniyetle haber aldığımız İt 
Universitesi'nin tek:..ikle ilmi ve el
emeğini birle,tirerek bize bu fabri
kalar için 18.zırngelen kıymetli un
surları yeliftİreceğinde füphe ede
meyiz. 

Ancak tahsilini bitiremeyip ha
yata atılmak mecburiyetinde ol~n 
bir takım gençlerimizin de fabrika 
mesaisi dahilinde vücutça emek 
sarfedecek mevkide olamryacakla
rını da kabul etmemiz lazımdır. 

Böyleleri ne yapmalı? 
Kendi kendilerine ticaret hayatı

na mı atılmalı, yoksa bir yere me
mur mu olmalı? 

ikisi hakkında da lehte ve aleyh
te söylenecek sözler vardır: 

Bir defa ticarete atılmak doğru
dan doğruya bir sermaye meselesi -
dir. Eğer o sermaye mevcut olsa 
o genç zaten tahsilini daha yük~~ 
bir şekilde ikmal etmek çarel~rını 
de arıyabilir. Memuriyete gelınce; 
her şeyde olduğu gibi, umumi haya 
tın veya herhangi bir müesesenin 
yürümesine yardım eden bu kısı~ 
faaliyetin de son zamanlarda teka
mül ettiği pek bariz bir ,ekilde gö
ze çarpmaktadır. 

Bugün memurlarda eakiden o- -
duğu gibi sade "hüınühat., aran -
mıyor. Tahsilini yarım yamalak 
mahalle mektebinde bitirip bir ka
leme mülazemet eden ve orada im
kan olduğu nisbette terakki vasıta
larını arıyan memur zihniyeti ta. - . 
mamile değitmittir. Yazı kalemını 
daktilo maıkineıi istihlaf ettiği gün. 
denberi "ıhüanühat., hali ifliatadır. 
Memur için yeni bilgiler, bunları, 
harici muhit ve it alemine intibak 
ettirecek kabiliyette bir takım ev
saf lazımdır. Yalnız yazı yazmak
la kendisine her nevi sahada i' bu
labileceğini zanneden ~e bulabilen 
"memur tipi., bugün ölmüttür. Me
muriyet bir nevi ilrtısas haline gir
mi,tir. Onun için bu vadide çalıta
cak olan gençler kendilerini ~n~ 
göre hazırlamalıdırlar. Bunu~ .ıçın 
de her it ıahaaında olduğu gıbı bu
rada da memuriyet için icap eden 
vaaıtalarla kendimizi teçhiz etm~k 
zaruretini hi..sediyoruz. Memurı
yet hayatının muhtelif kısımları i
çin hiç 'üphesiz onunla alalc:adar 
olan muhtelif bilgileri öğrenmek 
mecburiyeti vardır. Bunların da 
burada tahlili uzun sürer. Bugün-

sözlerinden tüphe ebnek hakkımız -
dır. 

Bunun için biz de kuvvetli olmak ve 
herhangi bir taarruz imki.runı hudut
larıımızda derhal defedebilmek için 
Milli Müdafaa bütçemizi takviye et
mek mecburiyetindeyiz. 

Galatasara Li.eai: FARUK 

Jük yalnız memuriyetin ticari ve &ı
ııai olan kısmından bahsedeceğiz . 
Zaten bütün devlet'.erin, tasa r ruf 
etmek maksadile memur a de tlerini 
tenkis etmek istedikleri bir devir
de, bizim için daha müsmir ol bi
lecek sahalar mevcutken herkes:n 
devlet memuriyetine atılması ca · 
zip bir it olmasa gerektir. Onun 
için yüksek tahsille rini ikmal e de
m iyecek mevkide olan genç'erim;z 
için bir saha kalıyor: 

fktrsadi faaliyet. 
Gençler ancak burada d'rayabil

diklerini bulabileceklerdir. Bunun 
için de kendilerinin terakkisine 
çok büyük ve hayırkıir bir tesir İC· 
ra edebilecek bir ilim vardır: O da 
usulü defteridir. Maale!ef mem~e· 
ketimiz bu hususta kafi unsurlara 
malik değildir. Halbuki usulü de.f 
teri bütün ticaret ve bütün sanayı 
dünyasının esaslarından biridir. 
Çünkü usulü defteri bu it aleminin 
akislerini bize sadık bir tekilde göa 
teren bir aynadır. Bizi ikaz eden 
bir mürfİttir. Bir İf ne kadar kar 
getirir olursa olsun bu hususta icap 
eden defterlere malik olmadığımız 

' müddetçe bunlar temiz bir surette 
tutulmadıkça o it hakkında bir fi
kir edinmemize imkan yoktur. Ta 
Fenikeliler devrinde icat edilen 
defter tutmak usulünün büyük bir 
mevki aldığını görmüyor muyuz? 

Her hangi sahada olursanız olu
nuz bu ilmin hepinize en kıymet' i 
yardımları dokunacağı muhakkak
tır. Tüccar vaziyetini bununla bi
lir. Bir sanayi ınüesesesi istihaalıi
tını bu defterlerdeki ifadelere göre 
tanzim eder. Avukatsanız, hakim
seniz her hangi bir ticari davadan 
dolayı zerre kadar ınü'külat çekme 
den vaziyeti öğrenebilirainiz. 

Diğer taraftan memlekette inki
taf eden iktısadi faaliyetimizde de 
usulü defteriye a•ina unsurlara bü
yük bir ihtiyaç olduğunu açıkça söy 
lernek vazifemizdir. Maalesef bu, 
bizde baylı ihmal edilmit bir nok· 
tadır. Sınai, ticari usulü defteriyi 
bilen banka muamelatmdan anlı
yan, ~uhtelif memleketler beyni~
deki para değiftirme farklarını su
huletle defterine geçirebilen, kaç 
tane muhasip gösterebiliriz? Filha
kika gerek Ticaret mektebinden 
çıkmıf, gerek ameli sahada tema • 
yüz ebnit kıymetli unsurlarımız 
y<>k değildir. Fakat bunların bu
günkü vaziyete göre kafi olduğu 
iddia edilemez. Bunun için genç
lerimize bunu süratle öğretebilecek 
tedbirleri süratle almamız lazım -
dır. Bir Ticaret mektebi kafi de
ğildir. Bizce defter tutmak usulıi
ne mektep progra:nlarrmızda esas
lı bir mevki temin etmekle beraber 
bunun için ayrıca muhasebe kursla
rı ve mektepleri açmak zarureti de 
vardır . 

Gençlerimize yeni meslekler dü
şünürken bunun vesaitini de hazır• 
lamak mecburiyetindeyiz. 

* * 
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•• 
Universitenin 
Yeni bütçesi 

ı ·Üç-ay için muvakkat bi~ 
bütçe hazırlandı 

Üniversitenin yeni ıene bütçe
si tesbit edilmiıtir. Bütçe üzerinde 
vekalet bazı tetkikler yaptıktan 
sonra tasdik edecektir. 

Öğrendiğimize göre yapılan ye
ni sene bütçesi muvakkat ve üç 
aylık bir bütçedir. Çünkü eylulde 
üniversite kadroeunda bazı deği • 
tiklikler olacaktır. Eylulde üni -
versite için yeniden dokuz ayiık 

.. bir bütçe daha yapılacaktır. 

Köy ilkmekteplerinde 
Köy ilkmekteplerincle imti-

hanlara baılanmııtır. imtihanlar 
bu hafta sonunda bitecektir. 

Şehir ilkmekteplerinde imti
hanlara iki haziranda baılanacak 
ve üç gün devam edecektir. 

Fakülteler.il ·mtihaııJar: bugUn..., 
başlıyor 

Üniversite fakültelerinde bu • 
günden itibaren imtitıanlara baı • 
!anmaktadır. İmtihanlar haziran 
sonuna kadar devam edecektir. Bu 
sene imtihanların bir kısmı tahriri 
olacaktır. 

Bu sene imtihanlar daha sıkı 
bir şekilde yapılacaktır. 

Ticaret rr.ektebi bütçesi 
Ticaret mektebinin yeni alaca

ğı şekil ve bütçe meseleleri etra -
fında vekaletle temaı etmek üze -
re Ankaraya giden mektep müdü -
ni Hüsnü Bey şehrimize dönmÜj • 
tur. 

Mektepte yapılacak yeni teş -
k'~at için bu sene bütçeye fazla 
tahsisat koymak imkanı hasıl o
lamamaktadır. Önümüzdeki mart -
ta bu hususta bir hal çaresi bulu -
nacaktır. 

Lise ve ortamekteplerde 
bakalorya 

Bir müddettenberi şehrimiz • 
deki mekteplerde tetkikat yap -
makta olan orta tedrisat umum 
müdürü Hasan Ali Bey Ankaraya 
a vdet etmiştir. 

Şehrimizdeki lise ve orta mek -
tep bakalurya imtihanları hazır • 
lıldarı ikmal edilmİ§tİr. Mıntaka • 
)ardaki imtih n komisyonları ta • 
mamen teobit edilmi1tir. Bu ko -
mi•yonlara aza olarak seçilen mü
meyyiz mual.limlere yarın res -
men tel>ligat yapılarak, hangi mek 
tep/erde, hang i derslerin İmtFhan -
larında mümeyyiz olarak buluna -
c .. kları bildirilecektir. 

imtihanlar bir hafta sonra baş- ı 
lıyacaktır. 

Buyuk Çekmece köy mektep
lerinde imtihanlar 

Büyükçekmece ve civarı köy 
mekteplerini teftişe giden müfet • 
fiş izzet Bey, bir haftalık tetkik 
seyahatinden şehrimize dönm ·· _ 
t~r. İzzet Bey köy mekteple:~m
tıhanl_arında h_azır bulunmuştur. 

Koy muallımlerile civar nahi -
yelere bir seyahat yapılmıştır. Bu 
seyahatte bir çok köy muallimle -
ri biribirlerile tanışmışlardır. 

Üsküdar itfaiyesine garaj 
Üsküdar itfaiyesi için, Üskü -

dar iskele meydanında fenni bir 
ı;araj yapılacaktır. 

lnşaat bu yaz ikmal edilecek • 
tir. 

-

. 

lılAHKEMELERDa 

Saraçhane başın -
daki ölümlü kaza 
Şoför Kegam İ$tİcvabın
dan sonra tevkif edildi 
SaraçhanEİ>atmda bir kadının 

ölümü, dört erkeğin yaralanma -
aile neticelenen tramvay - otomo -
bil müsademesinin mesullerinden 
şoför Kegam efendi de dün adli • 
yeye getirilmit ve birinci İstintak 
hakimi Ramazan Bey tarafından 
isticvap olunmuıtur. 

Ramazan Bey tof.ör Kegamın 
tevkifine karar vermİ§tİr. Rama -
zan Bey dün Cerrahpafa hastaha
ne.İne de giderek oradaki mec -
ruhların ifadelerini almıştır. 

Katil mi? 
T rilyada jandannalar şüpheli 

bir adam yakalamıtlar, hüviyetini 
tahkik edince bunun Avanoslu Yu
ıuf isminde bir adam olduğunu ve 
bir katil suçundan arandığını öğ • 
renmiıler ve kendisini Avanosa sev 
kedilmek üzere latanbula gönder
miflerdir. 

Müddeiumumilik Yuıufun ha • 
bkaten bir katil fiil'inin suçlusu o
lup olmadığını Avanostan sormuş
tur. 

Eyüpte bulunan kesik başlı 
bir ceset 

1. 

Eyüpte bulunan kesik gövde ci
nayetinin faili olmak.la maznun Re 
falı.iyeli Emin hakkındaki ha:ı:ır - · 
lık ta'lıkikatı ikmal edilmiştir. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Übeyit Bey Emin hakkında ilk 
taiıkikat açılması taletıile evrakı 
üçüncü istintak hakimliğine tevdi 
etmiştir. 

Emin cürmünü inkar etmekte, 
sadece söylenildiği gibi maktülden 
3 lira alacağı olduğu iddiasının doğ 
ruluğunu tasdik etmektedir. 

Refahiyede bulunan maznun -
lardan Zeynel ve Abudullah hak
km<la da Refahiyede tahkikat ya
pılmaktadır. 

Bir hırsız mahkOm oldu 
Hırsızlık yapmaktan suçlu Sa

t>Mattin, Yahya. ve Niyazinin mu
l:akemeleri dün üçüncü ceza mah
kemesinde yapılmış, bunlardan Ni
yazi ile Yahyanın suçları sabit ol
madığından beraetlerine, Sabahat -
linin suçu sabit olduğundan 11 ay 
20 gün hapse konulmasına karar 
""rilmiştir. 

Ayayorgi kilylUleri ile bir ihtilAf 
Ayayorgi köylüleri ile Resneli 

Osman Bey arasındaki Vezir ça -
yın ve sair mer'alar yüzünden çık
mıt olan ihtilaf devam etmekte -
dir. 

Dün hu davanın hukuki saf -
huı dördüncü hukuk mahkeme -
sinde devam etmiştir. 

Osman Bey çayırları biçtirmek 
istediğinden köylüler teabiri ihti
ydi talebinde bulunmuşlardır. Mah 
keme karar için 30 mayısa kalmış
tır. 

Diğer taraftan köylüler dün 
müddeiumumiliğe müracaatla bu 
hadise etrafında çıkan bir kavga -
nın tahkikile meşgul olan müddei
umumi muavini Ferhat Beyi ziya
ret etmişlerdir. 

Bunlar Dahiliye vekaletinin mu
hakemenin netice.ine kadar köylü
{crin mer'adan çıkarılmamaları 
h..kkındaki emrin infaz edilme • 
di('inden ve kendilerinin mer'aya 
gitmekten menedildiklerinden, mu
hasım tarafın mer'ayi sattığından 

Milliyet'in tefrikası: 14 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
"dum. Kendisi bana mutat olan ma-1 
salı, yani Almanlar ta.rafından 
cephede çalı,mıya mecbur edildi -
ğini, zulüm ve cefa gördüğünü an
lattı. Cephede çalışırken bir bom
bardunan esnasında iki arkad&fI 
param parça olıİıut, kendisi de kaç 
mış. Şayet bir yolunu ve kolayını 
bulursa hududu geçip Belçika or
dusuna iltihak etmek istiyorm"'. 
Ben '!>ir teY söylemedim, yalnız ser
sem kaz gibi başımı eğip susmakla 
iktifa ettim. Bilir miıiniz, heriften 
neden tiiphelendim: Bir Belçikalı 
çubuk içeceği zaman pipoya tütü
nü tıka basa doldurduktan sonra 
lülede tütünden bir tümsek, bir 
kubbe vücuda getirir. Kocam bil
dim bileli çubuk içer. Babam da 
İçerdi. Sonra diğer ahbaplar . .• 
Hepsi böyle tümsek yaparlar. Hal
buki bizim misafir efendi çubuğu
na tütünü tümsek yapmadan dol -
durdu. Anladım ki herif pek Bel
çikalıya benzemiyor. Ben de daha 

iyi Jan'ın kendisini görüp bir ka -
rar vermesini muvafık buldum ve 
herife hiç bir teY söylemedim. Hal
buki Jan doktordan gelince bir Al
man jandarması gelerek içki istedi, 
o çıkınca siz geldiniz. Ben de he
rJjz başbaşa kalıp kocama bundan 
baheedemedim ...• 

Saf görünen bu kadının pipoya 
tütün yerlettirmek gibi çok basit 
bir feyden manalar çıkarması ve 
ihtiyatlı davranması Alfons'un hay 
ret ve takdirini celbeder. Jan ise 
kansının bu açıkgözlülüğü karşı -
sında hissettiği taaccüp ve hayret
ten memnun olur. Saf kadın uyan
dırdığı bu takdirkarane hissiyat -
tan bihaber, devam eder: 

- Herif bir iş bulmak için yarın 
gene geleceğini ve kocamı görece
ğini söyledi. 

- Gelsin bakalım; ben kendisi
ne ~d~akıllı bir iş bulurum. Öy
le bır ış bulurum ki. . Bu herif hu
duda mı gitmek istiyor. Pekala! 
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Belgratta 
Talebe umumi bir grev 

yapmak istedi 
BELGRAT, 19 (Milliyet) -

Son günlerde Belgrat ünnenite 
talebesi arasında, hükfunetin ye • 
ni bir emrile üniversitenin ve ta -
lebe cemiyetlerinin muhtariyeti ih 
lil edildiği için büyük bir hoşnut
suzluk göze çarpmaktadır. 

Umu mi talebe grevi ilanı için 
davet edilen büyük toplantıya za
bıta tarafından muhalefet olun -
muıtur. 

Bu müna.aebetle 15 üniversite 
talebesi de tevkif edilmiştir. 

o 

Japon yada 
Bir kabine buhranı çık

ması ihtimali var 
TOKYO, 19. A.A. - Bir kabine buh

ranı çıkması muhtemeldir. Maliye nazrr 
muavini M. KuTOda, 1933 M:ziınmında 
esham üzerinde yapılan büyük bir mua
melenin ortaya çıkarıruş olduğu skandal
da medhalclar olmak töhmeti ile bu sa
bah müddeiumumiliğe celbedilmiıti. Ay
ni mumneleden clol.yı Japon baınkası mü 
dürü M. Şimada geçenlerde azledilmiıti. 
Maliye nazır M. Takahiıinin de isllfa 
edeceği rivayeti dolaımaktadır_ 

M. Maksimos Bükreşe 
gidecek 

AT1NA, 19 (Milliyet) - Si -
yasi mahafil tarafından teyit edil -
diğine göre, hariciye nazırı Mös -
yö Maksim05 Cenevreden avdet e
derken hem Mösyö Titüleakoya i
adei ziyaret etmek ve hem de Bal
kan mi$&]undan mütevernt ve oo 
memleketi alakadar eden mesele- . 
!eri konuımak için Bükreşe gide
cektir. 

Alman tediyat konfrans1 
BERLIN, 19. A.A. - Alman tediyat 

konferansı salı günü tekrar toplanacak
br. Müzakerelerin akim kalman çok 
muhtemeldir. Çünkü Alman bankasının 
hlançolan albn mevcudunun mütemadi
yen azalmakta olduğunu göstermekte
dir. 

·-· 

J Umumi Mecliste bugünkü 
toplanh 

İstanbul Umumi Mediai bugün 
öğleden sonr" fevkalade toplan -
blarına devam edecektir. 

Bugünkü toplanbda Soyuz 
Neft şirketinin tadil edilecek mu • 
kavelenamesi görüşülecektir. • 

Gülhane müsameresi 
Bugün saat lC buçukta Gülhanede 

bbbi müsamere vardır. Arzu eden he
kimlerin iştirakleri rica edilmektedir. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Muhterem Babamız ve zevcimiz Hi· 

lal matbaası sahibi Esat Beyin cenaze 
merasimine gelmek s11retile ve telğraf 

ve mektupla matemimize ittirak eden 
muhterem zevata gazeteniz vasıtasile te

tekkürlerimizi bildiririz efendim. 
Nazir Esat, Galip Esat, Müzeyyen 

Deniz yolları 
iŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel. 22740 

iZMIR SÜR'AT 
İskenderiye yolu 
lZMIR vapuru 22 Mayıs SALI 
11 de Galata Rıhtımından kal
kacak doğru lzmir, Pire, leken
deriye'ye gidecek ve dönecek
tir. (2610) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 21 Mayu 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıh turundan kalkacaktır. (2611) 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 22 Mayıs 
SALI 20 de Galata nbtımın
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 

b Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
ve İçmeye hazırlandığından şildi- Trabzon, Rize'ye. Dönüfte bun-
yet etmişlerdir. lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 

Müddeiumumilik vaziyeti tet - uğrayacaktır. (2609) 

kik edeceğini bildirmiştir. Köylü- ••••••--•••• .. 

ler bundan sonra da lehlerinde te- · -------------·• 
,ebbüsatta bulunulmasını rica için İstanbul Mr. Kuınandanbğı 
fırka merkezine gitmek üzere ad- Satınalma kom. ilanlal"J 
liyeden ayrılmı,lardır. 

Gelmiyen suçlular tevkif 
edilecek 

Yankeılcilikten suçlu Topal İs
mail, Felek Mustafa, Osman ve 
İsmail Hakkı isminde dört sabıka
lı hakkında Sultanahmet ikinci 
sulh ceza mahkemes;nde bir da • 
va rüyet edilmektedir. 

Mahkemenin muhtelif celpleri
ne rağmen bu suçlular mahkemeye 
gelmediklerinden dün haklarında 
tevkif kararı verilmiştir. 

Direk hırsızı 
Kanalizasyon inşaatında direk 

çalmaktan suçlu Ahmet isminde 
birisi dün Sultanahmet sulh ce -
za mahkemesinde tevkif edilmiş -
tir. 

Kutubar cinayeti 
.. ~utu b· -nda çalgıc.ı Samiyi 
oldurmekt~ .• suçlu Aml Beyin mu
hakemesine dün ağır ceza mah -
kemesinde devam edilmiş muha • 
k~me tabkikatm genişletilmesi j. 
çın başka güne bırakılmıştır. 

ben Ollu hududa gönderirim. Ba
na bak arlcadaf. Sen bu işi bana 
bırak. Bu Alman hafiyesini bir da
ha bize fenalık edemiyecek bir ha
le koymazsam bana da Jan deme
sinler ••. 

.. Alsulı bu te!Dİz inıanlara tetek
kur eder. Yalnız bu itin geciktiril
memesi lizımgeldiğini, çünkü Al
man hafiyesinin ÇlJ_ meharetli ve 
tehlikeli bir adam olduğunu söy -
ler. 

Jan iri k.fasını sallıyarak: 
- Herhalde iki üç gün bekle

mek İcap edecek. Ben ayağımda
ki yara dolayısile doktora kadar 
güç beli gidip gelebiliyorum. Di
ğ~~ ar~adatlardan ise burada tim
dılik kıınse yok. Bir ay içinde Al
manlar iki adamımızı yr.kaladılar. 
Belki de bunların adam kaçırdığı
nı anlayarak kendilerini cennete 
göndermişlerdir. Bunun üzerine 

(Alfons): 
- Peki, der, isterseniz bana tali

mat veriniz. Arkadaşlarınızın va
zifesini ben göreyim. Anladığıma 
göre bu herife hiç bir şey anlama
mış gibi davranarak Belçikalılara 
haber vereceksiniz. Bunun için de 
dikenli tellere kadar gitmek lazım 
değil mi? Arkamda Alman ünifor
ması olduğundan dikenli tellere ka
dar daha kolaylıkla sokulabilirim. 

Maltepe Piyade Atış Mek
tebi ihtiyacı için 30.000 kilo 
Koyun, 35,000 kilo Sığır et
lerinin 2-6-934 cumartesi gü
r.Ü saat 14 de kapalı zarfla mü
nakasası yapılacakbr. Talip 
lerin belli saatten evvel teklif 
nıektuplarıru Merkez K. Satın 
alma Komisyonuna vermeleri. 
(1105) (2149) 

2608 
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İstanbul Merkez Kuman
lığına bağlı kıt'a ve muesse
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 Mer· 
kez Kumandanlığı Satrnalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(1128) (2348) 

2748 

Bu teldif kartısında (Jan) oda
nın ca.mlarını sarsacak kadar tid
detli bir kahkaha. kopardıktan son
ra: 

- Sen ne söyliyoraun arkada§, 
cevabını verir, sen dikenli tellere 
kadar gitmeyi galiba bir tenezzüh 
zannediyorsun? Arkandaki Alman 
üniformasına gelince biz şimdiye 
kadar bundan istifade ederek bir 
düzüne adamımıza Alman neferi 
üniforması tedarik ederek kendile
rini gönderdik. Hatta bir tanesini 
Alman Ztlbiti kıyafetine bile sok
muştuk. Buna rağmen bir çokları 
Alman I.:u,..unlanndan yakalarını 
kurtaramadılar. Almanlar en evve
al ate, ederek şüphelendikleri a
damı öldürüyorlar, öldürdükten 
sonra tahkikat yapıyorlar. Ben bu 
havaliyi karı~ k~rı~ bilirim. Buna 
rağmen ben bile bir kaç defalar ö
lümden yakayı güçlükle sıyırdım. 
Bu iş öyle senin zannettiğin k:'"dar 
kolay değil arkada~. Sen bu lften 
gel vazgeç! .. 

(Alfons) sakin fakat azimkar 
tavrile mukabele eder: 

- Bütün bu tehlikelere rağmen 
bu ise atılacağım ve taliimi tecrübe 

. ed~eğim. 
Sanki (Jan) bir muavenet talep 

ediyormuş gibi karısının yüzüne 
bakar ve kadının çehresınde muva-

' 

Prof. Dr. RAŞIT TAHSiN B. 
ı Ankara' dan gelmittir. 

lHTlRA iLANI 
"'Devvar mermiler için mihaniki tedı

hürlü tipa" hakkında istihsal olunan 
23 Mayıs 1932 tarih n 1364 numarab 
ihtira berab hu defa mevki fiile korunalır. 
üzere aherc devrüferağ .. eya icar edile
ceğinden talip olanlarm Galata' da Çinili 
Rıhbm Hanuula, Robert F erri'ye müra
caatlan iliın olunur. (16618) 2764 

ikinci icra memurluğundan: Kara
gWnriikte Çalar ağa ınıılıalleaind~ Pa
pas oğlu sokağında 36 No. lu hanede 
mutasarnt'an mukim iken hal~ ikunet
gihİ meçhul bulunan Yağmur oğullann
dan Y ordanaki oğlu Dimitri efendiye. 

J otan bul gümrükleri hatmüdiirliiğü

niin Sultanahmet üçüncü sulh hukuk 
.;;.ı.ı.emesinden aldığı 10-6-929 tarih ve 
929-79 No. lu ilim mucibince sizden a

lacağı olan iki yüz on liranın - ma
sarifi muhakeme ..e yüzde hq faiz ve 
yüzde yedi buçuk ÜCl'etİ veület tahsili
..., mütedair ilim berayi infaz daittmize 

tevdi edilerek 934-2843 numarasına mua
melei kaydİyeıi icra loJınmıt Ye namı

nıza tanzim kılınan icra emrine müba

ıirin verdiği mefruhatta ispanyaya git
mek üzre haneyi terkettiğini:ı: "" 1 span

yadaki ikametgihınn:m malüm olmadığı 

anlqıldığından tebligat bir ay müddet
le ilanen icrasına karar verilmiıtir. Ta
rihi ilindan itibaren borcunuzu verme
niz ve bu müddet içinde borcu ödemez 
n mal beyanında bulunmaz veJS tetlıik 
mercünden veya temyiz ve iadei muhake

me yolile ait olduğu mahkemeden icra

""' geri bırakılmasına dair bir karar 
göndermediğiniz takdirde cebri İcraya 

denm ~lunacağı gibi mal beyanında bu

luıımıaz iseniz hapsen tazyik olunacağJ
m:z ma)iimunuz olmak ve olbaptalü icra 
emrinin tebliği makamına kaim bulun
mak üzre ilinen tebliğ olunur. 

iV APURCULUh 
TURK ANONİM ŞİRKETİ 

IST ANBUL ACENT ALIG'. 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
Du ı vapuru i < m UpDar Maps 
PAZAR gÜnÜ saat 20 de Galat 
nhbmmdan kalkacak. Gidiıte: Zon 
guldıık, lnebolu, Ayancık, Samsun 
Ünye, Ordu, Gireoon, Tırebo!u, Gö 
rele, Trabzon ve ~ye. Dönüıt< 
bunlara ilr.veten Of ve Sürmenev 

ı 

•u•ğra-y•acaktır-··------- ' 
._ Dr. J H SA N SAM l • -

OKSOROK ŞURUBU 
Oksürük ve nefes darlığı boimaca ve 
kıza-k öksüriilderi için p~k tesirli 
illçtır. Her eczanede .. e ecza depo. 

-• 1annda bulunur. li278 ....... 
2692 

lstanbul asliye mahkemeleri, Birinci 
Yenileme büroaunclan ' 

J~ Edip ..e Osman Edip Beylerle 
lstaaı..t Vili.yeti mubalr<mat müdiiri· 
yeti ..., Jalı Rasat biraderler ıirketi ve 
Adapazar, Tiirk Ticaret Bankası arasın
daki davan.ın yenilenmesi esnaamda: 
Mukaddema lstant.ul birinci hulruk mah· 
kemesinde vaki talep iliııen tebliğ edil· 
mit isede .. ukaa zelen adliye yani:ınmda 
bu ite ait .ıo.,.. '"' Wenıuatı yanımı ve 
yenileme muamelesinin ifası için alacak
lı taıafmdan büromuza beyanname ve
rilmiş o!duiıJndan ikametPJıı meçhul 
olduğu anla§ılan Jak Basat biraderler 
Jİrketinin yenilemenin İcrası için tayin 

olunan 27-6-934 tarihine müsaclif ç ... -

!UDba giinii -t 15 de Yeni ~•hane
nin birinci katında bıılunan büromuza 
lt'elmediği veya nkilini göndermediği 

takdirde 2367 No. lu kanunun 6 ına 
maddesi mucibince yenilemenia gıya

bında Jaı>ılacağı tebliğ mekamma kaim 
olmak üzere ilin olunur. ( ı6833) 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

- Karar numaraları 311 den 337 ya kadar olan Gayrimü
badillerin yüzde 25 hesabiyle bonolarını, almak üzere 20 
Mayıs Pazar günü Komisyon~. müracaat etmeleri. (2616) 

Nafia Vekaletinden: 
Fevzipaşa. Diyarbekir hatb Km. 435,6 ila Km. 455 arasın -
da bulunan Yirmi yedinci kııı.m inşaab kapalı zarf usu1ile mü 
n.akasaya konu1muştur. Münakasa 5 • 6 - 934 tarihine müsa
dif Salı günü saat 15 de Anka _ a'da Nafıa Vekaleti Müsteşar
lık makamında icra ed.ilecektil-. Taliplerin cari seneye mah -
sus Ticaret odası vesikası ve teıninatı muvakkateleriyle bir -
ı:kte aynı gÜn ve saatte komisyO!\da bulunmaları laznndır. 
Talipler bu husustaki şartnameleri Otuzar 1ira mukabilinde 
A.nkara'da Nafıa Vekaleti Levazım dairesinden tedarik ede -
bi1irler. (2386) 2775 

lıtanbul Sıhhat ve içtim i 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Diplomalı ebelerin yaşları 20 - 30 arasında ve eyi tah
sil görmüş resmi vazife ile muvazzaf olmayanlar 3 ay Hilali

ahmer hasta bakıcı mektebinde kurs verilerek yapılacak imti
han neticesinde muvaaffak o!duklan taktirde ikinci sınıf 
hemşire olarak hastahanelere tayin edileceklerdir. Taliple

ri:ı diğer şeraiti anlamak üzere lstanbul sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğüne 15 Haziran 1934 tarihine kadar mü-
racaat etmeleri ilan olunur. (2546) 2846 

fakat alametleri görmüt olmalı ki 
birden bire kararını vererek: 

- Pek ili, der, yalnız seni (Ver 
hagen) çiftliğine kadar kanm gö
türaün .... 

(Alfons) pek fazla yorgun bulun 
masına rağmen hemen ayağa kal
kar ve kadının rehatsız ol~ına 
lüzum olmadığını kendisinin yal
nu: baa1na (Verh~en) in çiftliğini 
bulabiİeceğini söylerse de dev cüs
aeli (Jan) hayatlarını memleketle
rine vakfetmi' fedakar kimseler 
fenogatile: 

- Olmaz, der, ben yürüyebile
cek bir halde bulull6aydım sana biz 
zat kendim klavuzluk ederdim. 
Çiftliği sen gündüz bile kolay bu
lama.zam. A1qam yaklaştı. Bu ye 
ni klavuzu kaybedersin. Sonrada 
M. (Verhagen) seni yalnız görecek 
olursa kim olduğunu anlayıncaya 
kadar vakit geçer. İyisi mi bizim 
karı •ana refakat etsin. 

Mö&yö (Brut Verhagen) o hava
linin casus şebekesi amiri olup her 
şey bu zatın elinden geçiyordu. (Al 
fons) tahtı i'galinde bulunan Belçi 
I,a arazisinde (lntellicens Servis) 
in en mühim bir uzviyeti ile kar11-
laşacağını düşündükçe heyecan his 
sebneğe ba~lar. Karısı yola çıkmak 
icin hazırlanırken (Jan): 
- - Arkadaş, d~r, karım sana ne 

söylerse sual sormadan, hatta dü
Minmeden dediğini yap. O da be
nim gibidir: Devriyelerin kokusu 
nu daha uzaktan alır. (Prassek) e 
gelince M. (Verhagen) e bu herifle 
benim m~gul olduğumu ve merak 
etmemesini söyle. Kendisi bunu İ· 
titince memnun olacağında hiç ~üp 
hen olmasın zira iyi tanır. Haydi 
bakalım; biraz acele et. .• 

Mutpaktan çdu.rlarken ortalık 
adam akıllı kararmıttı. Kadın yüzı.i 
nü bir atkı ile iyice M.rdıktan aon
ra (Alfons)a gayet yavllf bir aesle 
adeta fısıldar gibi esaslı; son tali
matını verir: 

- Adım adım beni takip ediniz. 
Ben ne yaparsam, siz de beni tak
lit ederek öyle yapınız. Eğilirsem e 
ğiliniz, yere yatarsam yere yatar
sınız. Anla~ıldı ya!.. 

Kadın bir gölge sessizliği ve bir 
tavşan çevikliği ile ileriye atılır 
ve mahfuz her mahalden bir erka
nıharp zabiti gibi istifade ederek 
tarlalara sapar. Tabii (Alfons) ta 
kadının pe~inden ayrılmaz ve önü? 
de her saniye kaybolacaknu~ gibı 
süraile ilerliyen kadının gö)gesirı
den gözünü ayırmaz. Kadın bir a
ralık durur ve yere uzanır, tabii 
(Alfons) ta kendisini taklit eder 
ama bütün dikkatine rağmen hiç 

- Bitmedi-



MİLLiYET PAZA.R ?I 

Recep Beyin dersi , lttlHUlllHIUtHHHWIHIUUIHIHHtUWlltlmttllllllllllllllllllHlllll' 

iMevduatı koruma kanu-!. (Başı 1 inci sahifede) j makta lıu versaru garptan şarka kate. 
Parçanın Yunanlılara verilmesi e • d<ırek, platonun kenarma tırmanmış sa· 
•a: lı. yılrdı. 

Bundan sonraki muharebeleri idare 
etmek için bir çok güçlükler vardı. 1 nunda yaf.!~~~.~!, tadilat İ I 23 Nisanda Anlc.arada toplanan Mil

et Meclisinin misak esasları, bunun tam 
~•ddına olarak, bu mıilletin adli mali 
ıkttsadi haldan pddetle müdaf.:a edil '. 
rnek noktasına matuftu. 

MütteFikler, bu devlete Sevn ceb -
~n k;tl,ul ettirmek i1ıtiyorlard1. Halbu· 

' mutarekedenberi geçen zaman zar • 
fında mağlup devletler hakkında itilaf 
d':vl'.'tlerinin siyasi maksatlan elde edil· 
j'j;~'· V ersailles muahedesi için, hazır· 
' r başlannş, Sen Jermen muahedesi 
tımzalanmış, T riyano muahedesi Ma -
carlar · · ·ı · . a ımz.a ettin nnş, Bulgarlara Nöy-
Y• muahedesi kalıul ettirilmişti. 
. Yalnız Türkiye, mağlup devletle -

h
rtn en zayıfı olduğu halde kükremiş 

lT arslan gibi, muahedeve karşı dur -
'!1Uştu. Bu mukavemete devam ediş, di· 
ger devletlerde de kendi muahedelerini 
bo""":'~ cereyanlarını doğurabilirdi. 

ltılô.f devletleri, bu tehlikeyi düşü • 
n~r:k Sevr muahedesinin kabul ve tat· 
bikı i te srie m ecburdular. 

1 ş te Ana doluda askeri harekatın baş
taınasını icap ettiren en mühim sebep 
bııdur . 

Cephede vaziyet 
Recep Bey, burada sözü Ermenis -

tan harekatına ,.aklede1·ek dersine de • 
vaın etti: 

- Şarkta .halkın reyine müracaat e
dilecek olan üç vilayette Ermeniler ha
lciıındiler. Ermeni kıtaatm karşısında ba 
~ değerli zabitlc.l<> kuvvetlendirilen 
lutalarnnı? <"f-[11"' ahnışlardı. ltalyan -
Jar,_ ~ntaJya, Kc--nya ve Afyon civarın .. 
da ıdtler. Sonralan çekildiler. Pozan • 
tt hathndan Fransızlar dlUer hatlar -
da 1 • • o n ngılizler tardedilmiş, demiryolla • 
~, kurtarılmıştı. 

Cenuptaki cephe Mersin, Tarsus, A ... 
d'.'na ve Antebin FmaJinden geçen çiz· 
gıde kalıyordu. Frahn şarkı tama • 
men .elimize geçmi~. 
.. Şırnalde, Samsunda, Mer>.İfonda in· 

gılizler, Pontu:ltıa isyan halinde Rum 
ve yerli gruplar bulunuyorlardı. 
b Yunan or.dusunu karfılamağa mec .. 

ur olan milli ordu, İ§te bu kadar ka· 
r~ştk cephelerde de uğraşmak mechu -
rıyetinde idi. 

Y unanlı;ar taarruza geçtiler 
Bu şerait alhnda, Milen habtında bu· 

l~nan Yunan ordusu, Sevr muahedesi
nı zorla kabul ettirmek ~in ileri hare
kete geçti. 
, . 22 hazi':'n~a taarruz başladı ve üç 
tst.l<amette ılerı harekete devam etti. Şi
mal kol, Bursaya, 011:... kol, Salihliden 
lı;ağa, cenup kolu Nazilli istikametine 
taarruz etti. Şimal laan-uzu, daha faz
la muvaffak ol.du, Marmara sahillerine 
Ya:>ılan ihraçlarla müşterek olarak yapıl· 
dı ve Bursa işgal edildi. 
. . Orta kol da Dumlupınar ve Uşak 
••!'İkametinde taarruzunu inkişaf ettir -
di. 

Cenup kolu da Nazilli istikametin -
de ilerledi. T relcyamn elimizde kalan 
~ıstru İç.İn de ayni suretle taarruz baş -
adı. Evveli MerUç, sonra Marmara sa
l>illerinden Trakyaya ayal< basan Yu -
nanhlar 20 ~da baılayan hare • 
tceılerini bet gönde tamamladılar. 

Trakya, müdafaaya vakit bulama -
dan düşman işgaline geçti. Bir çok ef· hdrmrz Bulgarİ&tana iltica ettiler, cep

ane Ye ordu aksamı, tamamile kıy -
tnet.iz bir vaziyete düştü ve Tral<ya el
den çıktı. 
Anadoluya kabul ettiremeyince 

_Milen hattından yapılan taarruzun 
netı<:esi Buna - Uıağm kaybedilmesi, 
1' rakyanın el.den çık<ması, Sevrle bize 
kabul ettirileceı!i üınitlenni kuvvetlen -
d.irdi. O:> 

Yunana vadedi!mİş arazı ıçın Yu -
~an ord1>sunını itiliif devletleri namına 

atekete geçtiği kaydediliyordu. 
Bu suretle bir ıeyrılık ortaya koy -

malt istiyorlardı. Halbuki, Türkiye bu
run arzettiği bütünlükle olduğu gibi 
<> gün için de kendi içıinden her hangi 
hir parçayi aynımağı hiç bir zaman dü· 
şünemezdi. 

O ııaman Sevr muahedesini lotanbul 
lıükümetine kabul etı:irmeğe çalrştı • 
lar. lstanbulda bir saltanat şurası top -
l~ndı. Padişah, bu muahedenin kabu • 
le değer mabiyebte olduğunu söyle • 
':_'1ek için ayağa kalktı ve herkese aya -
ıı-a kalkmalarıru emretti. Yalnız bir tek 
'it, kalkmadı ve bununla mualıedeye 
a eyhtar olduğunu bildirdi. 
lı Bu :r..at, nilft1nu hünnetle bir kere da. 

a analım: Topçu feriği merhum Rı • 
~a Pa~a idi. 1920 senesi temmuzunun 
y2 maı günü, Milen hatbndan. çıkan 

1 
unan orduw, Anadoluda en fena ı,art

;' altında memleketimizi ~ğnemeğ~ 

d
°"':UO ettiği günlerde Sevr muahedesı 
e lltJZa edildi. 

ç Trakyamn, BuTSa ve Uıağın eldeo 

1 1kınası, dahilde biyanete meyyal unsur 
;:kn ~vvetlenmaine, sebep oldu. Bir 
tıl muslıet ruhlarda da derin sarSm· 

ar yaptı. 
da A.n_a~oludaki yeni devletin kurulu?Un 
srıı.{' ikı ay sonra zuhur eden ha hi.d.j .. 
~ er vaziyeti güçl<!Ştir.İyordu. 

Şarkta taarruza geçtik 
Şar'k cephesindeAci aslce.-1 kıtaları • Urz, mesafece uullotılaı·. Muharebenin 

~ak Bursa dü~~ükt~n sonra, uzun sU-
""ce.. ' 
1 

!:> anlaşıldı. Binaenaleyh , yeni dev 
l et~ . tazelik, emniyet, sükUnet, istik ha .. 
e ıtımat lizımdı. Yeni ve taze bir .i
~n elde etmek için şark cephesıinde 
aarruza gitıişildi. 

d Ennenilerin kuvvetli ordusu var • 
'· Krtalarıırmz taarruza geçtiler. 

. Eylulde başlayan taarru:ı:, mü>bet 
""~lere vardı. 29 ey!Ulde Sarıkamışı, 
En ı. gün sonra Giimrüyü işgal ettik. 
d_'l"tncnı askerleri, tamumen peı-j§an edil-

'· 
ınu:;u. darbe, y<;nİ kuı-ulan Ermeni hü
d · etıni yok edecek kadar kat'i bir 
da rbe idi. 3 kinunue\- ,·el gecer.İ Gümrü 
. e Enne!lilerle aramızda bir itilafname 
;ınza edildi. Bu muah .. de ile Ermeni · br, Sevr rnuahedes:n.i imzalamamağı ka ... 

ul "~ taal .. hüt ediyorlardı. 
hh~uçük te olsa, bir devletin bunu ta

a ut etın~ i mühimdi. 
Gal"bi Ana;dolunrıın m~~im paıtçası 

elden çrkmııtı. Anadolunun yamaç kıs
nu i susi ,.: versan te.s 

Şuri:; unsurları 
Dahili unsurlarda isyan emareleri be

Jirıiyordu. Bunlan bertaraf edici V'e 
tehlikelere karşt gelici ',,dbirler almak 
la:znn geldi. 

Nazillıi cephesinde Demirci efenin ku· 
mandasındaki sivil kıtaları, Çerke• E
temin unsurları düımana karşı kulla .. 
nıbnakta emniyet ediknez bir Şüriı, man 
zarası arzediyorlardı. 

Cephe kumandanının emrine ginne
leri tebliğ edildi. F aıkat mukavemetleri 
görüldü. Isparta, Keçiborlu havalisin· 
de Demirci Mehmet Efe, askerle bastı -
rıldı, kendi~i yaralı olarak elde edildi ve 
<kamete mahkfun oldu. 

Çerkes Etem, efe hakkındaki mua
meleden ku~kulandı. Siyasi cereyandan 
istifade ederek sergüzeı,stlik yolunu 
tuhnağa karar verdi. 

Kendinin kuvayi seyyare kuman -
d:ını ~dilmesini istiyordu. Başı e
zılmesı _lazm1 gelen Eteme karş ı tedip 
hareketıi başladı. Takip edileli ve efra-
dı .ı . "-' ., ' U'<1.5 u . ıwı. 

Birinci lnönü 
Bu sn-ada Bu~a şarkındaki Kestel 

sni.larmıda Yunan ordusunun ileri ha -
rekelıi başlanu,tr. Bu tesadüf değildi. 
BW unsuru tedip ederken, diğer bir düş ... 
man unsuru ortaya çıkıyordu. ÇeJ'kes 
Etem geriye çekilirken lstanbulla mu
habereye başlamıştı. Binaenaleyh, düş -
man bir taraftan Y mıan ordusu, bir 
taraftan Çellkes E temeli. 

Yunan taarru-zu, Eskişehir istikame
tinde yürüdü ve burada birinci l nönü 
çarpt!D'ası oldu. Yunan ordusu Uı,ağa 
t~n:ız. el'l!iği zaman, başı bozuk kuvva
Yl milliye müfrezeleri ile boğuşmuş • 
tu. 

lnönünde İ&e, Türk milli ordusunun 
bir parçası ile karıılaşıyonlu. 

Birinci 1 nönünde bi21İtn kullandığı
ma piyade tüfeği 6000, süvari 300 rop 
28 di, bu mubarebede diqmanı n 20 000 
tüfek, 150 süvari, 200 makineli tÜfek 
50 top kullanrruşbr. ' 

Yunanhların bne piyade tüfek ade
dince üç, topta ;ı.i misli faik oldulda • 
n görülür. Maheınece feci denecek ka
dar faılci,,.Jik. Bir çok silahlanınız, meş
guldü. 

Anloarada çelikten çemberi olan am
balaj malzemesinin demir kısımlan eğe
lenerek kasatura yapılıyordu. Top ka
malanrun .boşluğunu telafi için huou • 
si kamalaJ'dan istifade ediliyordu. 

Cephane miktan çok azdı. Kömm 
mabemesini tedarike imkan bulunanu • 
yor, söğüt, kavıak, ağaçlan mahn>Wrt 
vaSJlası olarak kullanılıyordu. Böyle 
bir <tVUÇ kahrarnanuruz, kendilerine kat 
kırt faik Ywıan ordusunu mağlup et -
mişlerdi. 

Eltemin isi k<Wvetlmni tedibe gi. 
den kuvvetleri, dü!D'ana karşı kuttan· 
mak llızımdı. 

Etem bundan istifade ederek Kü -
tahyayi işgal etli. 

Fakat birinci lnönünü ikmal eden 
l<Jtaatımız, Etemıi çabuk tedip ettiler. 
Bu haıi.n de Y 1>Danlılara teslim olarak, 
inkılap t...-ihinin lıu acıklı faslı kapan -
dı. Birtinci lnönünde milli ,,aferin tna· 

nevi teııiri büyüktür. 
Bu ""nada cenupta mulıareheleo- de

vmn ediyordu. ea:zı;a.,lep harikalı bir 
mukavemet gösteriyordıı.,, 

Şubahn sekizllıde Antep sukut etti. 
Recep B. burada sözü Gaziantebin kah

ıramanca müdafaasına naklederek: Her 
hangi bir taarruza uğrayan şehrin, her 
hangi bir i&tili. ve muhaceret seline ka
pılmmama11ı ve düşmanla çarpışmaktan 
çekinilmemesi laznn g~ldiğini oöyienfı, 
ve Gaziantebin bir çok çaresizlikler ;.. 
çinde bu fikri muvaffakıyetle tatbik 
ettiğini oöyle.miş ve demiştir ki: 

- Bu devirde Ruslarm dostluğu lı:a
zaruldı:. Bu~u. hatı~ızda tutınalıyız, 
kara gun!ennruzde bıze vefa gös:tıerenlere 
karıı mınnettarhk hislerimiz asla ,..... 
~ılunyacaktw. 10 martla 16 mart ·-
d - --~ a yaptıgmuz Mo>kova konferanslann-
da, aı;aıınızda esaslı sulh ve dostluk te~ 
mellen lrurulunıştur. 

lnönünden sonra 
lnönü harbinden sonra, Anadolu ha

reketi kun'lltlendi. l,tiJaf hi>lrumet!e -
ri, padişahın ayağa l<a'lkarak imzavıa ra
zı o•duğu Sevr muahedesinıle bazı deği -
şJı.fhler yapılması ôçi.n Londıacla bir 
Jronfer:ms toplanmasını teklif ettiler. 

ikinci Yunan taarruzu 
Fabl çok geçmeden, ikinci Yunan 

taarnazu başladı. Yunanlılar, Afyon is
tJı:ametinde taarruza geçtiler. Yunan or
dusu, §İmal ve cenuptan 40,000 tüfek, 
144 tvp , 1200 süvari ve 300 malcineli 
tüfekle hareket ediyordu. 
B~ ~4,000 piyademiz, 107 top, 

4900 suvan, 214 makineleri tüfengi • 
miz va.Nlı. 

Y unanlılann faik kuvvetleri karşı • 
srnda ikin<:i imtihanı da vermiştik. 

1 d Hükumet milli tasarrufu tezyit ve takviye etmek kararın- İi 
iİ adır. Mevduatı koruma kanununun hükümlerine göre yerli ve = 
='I yaba".~' bankalar tasarruf hesabı mevduatlarından vasati ola • 1 
!i rak yuzde yirmi beş nisbetinde bir miktannı kasalarında tut • 
;a maya mecburdurlar. 
:; . . Şimdi düşünülen şey bankaların kasalarında saklanan bu 
:;!!! khtıyat parasından bir miktarını, me~ela üçte birini Meıkez Ban. z 
!5 asına nakl.etmektir. Bu suretle halkın mevduatı daha sağlam, 5 

1 
~aha sıkı bır emniyete bağlanmış olacaktıı. Cümhuriyet Merkez !S 
k an~ası ka:.ıalarında. muhala_z'j! edeceği b:;, ihtiyat paralara mu- 5 
abı~ bankalara hazıne tahvılatı verecektir. Bankalar bu hazine :S 

- · tahv~liitı!'ı istedikleri zaman paraya çevirebilirler. Yeni tedbirin E 
_ mahıyetı Merkez Bankan ile diğer bankalar arasında basit bir = = muameleden ibarettir. Bu yeni koruma tedbirile halkın tasar .. = 

ruf/arı yalnız depo edildikleri bankaların mesuliyeti altına gir- = = rnekle .kalmıyor, Cii'!'huriyet Merkez Bankasının ve d-0layısile = 
devletın de tasarruf paralarına karp. bir nevi mesuliyeti ve ga- -
rantisi ilave edilmiş oluyor. := -S MaFye Vekilinin beyanatı :ıc 

5 .. ANK~RA, 19. A.A. - Askeri ve iktisadi sahalarda alınacak milli !! = m~dafaa tertıba;t< etrafın~": ç~kan yanlış şayialar dolayısile Maliye Ve • 
5 kilı F~,a;..~;r hır muharnrımıze aşağıdaki beyanata bulunmuştur: = nunund d ~kta olan bazı kanunlar arasıltda mevduatı koruma ka· = kı ad a tadıtat. yapılacağı hakkındaki gazetelerde vaki neşriyat, hal· =- . n mev uatınrn bır kısmına vaz'ıyet edilecegi şeklinde, bazı betbaht a· 5 

yıaların deveranına sebebiyet verıni•tir B h d. · Lti' ı k ' -

=
- m 1 d "3' • u ava ııın &a yyen as 1 yo tur, = 

ese e ıu ur: .._ 

=- --~ev dua t ı. koruma kanununun 8 İnci maddesi bank.alan mevduatın ;m;;, 
!i karşılıgım_ teşkil etmek Üzere kasalarında muayye!! bir miktarda para bu- 5 
5 lund~rmaga mecbur .. tubnakta?n·. ~~kalar bu paraları nemalandırmak için 5 = tahvıl almalarına musaade edilmesıru müşterek imzalı bir istida ile müra· = 
5 caat ~derek ta~e!> etmi~lerdir,. Hükfunetçe bunların arzusunu kısmen olsun 5 = t~tmı~ etmek ıçın_ bu ka~ş~lıkların ancak bir kısmı tle arzu ederlerse tab... = = vıl mubayaa edebılmelerını temin edecek bir kanun projesi ihzarı d"" " '" l = = mektedir. uşunu... = - -= Bankalarda muattal ve hareketsiz kalan paralan nemaland .. : 
S himkin bırdakacak ~lan ~u tedbir, banka1arın istifadesini temin edece~a!i~ 5 = 2tle ~-e~ u~t sahıplenne daha müsait ve faydalı ıerait husulüne müsaade 5 = etmest ıbbarıyle. mevd'!at eshabmın temamen lehinde netice verecektir. = 
Si Mesele bundan ıbarettır. Bunun hilafında vaki neşriyat temamen uydur- = = ~~ = 
Ei S_~r .. mayei mütedavile, ~er. memlekette vergiye t8.bi tutulduğu halde, = = haz! mulaba;zataı:la memleketımtzde bu mevzu, vergi harici bulunuyordu. :5 
; Ah.'r~n, yem v'?'ıda~ ~embaları ararken esh"'? ve. tahvi.liit temettü ve faiz. = 
-.. le~·ının de ":~ra:~ye ta~ı b~luı:ıdur~lması vergi ışlerınde adalet ve vergi ye... = 
5 kununun husnu tev~ .. e~ılebilm.e~ı n~taı~ndan zaruri görüimüş ve bu iti· = = ~tla .esham temet~uı! ıle tabvılat _faı~le.nnden hafif bir vergi aranıhnaıı = = ııç,:ın bır kanun tanzımıne kaırar. verılmıştır. Ahiren kazanç vergisi kanunun. = 
:: da eshamlı ~irketlerd7 vergi nısbeti diğer teşebbüsat erbabının vergi ni • = 
5 ~tlerine nazaran hafıf bulunması itibaı-iyle de yeni • klif, bu noktadan ; = = ~ır müsavat ve tevazün te~~ e.yliyecek ve tahvilat İse yeniden verg~ dahi~ :5 
5 lı~e alınmış olacaktır. Y enı layı ha, şimdiye kadar kanunu nıabsus ile ver... = = gıden muaf tutulmuş olan devlet eshamınm muafiyetini bersabık tem· E: 
5 ve D1J.1hafaza eylemektedlr. Buna göre istikrazı Dahili, Ergani istikra;~ = 
:::: Türk Uni ve Emsali Devlet tahvilleri vergi haricinde kalmıstır." E: 
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Dün Sofya endişeli ve kor-
kunç saatler yaşadı 

(Başı l inci sahifede) 

saat beşte saray önünde toplanmıslar ve Kral tarafından kabul edilme
leri~i istemi_şle~di~. Kral az sonra ·ihtilalciler namına ge~en heyeti kabul 
etmtf, kendilerile ıki saat kadar görüşmüştür. 

Saat yediye doğru M. Muşanol saraya davet edümis ve bir saat ka. 
dar Kr"!ın nezdinde ~almıştır. M. Muşanol saat seN'izde ihtiltilcilerin 
nezaretı altında Emnıyeti umumiye müdiriyetine gelmiş ve heyeti nıi • 
zar toplanmıştır. Kısa bir müzakereden sonra M. Musanof Uıtilasını ve-
rerek idareyi ihti:alciler eline bırakmıştır. ' 

. ihtilal mevkiine geçen!!'· G-;org~elf ~at dokuzda tekrar saraya git 
mış Ve Kral tarafından yem kabıneyı teşkıle memur edilmistir. Yer: 
BQfvekil Kral nezdinde uzun müddet kaldıktan ıronra sarıcıyı sekiz ira
dei kraliyi hamilen terketmiş ve Bulgaristanın idaresini ele almı,tır. 

Kararsızlık ve keşmekeş öğleyekadar deuam etmiştir. Saat on 
ikiye kadar M. Muşanof ve kabinesi azası evlerinde ihtiltilcilerin ne:za • 
retinde kalmıslar kimse ile temas edememişlerdir. Bu dakikada sükii • 
net avdet etmis her tarafla muvasala ve muhabere temin edilmiştir. .. k ôrli idare ilan edifdiğinden şehir bir kışla manzaran arzetme te • 
Ji~. Hükiimet muhtelif beyannameler neşretmiştir • Yerli kabine reisi 
M~ralaylıktan mütekait M. Georgiell, Çankol kabinesinde nazırlık et· 
mış, bura askeri mahalilinde tanınmış ve şöhret sahibi bir şahıstır. 

Ankaradaki rüşvet 
(Başı l inci sahifede) 

- Gazetecilerin her şeyi öğren
~ek ve herkese öğrendiklerini bil
dınnek vazifeleridir. Gazeteciler 
bu vazifelerini mükemmelen ya • 
parlar, bu iş için de en çetin mü'" 
külleri de iktiham ederler. Bunu j 
bilirim. Ancak vaziyetin ne kadar 
nazik olduğunu biliyorsunuz, bu 
vaziyette sizin için söz gümüş ise 
bizim için sükut altındır. Binaena
leyh mazur görünüz, hiç bir şey söy 

liyemiyeceğim demi,tir. 
Muharririmizin: 
- Hiç olmazsa müddeiumumi • 

nin neler sorduğunu ve ne cevaplar 
verdiğinizi de söyliyemez misiniz? 

Sualine de: 
- Zaten onlan söylersem söyle

necek başka bir fCY kalmaz. 
Cevabını ve~, saatine bakmış 

ve : 
- Gazeteciler vaktin kıymetini 

herke~ten daha iyi bilirler, demif. 
Muharririmizin elini sıkarak ayrıl
mıştır. 

Uşaktan taarruzla Afyonu İşgal e
den Yunan kıtaatrnrn şimale yürümek -
le ihmal edi~i ve cenubu kapamak iste
yişi, Y 1>Dan sevk ve idares.inin bir ek
sikliği olarak kaydedilebilir.,. 

Reoep Bey, bundan son"' yapılan 
büyük Sakarya muharebesini kuaca an· 
tattı, ve FTMUız sulhu .sayesinde Ada • 
nanın isfudadma muvaffak olcluğuınu -
zu, iktidar mevkiine gelen Yunan Kralı 
Ko~tantinin Venirelosla ayni gayeyi 
ta~p ettiğini, lzınire bir fırka ile gir· 
mı şken on iki fmca ile tekrar büyük ta
·ıunı.za . geçtiğini, ve neticede Afyon 
EsJcişehlr ha~tıru İşgal ettiğini, Anka • 
l"a .ga!'~ında mevzi alındığını ve kuvvet
Jerumr.z:m Y unanhlarla yarı yarıya niıs .. 
bette olduğunu, yüksek salahiyetli !Dr 
başk~danlık kımunu kabul edile • 
rek Gazı Mustafa Kemalin Sakaryada 
ordunun başrna ıeçtiğini, Yunanhlara 
karşı yüks•k bir muh...-ebe sanatı kullaı11 
larak, 22 gün ve gece devam .eden mey
dan muharebesinin kazanıldığını, ilk boz 
gunun Yunan velia!htinin kolordusun • 
dan çı!,tığ·ınr, kuvvetlerimlzin muk<ı • 
hiJ taarruza geçerek Yun:ınlıların ric'ate 
mecbur olduğunu, 1530 senesinde 0.
ntar.llı oı~usunun Vir .. 'ladan ric'at etti
ğinıi, ve bu !ki taııih arasmıda geçen 
dört &nrlık zamanda Osmanlıların Vi-

Tini ve Sakaryada ilk defa olarak Tü11k • 
l~rin düşmanlarına karşı yüzlerici çe
vırerek onları garba doğru sümıeğe 
başlad1klarıru, bu arada en mühim si
yasi hadisenin Adana i1galine niha . 
y~t verilmesi olduğunu, ve nihayet bü
yük zaferin kazanıldığını anlattıktan 
'SOnra dedi ki: 

- Sayılı konferans saatlerine sığ
dırmağa çalı4tığıınız hu hidiseleri, 
yaşamış, duymuş imanlarsıncz:. Mak -
sat, bu eserin korunmasıdır. 

Elimizde bulunan bu eaerin korun 
nıası, aarfeUiğimiz emeklerden daha 
çok dikkat ister. 

Birinci şart, için sağlam ka1m~kJ 
ve hariçt!:ki dü.şınanlara bizim ayrı) .. 
mış olduğumuz kanaatini vermemek .. 
tir. Günlük düşüncelerden ve dediko 
duJardan geçici tesirlerden uzak ka· 
!arak dikkatli kalmamız lazımdır. 
Büyiik Şefe iç bağlılığonızı gösteı-me 
Jjyiz. Büyüle eserin kurtarılması İçin 
geı·ek ileri safta bulunan ve ilerjrle 
de gene en ileri safta bulunacak olan 
Cümhuriyet ordusuna minnet ve şük .. 
ran hislerimi arzederek .özümü bitiı-i. 
yoruın. 

"ddetle alkışlanmıştır. 

Fuat Bey de dinlenecek 
Müddeiumumi muavini Ahmet 

Muhlis Bey M. Andersondan sonra 
Hıfzı Beyi isticvap etmiştir. Hıfzı 
Bey 15 gündenberi Telefon şirke
ti komiser vekili olan zattır. Müd
deiumumilikten kendisine sirketin 
muamelatı etrafında sualle~ 50rul
muş, fakat mumaileyh henüz komi 
ser vekaletine tayin edileli on beş 
gün olduğunu söylemiftir. Esasen 
isticvabı icap eden zatın eski ko -
miser Fuat Bey'olduğıı anlafılmış· 
tır. Fuat Bey bugün dinlenecektir. 
Kendisine bu sabah müddeiumu .. 
milikte bulunması için tebligat ya. 
pılmı~trr. Alman ifadelerin suret -
!eri Ankara müddeiumumiliğine 
gönderilecektir. 

Metr Sa lem 'in Telefon 
Şirketi ile ala.kası 

ANKARA, 19 (Telefonla) . ' 

ihtilal nasıl çıkiı 
(Başı 1 inci sahifede) 

lahiyettar bir milli birlik hükume
ti temin eylemek için kral bugün; 
ordunun yardımiyle, eski demiryol 
!arı nazırı M. Kimeone Georgieff 
in riyaseti altında yeni hükilmeti ta 
yin etmi~ir. Kabineye mütekait Ce 
nerallerden ihtiyat zabitleri birli • 
ği reis Yunuko Moloff, Cene~al 

Petko, Zalateff, e5ki miLi banka mü 
dürü Kosta Boyaciyeff, eski mebu
san meclisi reisi vekili M. Zachari
ef dahil bulunmaktadır. 

Yeni kabine, harici siyasetinde 
sulh ve bütün memleketlerle bil -
ha·,sa komşu milletlerle iyi müna • 
sebetlrde bulunmak z!hniyetin -
den i.nam alacaktır. 

Dahili :;İya:;eH, dııı.'ı.ili sulhu re mil
li birliği temin etmek arzusundan mül
hem olacak ve bütün mesdsini Bulga · 
ristmıın geçirmekte olduğu v:!!'.1'.m ilrtı
sadi ve manevi buhranı ha!'.if!etmeğe ve 
bu bııhraruı karşı koymağa hasrede -
cektir. Bütün memlekette tam bir sü -
kiln ve intizam hüküm sürmektedir. 

Yeni hükumet 
SOFYA, 19 (A.A.) - Kral saat on

da Muı,anof kabinesinin • ki gündelik iş 
leri görmeğe memur edilmiş idi - vazife 
sine hitam veren karaa·nameyi imzala· 
mıJtır. 

ikinci bir kararname ile M. Kimeon 
Georgieff'i Başvekil ve hariciye nazrrı 
vekili tayin ebnektedir. 

Üçüncü bir kararname ile tayin e
dilen hüıkmnet erlümı şu zevattır: 

Dahiliye nazm ve Adliye nazır ve
kili M. Midileff, Maliye nazırı M. Petr 
T odoroff, Harbiye n"'2ırı Cen.eral Zlateff 
Maarif nazın profesör Yanko Molleff, 
Ticaret nazın ve 2'iraat na:z.rr vekili Kos
ta Boyadjiyef, ,.e Nafıa nazırı ve şimendi 
ferler nazır vekili N;Jwla Zahriyeff. 

Yeni kabinenin teşdiıkülü bütün mem 
l<;ket~e sükun ile karşdımmıştır. H~ 
hır yer.len herhangi bir hadise vuku • 
una dair bİT haber gelmeınr.ıtir. 

Meclisin feshi 
SOFYA, 19 (A.A.) Kral Mecüsin 

feshi kanırnamesini :inrzalıım'.ştır. 
Beyanname 

SOFYA, 19 (A.A.) - Bulgar ajan· 
sı bildirôyor: 

~eni hii!'iiın<;t• millete hitaben neş
retmış oldugu bir beyanname ile hü -
kUınet tebeddülünün sd>eplcrini izah et
mektedit-. 

. Beyannamede, siyasi gruplann had
~~n aşırı inkıisama uğnmıau, dalıi
lı mucadeleler ve şah.si kavgalar dola -
yısile f~ar hükıimeı:i .isteminin if
las etmiş olduğu bildirilmektedir. 

Bu vaziyet, ortaya karga.ıalık to -
humlan ekiyor, içtjmai kütlelerin mane
vi kuvvetlerini kırry«, devlet müesse
~lerinin normal bir surette işlemesine 
mani oluyw ve devlet aleylıııinde tehdit
kar bir mahiyet alı ;· ordu. 

Vahim iktısadi meselelere, müşkül
lere !<arşı koyacak m<ntokar bir hüku
met tq.kilinin .imlcin.srzlığı karşısındt'l 
fwkalar haricinde milli bir hiikU.net teı-
4aili zarureti ha•ıl 0Jun1ıtur. 

Bu, umumi inhilalden azade kal • 
mış olan tehlikeli vuiyete bör nihayet 
ırennek ve memleketin kaılonmasma yol 
~ lüzumunu müdrik bulunan or
dunun yardı:mile yapılımıştır. 

Beyanname, yem hükUmeti.n takip e
deceği programın esaslı noktalarını su 
suretle i:>ıah ve ıep-ih etmektedir: • 

Yunanistanda 

iki tarafın anlaş
ması imkansız 

T eşrinievvelde yeni 
intihabat yapılacak 

ATINA, 19 (Milliyet) - Dünkü 
kabine içtiın.aında, muhalefetle hü 
kil.met arasındaki 
ihtilaflı mesele -
!erin hal çareleri 
aranını' ve u -
zun müzakere .. 
!erden sonra iki 
zümrenin anla, -
mauna imkan ol
madığı neticesi
ne varılmıştır. Ne 
ticede merale .. 
kette kat'i surette 
vaziyetin tasfiye .. 
t'i için yeni intiha 

M. Kondilis 

bat layihası kabul edilmis ve M. 
Kondilisin Teşrinievvelde . intiha -
bat yapılması hakkındaki müta 
leası kabul olunmuştur. 

içtimadan sonra M. Çaldaris ga 
zetecilere beyanatta bulunarak, 
muhalefetle hükfunet arasındaki 
müzakeratm akamete uğraması .. 
nrn sebebi ~ Venizelostur de"1İ~ 
tir. Ba~vekilin kanaatine göre li · 
beraller liderinin Balkan misakın -
dan bahseden son bir mektup ne•· 
retmesi, M. Maxmosla M. Papanas 
tasyu arasında harici meselelerin 
halli için hasıl olan anlaşmayı ifsat 

etmi~tir. 
Diğer taraftan M. V eoizelos hü

kumetin yeniden intihabata teves
sül edeceğine inanmamaktadır. 
--------o---·------

lbr ahim Tali 8. in teftiş,eri 
TEKIRDACI, 19. A.A. - Umumi 

miifettiıimiz :<;,rahim Tali Bey, bugün 
Muratlı nahiyeıini ve köyleri dolaF•-.!r: 
halkın mahalli dertlerini dinleıni1 ve ı
h.itnlı aygır deposunu gezmİi:..ir. 

lbrahim Tali Bey, yarın Hayreholuya 
gidecek ve oradan M,.Jkaraya_ geçerek 
Trakyadaki hayırlı tetlıiklerme devam 
edecektir. 
loegöl elektrik f abrikas~ 

açıldı 
İnegöl, 19 (Milliyet) - Dün 

saat dokuzda kasabamızın elektrik 
fabrikasının küşat resmi yapıldı. 

Merasimde Bursa vilayet erka
nı , lstanbuldan, İzmirden, Anka -
radan bir çok mi:safırler bulunu -

yordu. 
Vali Bey ~ öylediği heyecanh 

bir nutuktan sonra yapılan me -
rasim alkışlandı. Gece belediye 
ve tirket tarafından 150 kişilik biı 
ziyafet verildi. Bunu orta mektep 
talebesini.o bir müsameresi takip 
etti. 

Metr Salem 
\B~ı ı inci sahil~de 1 

bu meıhur aı111J.at rıe iŞ adamının 
§İmdiye kadar hiç bir gaı:etede 
resmi çıkmamıştır . 

Zek&sını kendisine hôs hasım· 
Y~ller ve i§lıer üzerinde daima tek 
B•f ve seferber etmesini bilen 
~- Salem~in bir hususi.yeti de hic 
bı.r ,._gazeteye, hattô alı,.aba ue ta
allukatına bile resim ı>ernıemr.si 
ve lotoir:afçıya ruim çektiYJiği 
zaman bile ca.111rnı almak, kır -
mak veya muhalaux etnı.ek, hop· 
ye bırakmamak en esaslı itiyatla
rrından birisi idi. AnlıaraJa tevkil 
edildiği günden beri dahi hic bir 
gazete fotoğrafçısı resmini celzme 
ye m•valfak olarnamqtır. Milliyet 
bu resmi ele gecirip neşretmekle 
M. Metr Salem'~ bu itiyat tıe ina· 
dını yerurtİf oluyor. 

Ba:zı nezaretlerıin birleştirilmesi esa .. 
sına i•~m;wde~ ... devlet disiplin~n yeni
den tenôki, vılayet ve nahiyeler ve u· 
munU hidenıat mües.aeseler.i mtktarrnın 
-,zaltıbnası, başmda hükümet tarafın • 
dan tayin edilecek müdürlerin buluna
cağı miistakir bir nahiyeler idaresi vü
cuda getirilmesi devlet memuriyetle • 
rinin istikrarını t<enUn, bütçenin müva· 
z~ni teoı:in yolile devlet otorite ve 
kredi~inin yeniden tesisi, yeni var~dat 
membalarr bulm'ak, bilhassa çiftçi ve e-.
naf kredilerinin •lahı ve ...naf ve çift• 
çilerin daha ziyade kolaylıkla kredi el
de etmelerinin temini, köy ve kasa
balann kültür sev.iyesinin yüksel titme
si, sınai is.tibsaliıtın meınleket:in hakiki 
ilitıiya.çlanna göre tanzimi ve sanayi mah 
sulatı 6atlanrun indirilmesi, yeni ticari mahreçler ihdası, iı, tedaıılk:ine medar o- __ ,._ ,,....,...,,.,._,._.._,_,,...,,...,,...,,... ___ _ 

lan teclbirlerk ve içtimai kanunların 
ı--fiyeo ta'tbiki •""""le iyüzliğe k:ar -
fi ınücadele, tedrUM itlerinin esasb MI· 

rette yeniden t:enUk edilıau~•i, adale
tin daha ziyade sürat.le ..., daha §ümul
lü hir surette temini temin edecek ad 
it ıslah'at icraat, devlet topraklarında 
devlet otoııitesinin }"CJÜden t~isi, bü
tün devletlerle ve bilbamı komşu dev • 
!etlerle iyi münasebetlerde buhınmak, 
Sovyet Rusya ile münasebetler tesi • 
sı. 

iktidar rnevkiine sulh için ve bü • 
tün milli kuvvetlerin birleşmesini teonin 
için gelmiş olan yeni hükUmet, bütün 
Bulgar milletinin müzaharetine gÜYe • 

Cümhuriyet müddeiumumiliği Me
tr Salem , M. Leon Faracinin is • 
ticvabına devam etmiştir. Mevkuf
lar Ankarada muhakeme oluna • 
caktır. 

Telefon şirketinin Metr Sa • 
lemle alakası bulunmadığı hakkın· 
daki İstanbul gazetelerinde çıkan 
neşriyat üzerine kendisine müra • 
caat ettiğim salahiyettar bir zat: 

"Telefon firketioin eski muka
vele tadilatı hükumeti milliye za
manında yapılan ilk mukavele ta
dilidir. Bu tadil yapılırken hükil. • 
meli elyevm Cümhuriyet Merkez 
bankasında mürakip Nurettin Bey, 
telefon ~irketini de Metr Salem tem 
sil ediyordu. Telefon şirketinin 
Metr Salemle alakası çok eski • 
dir, ve şirketin Metr Salemle ala
kası olmadığı keyfiyeti bu vazi • 
yet müvacehesinde tamik ve kt · 
kike layıktır,, demiştir. 

nir. 
ôrli idare 

SOFYA, 19 (A.A.) - Anadolu a • 
j.ansnun hususi bi..- membadan vaki is ... 
tihbaratma göre bütün Bulpristanda 
örfi idare ilin edilUIİflİI". 

SOFYA, 19 (A.A.) - Bulgar aj.-

,., bildiriyor: 
Kral, bir k-=->e imzalamıştır. 

Bu kararname allkiımı mueibiu<:e nana 
nezareti ile şimendiferler nezareti "Mi. 
ııakalat nezareti,. namı al tında, ticaret. 
sanayi ve mesai nezareıi ile ziraat neza 
reti de "milli ikbsadİyat,, nezareti Ün· 
vanı altında birleşmiılerdir. 

Gazeteler ne diyorlar? 
SOFY A, 19 (A.A.) - Bulgar ajan 

SJ bildiriyOI": 
Gazdeler, huşusi ı:..bılarında, bükil • 

met de:iıi,ik!S.ği haktunda tanilat ve • 
:riyorlar. 

Nıı<Ztrlar meclis< bugün oaat 17 de 
ilk toplaıd.ısıru yapmqtır. Polis mu • 
dürlüğüne ~ emniyeLİ _....,iye mü • 
dürü ve eol<i mebuslardan Vliidlmir Na. 
çel ve Sofya belediye .-eisliğine de met 
kez ~]eri müdürü mühendis Pvanof ta 
yin edilmiılerdir. 

Sefarethanenin tebliği 
ANKARA, 19 (A.A..) - Bulgar se 

faretinden tebliğ edi~: 
Bulgarİ1'tan vazôyeti hakkında, hü • 

kfunetin değilm<Osile alakadar oknak 
deveran eden teliş vel"ici p.yialardan 
haberdar olan Bulgar •efarcti, Sofya • 
dan aldığı ınalifmata istinaden, Bul~.a
riıtanda ihtilal çdruğma ve kanlı ka • 
rtşıkhklar vuku bulduğuna <hir her tür
lü şayiaları kat'i olarak tekzip eder. Hii 
kUınetin değişmesi ""' büyük bir ~l'' ,;m 
i~nde vaki olntuı ve memlekette taa 
asayit hiç bir zaman boı:ulmamf?br. 
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Senden uzak AX 1 775 
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Beyoğlu: htiklal caddeaı 
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Yarın akıtam bekliyorum 
Yakıştı endamına AX 1 776 

IHSAN LEYLA HANIM 
Yerli Mallar 

Naimem AX 1777 Pazarı 
Oğlan gel gel yanıma Ankara ı Çocuksarayı caddc:ıi 

NEDİME HANIM 
Hüzam tarla, Kirpiklerinin kudreti 
Uıak tarkt, gezer dolatırSJn AX 1778 

NiHAL TEVFİK HANIM 
Çadır kurdum AX 1779 
Aç kapı, oyun havası 

ZA Yl - Beşil<taı nüfua memurluğun· 
elan aldığımız nufus tezkerelerimizi za. 
yiı ettik yenisini. alacağnnızdan hükmü 
yoktur. Bqikla§ Kılıç Ali döngel sokak 
No. 17 de Lütfiye K.a.znn, Kerimesi 
Hamdiye Hasan Asaf, Fikriye, oğlu Mus· 
tafa Sabri. 

Yerli Malla 
4 

Pazarı 
Samaun: Bankalar caddeal 

TASHiH 
18 Mayıs tarihli nushamızın ye

dinci sahifeııinde münderiç "Em· 
lak ve Eytam Bankasına" ait Be
lediye kartısında sekiz taıksitle sa· 
blıl< arsalar hakkındaki ilanın i
hale tarihi 31 Mayıs 934 perıtem· 
be günü yazılacak ilken sehven 3 
Mayıs 934 yazılmıftır. Keyfiyet 
tashih olunur. 

lstanbul 7 inci icra 
Memurluğun danı 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına 800 lira kıy
nıet takdir edilen Uskü~arda Atikvalide mahallesinin Abacı
dede Pazarbaşı caddesinde es ki 2 yeni 25 No. lı bir bap ha
nenin tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
25-6-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma be
deli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ~i bul~uğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksı takdırde en son art· 
tıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müd 
det1e tecdit edilerek 10-7-934 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci a
çık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin 
yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanun ah
kamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir arttırmaya iş
tirak etmek isteyenlerin kıymeti muhamminenin yüzde 7,5 
nisbetinde pey akçası veya J\1illi bir Bankanın teminat 
m '!ktubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicil
li ile sabit olmıyan İpotekli alacaklarda diğer alakadaranm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
\ 'e masarife dair olan iddialar mı evrakı müsbiteleri ile birlik
te ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak
ları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından .. hariç .kalırlar. müterakim vergi, tenviriye, tanzifi
yeden Amutevellit ~eledıye rüsumu medyuna aittir. Daha faz· 
la malumat almak ısteyenler 31-5-934 tarihinden itibaren 
herkesin göreh_il~esi için dairede açık bulundurulacak arttır· 
rna ':_artnamesı ıle 934-614 No. lı dosyaya müracaatla 
mezkiir dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

(2618) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

18000 kilo Yaş sebze pazarlıkla ihalesi 23 Mayıs 934 Çar· 
tanıha. günü saat 14 de. 

Heybeliadadaki Deniz Harp Mektebi ve Lisesi talebele
rile efradının altı aylık iaşeleri için lüzumu olan 18000 kilo 
yaş sebzenin 17 Mayıs 934 tarihinde yapılan münakasasın 
da teklif edilen fiatlar gali görülmüştür. 

23 Mayıs 934 tarihinde pazarlıkla ihale -edilecek olan 
mezkUr sebzenin şartnamesir.i almak isteyenlerin her gün 
nıünakasasına d.a iştirak edeceklerin yevm ve saati mezkUrda 
Kasmıpaşada Deniz Matbaası karşısındaki Komisyonumu
za müracaat etmeleri. (2591) 

lm!'-111!111!1!!1!1!!!1•. İstanbul Ticaret Müdürlüğünden: ------.. ı 
htanbul SARAÇ SANATKARLAR! CEMiYETiNiN idare heyeti intihabı Ma 
yısın 22 inci Salı günü saat 10 dan 15 e kadar Uzunçar§ı baıında Atik lbrahim· 
pafa camii metha1indeki cemiyet merkez inde yaprlacağından cemiyette mukay .. 
yet saraç, mutaf v.e semerci esnafının r E>ye İştirak etmeleri lüzumu ilin olunur. 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Taşra mahakimine gönderilecek denklerin İmalinde isti

mal edilmek üzere bir defa kullanılmış bin kilo kadar yerli 
kanevçie pazarlıkla mübayaa edileceğinden talip olanların 
pazarlık günü olan 21-5-934 pazartesi günü saat 14 te İstan
bul C. Müddeiumumiliğinde toplanacak Komisyona müra· 
caatları ilan olunur. (2598) 

1 lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Tophanede tephirhane yanında mevcut ahşap baraka en

kazı satılmak üzere müzayedeye konulmuştur. Talip olan
lar şeraiti anlam~k üzere ~er gün, müz~yedeye girmek için 
de 5 5 liralık temınat akçesı rnakbuzu ıle 10-6-934 pazar gÜ 
nü s~at 14 de kadar Beyoğlu Kaymakamlığı ve B. Ş. Encü
menine müracaatları. (2615) 

Temizlik! Sıhhat! Güzellik! 
• • 
işte size RADYOLIN'in hediyeleri 
Daima Radyolin, her zaman Radyolin kullanınız. 

Dişleri inci gibi yapan RADYOLIN 
diş macunlarının incisidir. 1 

ADAPAZARI 
TÜRK TİCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
lstanbul şubesi: Dördüncü Va kıfhan zemin kat 
Komisyon ve ticaret kısmı : 
Galata şubesi 
Qsküdar Şubesi · 
itimadı Milli 

Tel. 22042 
Tel.: 23623 
Tel.: 43201 
Tel.: 60590 
Tel.: 41937 

SERMA YESI 
ihtiyat akçası : 

1,200,000 
130,000 

ŞUBELERi 
Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozüyük, Bursa, Düzce, Eıs
lıiJehir, Hendek, J;;mİI, Karamureal, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal 
Paşa, Galata, Gemlik, Ger·ede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 

Üsküdar, Y eni,ehir. 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
Ankaraya Ucuz Seyahat: 

1 - Haziran 1934 ten itibaren her Perşembe akşamı 
Haydarpaşadan çıkan sür'at katariyle bu katarların hare
ket ettiği istasyonlardan Ankaraya gidip ertesi Cuma gÜnÜ 
Ankaradan avdet seyahatine ba§hyacak olanlara yüzde 50 
tenzilat yapılır. Fazla tafsilat için istasyonlamnıza ve yataklı 
Vagon Acentalarma müracaa~ edilmelidir. (2556) - 2865 

9 numaralı zahire tarifeııinin, nakil ücretlerinden üçte 
birinin iadesine ait asgari otuz bin ton nakledilmek şartı 
1-6-934 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere elli bin ton 
suretinde tadil edilmiştir. (2585), 

Müsait şartlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet a
lır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. 

2871' 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 
satışma delalet eder. ~ 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğindenı 

(iTiMADI MiLLi) Kendi sigortasıdır. 
2475 ' Hasta!lenİn 1 Haziran 934 tarihinde n31 Mayıs 935 ta· 

------------------------- rihine kadar bir senelik aşağıda yazılı muhtelif erzak ihtiya· 

Nafı•a Veka"' Jetı•nden• cı 10 Mayıs 934 tarihinden 30 Mayıs 934 tarihine kadar yir 
• mi gün müddetle ve kısmen aleni ve kısmen kapalı zarf usulile 

Fevzipaşa - Diyarbekir hattı Km. 455 ila 487 + 300 ara- münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şerait ve evsafını 
sında bulunan Yirmi sekizinci kısmı inşaatı kapalı zarf usuli- ve cins ve mıktarmı öğrenmek üzere lstanbul'da Sıhhat ve iç 
le münakasaya konulmuştur. Münakasa 6. 6- 934 tarihine tiınai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankara'da her gün öğle-
müsadif Çarşanba günü saat 15 de Ankara' da Nafıa Veka. den sonra Hastane ldare memurluğuna ve ihale İçin de 31 
leti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. Taliplerin cari · Mayis 934 perşembe günü saat 13 de Hastanede müteşekkil 
seneye .mahsua Ticaret odası vesikası ve teminabmuvakkate- Komisyona teminatlarile birlikte müracaatları ilan olunur. 
leriyle birlikte aym gün ve saatte komisyonda bulunmaları (2352) 
lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri Otuzar lira mu- Ekmek Çamaşır Sodası Tel Şehriyesi 
kabilinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Levazım dairesinden te - Et Kuru Fasulya Nişasta 
darik edebilirler. 2776 Kesme Şekeı ,, Kaysı ' Pirinç unu) 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 2 incı keşide 11 Haziran 1934 tedir. 

. ' , ' 

Büyük ilqoantiye 25.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 

ikramiye ve 20.000 liralık 
mükafat vardır. 

Antep Cumh-uriyet 

liralık 

bir 
2881 

Müddeiumumiliğinden: 
-r- Gazi Antep ha,pishanesinin 1-6-934 ten itibaren 
31-5-935 senesine 'kadar olan bir senelik 345,600 kilo ek
mek ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların ihale günü olan 31-5-934 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat on dörtte memuriyetimize müra
caat etmeleri ve şartnaır.eyi dahi gelip görmeleri ilan olunur. 

.(2354) 2821 

Yumurta ,, ,, Çay 
Liınon Pirinç ! Domates Salçası 
Kuru soğan Makarna 

1 
Muhtelif yaş sebze 

Kuru Bamya Patates Yoğurt 
Un Süt " Sabun 
Sade Yağı Zeytin Yağı Benzin 
Gaz Yağı Mazot Kok Kömürü 
Uryani eriği 270! 

' 

Nafia Vekaletinden: 
Fevzi paşa - Diyarbekir hattı Km. 487 + 300 ili 506 ara

sında bulunan Yirmi dokuzuncu kısım İnşaatı kapalı zarf u
sulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 7 - 6 • 934 tarihi
ne müladif Perşenbe günü saat 15 de Ankara' da Nafıa Veka
leti müsteşarlık makamında icra edilecektir. Taliplerin cari 
seneye mahsus ticaret odası vesikası ve teminatı muvakkate
leriyle birlikte aynı gün ve saatte k'>misyonda bulunmaları 
lazımdır. Talipler bu husustaki şarl.\ameleri ellişer lira mu -
kabilinde Ankara' da Nafıa Vekaleti Levazım dairesinden te -
darik edebilirler. (2385) 2774 

Umumi Nepiyat ve Yazı l,leri MüdüTü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. -. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
1 

Sıra -· Semti ı Mahallesi Sokağı C İ n s İ Hissesi Emlak Hisseye göre mu· 
No.su No. su hammen kıymeti 

73 Galata Kemankeş Karaoğlan ·Kargir \iç hane ve dükkan 14/ 96 13-15-16 3000 T.L. 
90 ,, Bereketzade Kemeraltı ,, dükkar. ve hane 9/ 64 33-35 800 ,, 

100 Boğaziçi Kandilli Mektep Hane 6/ 10 33 410 ,, 
199 Beyoğlu Yenişehir \Keresteci ve Papasoğlu) (Ahşap iki hane) ıTamamı 32-32 1800 ,, 
254 Boğaziçi Y eniköy Köybaııı " Sahilhane ve arsasr ,, 17-17/ 1 4000 ,, 
256 ,, ,, Dere Ahşap hane ve bahçe 9/ 28 31 1539 ,, 
306 ,, Ortaköy Zincirlikuyu Kagir dükkan üstü oda Tamamı 25 800 ,, 
313 Üsküdar Süleymanğa Bülbüldere ,, üçdükkanüstüodalar ,, 15-17-17/ 1-21 3000 ,, 
325 Büyükada Karanfil Hekim Ah:ıap hane ve arsa 79/ 184 56-58 865 ,, 
339 Beyoğlu Yenişehir lkinci Bilezik ve Kaya · ,, ,, ve dükkan Tamamı 2-55 1000 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimubadil bonosile ödenmek Üzere yukarda yazılı gayri· 
menkuller. pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 28-5-934 Pazartesi günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak etmek 
isteyen1erın mezkur günde saat on dört buçuğa kadar pey 1akcelerini yatırmaları lazımdır. Senei haliye vergİsile belediye 
resimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmı§tır. · .(2588) 


