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FIATI 5 KURUŞTUR. 

İngiltere ile Ticari 1 

~::~~:~.e~.~~::: I' 
l~rının tanzimini, bütün vazifele
rınden daha üstün tutuyor. Bu tu
tum, kuvvetli sebeplere müstenit. 
tir: Bir memleketin harici ticareti· 
o memlekv Jlarasının sağlamlığile' 
alakadardır, hütçeıile alakadardır 
daha ~ısa ~ir ifade ve geni' bi; 
mana ıle, 0 memelektin mali ve ik
tısad! . istikrarile alakadardır. Q. 
nun ıçındir ki, beynelmilel müna
sebetlerde ticaret anlatmaları çok 
~erle~d~, ai>:aai anlatınalarda~ da-

a buyuk hır ehemmiyet arzeder 
Es~sen milletler arasında ticar; 
ve ıktısadi sahalarda umum· b" 
ani t · ı ır a'ma emın edilebilse siyas· 
anlatma, kendiliğinden t~akkuk 
eder. 

Ddevletlerin, ticaret anlatmala-
rın a ·· "ki bu gozettı eri belli batlı esas; 

uyuf~aların adalet ve müsa-
vat prensıplerine l d 
Her m"ll . uygun o ma11 ır. 
d 1 

•• e!ın Yata.ınak hakkı ne ka-
d

ar lahu ıse, ticaret hakkı d . 
ereced tab .. d" a aynı 

iktısadi e 11

1 
ır. Bunu içindir ki, 

alınan tedvebı_nal i kalkınma yolunda 
ır er hatkal 

rarına b ·ı 1 ' •• arının za -
ter ki b~ : ~b"a,l tabu görülüyor. Ye 
ınukahil t edb .1r

1 
er alakadarları da 

makul hadi ır ere götürmiyecek 
kalsın.. er ve esaslar dahilinde 

Türkiyenin f 
litikası pek ıcaret ve iktııat po
faatl · açıktır: Karfılıklı men 

erı, memleket] · · h 
Yatınd k · h . erın tıcaret a-
f ar tile a 1 usuaıyetleri gözetilmek 
anlat~aİYn ayrı her memleketle 
nıiz b al yapmak... Memleketi
görd .. u Kn a,malardan çok fayı;la 
me ul . k en~ilerile uyuttuğumuz 

m e etlerın d b dan za .. .. e u anla,malar-
idd· rdar gordukleri hiçbir zaman 

ıa e ilenı z 
tlevamı ez. aten en güzel ve 
da faydı anla,malar, her iki tarafın 
lerd" a ve menfaatlerini gözeten 

ır. 

rn~:çen.~r Yazımızda lngilizlerin 
Pazar vj 1 ıaadi kalkınmada "iç
ten b "h arma. v~rdikleri ehemmiyet
in ·ı a ıetıni,tık. Muhakkak ki 

gı terenin · · · · ' tını . vazıyetını, ıktısadiya. 
he ıçpazarlar kurtardı. Bununl 
k rdaher lngilizlerin içpazarlara b~ 

a ar eh mnı· 
ra d'" e . 1Y«:t vermeleri, onla-
h u~ya .tı~aretınin lüzum ve e
Ah::~etını unutturmut değildir: 
alınan t~~ l~iyeti, Amerikada 
Yonları ~ 1.r erın, lngiliz domin
Lilhaıa ~zerındeki yaptığı tesirler, 
Yeni k·- apl on rekabeti lngilizleri 

. ~ar ara götü" k d 1 gıliz hük • . rme te ir: n-
devletlerkmetı, .. lngiliz malı ~lan 
IDenfaatin · k İusbet ve iki tarafın 
giri,iyor vı 0 

I
1
ayan müzakerelere 

lngiliz F e on arla uyutuyor. Son 
h . • ranıız tic t l u ııyasef are an atması, 
dür. Kar ılnkparlak bir fezahürü
lere day:ı ı lı menfaatlere, taviz. 
J>.renaibin?a~ de herhalde müsavat 
ları alaka if: en. bu gibi anıa,ma· 
ruz. lngil" ~kıp ebneğe mecbu
Lir taraft~zl • .):'nsız pazarlığında 
rafta F ng~ ız kömürü, öbür ta-

ranaız ıpekl" . 
•aalı nokt 1 ıaı, mevzuun e-

lngiliz ~ Frını tefkil ediyol\ 
Inüabet r~nsız anlatması gibi 
hize in Tı~ ob~ektif anlatmalar, 
•ehetie~m~:~ ıle .ol~n ticari müna
tadır: in ili 1 1tal_>ıatıle hatırlatmakolan ihrag tz erın memleketimize ca ı T .. rlı;. 
Ye olan Hı ' u ıyenin lngiltere-
de elli kadra~!ından (o/o 50) yüz. 
Harici t• ar ır fazlalık gösteriyor 

ıcaret ve iktı , • 
:ne hesaplar ııd •adı muvaze-
ranmağa m~ çok dikkatli dav
t:amanda in ·ı ç olduğumuz bir 
ınizde bu n!b~er~ ile olan ticareti-

~ızl""" tıorınal ıayılaınaz jgı~ devamı 
caret münaıeb tİ ~g~ltere ile ti
llzüın ve incirin~n erıınızde Türk, 
~olaylığa tabi tut l kartılıklı bir 
için çok eh ~ ma.

1 
ı, Türkiye 

lialbuk· 1 . emmıyet i bir feYdir 
lan ı ngılterenin çok genı· • 

uınuın· t" • 'o-lıu h 1 ıcaretı içinde ·b · · ak ve . . , ızım 
ona h" zaruretımızi tanıması 
letnı llsedH··ili~ bir külfet bile yu .. k: 
"- ez. uku f · · ,....erind . me ımızın bu mevzu 
l'IQ. lnıı~l?ırkatli olduğunu biliyo. 
odalci b. 1 ız ~r tarafından bu yol
ltüıata ır ~eklıfimizin itiraz ve müıf~ 
lıtnuy Ugramıyacağını kuvvetle 
ııı_da 0 "1z. ihracat mevsimi h~tla
ııı_ t n ~Vvel hu yolda bir anlat 
lan t~mın edilirse, lngiltere ile 0 • 

ıcari _,, ___ L tl · . lnec ~ .. nillleDe erımız, tabii 
~ıasına girmek suretile adilane 
le he~r~ ~ayanmıt olur. Bu suret· 
lı, " . 1kı memleketin kartılıklı a· 
ki.._ijrıt hayatında daha büyük İn· 

ara Yol açılır. 
Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu sene · No. 3022 

Yeni Maarif Vekili dün 
işine başladı 

Vekaletin çalışma programında 
değişiklik gapılmıgacak 

Vekil Abidin Beyin Milliyete beyanatı 
dtka ittiran etmit ve yeni vekil öğ 
leden sonra V ekilete gelerek va
zifesine ba,lamıttır. Zeynelabidin 
Bey erkanın tebrikatmı ve dostla -
rının ziyaretlerini kabul ettikten 
90nra ııazetecilere fU beyanatta 
bulunmuttur: 
"- Yeni vazifeme fİmdi bQfla

dun. Hükumetin ve fırkanın çizdi 
, ği esaslar dahilinde tatbikına de-

• 

Yeni Maarif Vekili Aydın mebusu 
Zeynelabidin Bey 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Ma 
arif Vekili Hikmet Beyin harici te 
tebbülerle me,gul olmak üzere va 
ki istifası kabul edilmi' ve yeri -
ne Aydın mebusu Zeynelabidin 
Bey tayin edilmittir. Tayin ali ta& 

vam edilen mevcut programın ta
hakkukuna çalıfacağım. Benim ve 
kal ete tayinim ile M aaril Vekaleti 
nin çalışma progr'amında değişik
lik yapılacak değildir. Bilhassa 
bunu tebarüz ettirmek İsterim.,, 

Hikmet Bey öğleden evvel Ve -
halete gelerek Vekalet erkanına 
veda etmitşir.,, 

Milliyet: 
Maarif Vekilinin istifa ettiğini 

ıazetemiz bundan birkaç gün ev
vel haber vermifti. istifanın kabu
lü ve Vekalete Abidin Beyin tayi-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Şükrü Kaya Bey Edirnede halk tarafından istikbal ediliyor .• 

Dahiliye vekilinin Lülebur 
gaz, Keşanda tetkikleri 

Vekil Beg Geliholuga gitti 
~Edirne muhabirimiz şayanı dikkat 

tafsilat ve izahat veriyor 
EDiRNE, 9 (Huıuıi muhabirimiz • 

den - Telefonla) - Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey refakatinde Mülkiye 
T eftiı Heyeti Reisi Sabri, Kalemimah· 
ıus Müdürü Ekrem Beyler olduğu halde 
bu ıabah Uzunköprüye hareket etti. O
radan Ketana. ve Geliboluya gidecek, 
mahalli tetkiklerine devam edeceklerdir. 

Edim.eden umumi bir Musevi muhace· 
retinin vukubulduğunu ifade eder bazı 
neıriyatı mübalaııa ve tasni eseri olarak 
kabul ebnek lazımdır. 

Edirneden ayrılan Museviler herhan
gi bir cebir ve tazyik yüzünden değil, ti
caret ve ikluat sahasındaki atılıılarının 

ıon aylar zarfında, kendilerine diledikle
ri nisbette geniı bir kazanç imkanı vere
mediğini görmüt ve inanmıı oldukları 
içindir ki daha müsait bir zem.in ve İm· 
kiin ar&§tınnak zaruretine dütmllılerdir. 

Trakya'nm coğrafi vaziyeti malfım • 
dur. Bu vaziyet muvacehesinde yüzde 
sekseni ticaretle iştigal eden Musevi va
tandaşlarımızın miizayakalı safhalar ge
çirecekleri pek tabii idi. Yüksek senna· 
yelerel iş görenlerinin piyasadaki mevki· 
!erinden ayrılmış olmaları diğerlerinin 
de meyusiyetine sebebiyet venniı ve bu 
meyusiyet daima müıtereken hareket el• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

M. Barthou Londrada 

Dün silasızlanma işinin mü 
zakere edildiği söyleniyor 

Bu hususta henüz resmi bir teblig neıredil
medi. M. Barthou bugün avdet ediyor 

LONDRA, 9 (A.A.) - M. Barthou 
ve Bahriye Nazın Pietri ile birlikte 
Hariciye kitibi umumisi M. Legrer, 
•İyaıi ticaret itleri müdür muavini ve 
Milletler Cemiyeti Fran11z servisi ıe-

• fi M. Ma11igli, fırkateyn kaptanı 
Duprez ve deniz erkinı harbiyeaiıı -
den kumandan Decon Londraya gel 
mitlerdir. Heyetin Paristen hareketin 
den evvel, lngilteren:n Pariı sefiri Sir 
Ceorge Clerk istasyonda M. Barthou 
ile görüpniqtür. 

LONDRA, 9 (A.A.) - Fransa ile 
İngiltere araıında müzakereleı e Lon 
drada, buııün batlanmaktadır. Fnn • 
&ayı Hariciye nazın M. Bartltou ile 
B~hriye na_zırı M. Pietri, lngiltereyi 
Sır John Sımon, M. Baldvin ve Lord 
Eden temsi letmekted"rler. 

Daily Telegraph,a ııöre müzakere 
le.~, lngilterenin Avrupada yeni t3ah
huda.ta airiımiyeceği ve bir ittifak 
mevzuu bahaolamıyacağı sarahaten ih 
·~· edilmek ıuretiyle idare edilecek .. t.r. 

.Bu ııazete bir (hava lokarnosuna) 
daır aon ileri ıürülen noktai nazarlar 
la lngilterenin Belçika ve HolanJanm 
t~arruzdan masuniyetine dair h•tllitt!'li 
hır beyanatta bulunmaıı meseleleri-

Con Simon ııe M. Barthou 

nin ciddi surette na.zan itibara alın • 
maımın muhtemel olmadığını yaz • 
maktadır. 

Diğer taraftan Almanyadaki son 
vaziyetin inkitafı Fransız ve İngiliz 
nazırları arasında bir noktai nazar te 
atisine vesile olacak ve M. Litvinovun 
mıntakavi miaaklar hakkındaki teklif 
leri hususi b"r dikkatle tetkik oluna 
caktır. 

Daily Telegraph gazetesi M. Bart· 
.(Devamı 6 ıncı sahifede) 

SALI 10 Temmuz 1934 

·----------------·, 
Rus sularında 
Japon gemileri 

Japonların bazı hare· 
ketleri protesto edildi 

Bir Japon miralayı da 
Rus konsolosbanesinden 
evrakı alırken yakalandı 

MOSKOV A 9 ( A.A.) - Sov 
yet Ru1yanın Tokyo sefareti müs 
teşarı Hariciye Nezaretine mü
racaat ederek Japon torpitosu 
numakasının 27 Haziranda u -
sulsüi surette Sovyet sularına 
girmesini, 28 Haziranda Eri -
me Japon petrol gemisinin mü
saade almak11zın sahile 6 zabit 
ve tayla çıkarmasını ve 29 Ha-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ihtikarla mücadele 
Dahiliye Vekaleti süratle 

mücadeleye 
geçilmesini emretti 

Valinin riyasetindeki bir ko
misyon bu işle meşgul olacak 

Dahiliye Vekaleti ihtikarla mü
cadele için Belediyeye mühim birı 
tamim göndermiş 
tir. Vekalet bu ta 
miminde derhal 
harekete geçilme· 
sini ve valinin ri
yasetinde bir ko • 
misyon tetkil edil 
mesini bildirmek· 
tedir. lhtikarla e· 
sash surette müca 
dele için, valinin 
riyasetinde tetkil -
edilecek bu komis A. Süreyya B. 
yonda vilayet, be-
lediye ve Ticaret Oda11 namına bi

(Devamı 6 mcı sahifede) 

·· niversite Rektörü 
Neşet Ömer B. in istifa 

ettiği bildiriliyor 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Şehrimizde bulu 
nan latanbul Oni 
versitesi rektörü 
Nefet Ömer Be -
yin istifa ettiği 
haber verilmek -
tediı~ Yerine An 
kara Hukuk fa -
kültesi müderris 
ler Meclisi reisi 
vekili ve Hu 
kuku düvel pro • 

Cemil Bey feıörü Cemil Be-
yin tayini ihtimali kuvvetlidir. 

Parlamentolar 
Birliği konferansı 
Konferansa 23 parlamen

to heyeti davet ettik 
24 eyliilde Yıldız sarayında merasim 

salonunda toplanacak e' ne'milel P:'l' r .. 
)imentolar kongre • 
ıi için hazırlıklar ya. 
pılmaktadır. Hazırla · 
ana bürosu ecneb: 

Tel, { Müdür: 24318, Yazı itleri müdUrl ı 24319. 
• idare "• Matbaa : 24310. 

Makiida akşam yemeği 
Kardeş milletin Büyük Reisi Türk-lran 
dostluğunun ileri inkişafını izah ediyor 
Şehinşah Hz. Reisicümhur Hz. ne ve onun yüksek 
şahsiyetlerinde Türk milletine sevgilerini gönderdiler 

Şehinıah Hz. ile Gazi Hz. arasında 
telgraflar teati edildi 

MAKO, 9. A.A. -
Şehintah Hazretleri· 
n:n seyahatleri esna· 
sında mihmandar o
larak refakatlerinde 
bulunmut olan üçün· 
cü ordu müfettİfİ 
Ali Sait Paşa ile T ah
ran büyük elçisi Enis 
Bey, Kolordu Ku
mandanı Abdürrah
man Nafiz Pa,a dün 
aktam yemeğinde 
Bağçeçik köşkünde 
Ala Hazreti Humayu
nun misafiri olarak 
buluntm1tlardır. Iran 
hariciye veziri Bakir 
Han Kizimi ile garbi 
Azerbaycan kuvvet· 
leri Kumandanı Şah 
Bahti ve Iranın Anka
ra sefiri Sadık Hanın 
da hazır bulunduğu 
bu ziyafette Şehin'ah 
Hazretleri Ali Sait 
Paşaya çok samimi İl· 
tifatlarda bulunmuf· 
!ardır. Şehintah Haz- ..._... . .,.... 
retleri memleketimizi 
ziyaretlerine ait ta
ha&süslerini bilhassa 
fU cümlelerle ifade et
mişlerdir : 

" - latanbultlan bu- ŞehinfQh HazretlerininMilliyet foto muhabiri 
raya yorulmadan le- tarafından alınan en son re.imlerden 
rah ferah geldik. Biz bugüne ka- bizim için yeni bir keşif oldu. 
dar bu yolun bu kadar kt- Türkiyeye beşuş 01.arak gittim. 
sa olduğunu bilmiyorduk. Bu (Devamı 6 ıncı sahifede) 

M. Karalı.anın heganatı 

Rusyanın Türkler kadar 
aziz ve emin dostu yoktur 

Bu dostluğun muhafaza ve inkişafı için hükume· 
timin beni intihap etmesinden dolayı bahtiyarım 

MOSKOV A, 9. A. A. - Mon golistan Cümhuriyetinin onuncu yıl 
dönümünü merasimine ittirak etmek üzre Mongolistana gönderilen 
heyete riyaset etmekte olan Sovye t Rusyanın Ankara büyük elçisi M. 
Karahan, reis sıfatile Moskovadan ayrılmadan evvel Journal de Mos
cu gazetesinin mümessiline fU be yanatta bulunmuttur: 

Ankaradaki vazifeme başlamak anını sabırsızlıkla bekliyorum. 
Sovyetler itfhadının halen Avrupa ve Asya hudutları boyunca ma

lik olduğu bütün dostları arasındaki kardetlik münasebatı, daima 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

( Ameırıl!<a sefiıriınlıııı ~©zıoe 

Sakarya zaferi 
Sakarya harbi gibi hiç durup dinlenmeden ve 
kısacık bir fasıla bile vermeksizin bilfiil bo
ğuşmak suretile 22 gün geceli gündüzlü sü-

ren bir savaş nadirdir 
-mlekeı.~rle muha · Namınızı, kitabei 
bereye ııiriımiıtir. Bu mefahirine kaydeden 
büro Naci Pa!!' ile . ve bütün milleti hakkı· 
Zeki Meıu t ve Ne . • 
dp Ali B .!erden mü· · nızda ebedi minnet ve 
rekkeptôr. şükrana sevkeden bü-

Salonun tamir ve ' yük gaza ve zaferinizi 
tadili 111 bitmişti tebcıik ederken, üıtün-
Şimdi tefriıatı ik · L...11.:......_,,_..-
mal edilmektedir. de durduğunuz tepe • 

Parlamentolar Bir- NECıP AL! BEY nin ıi:ze binlerce düt· 
Jii Türk grupu reisi man öl\lerile dolu bir 
Necip Ali Bey bu sene htanbulda top- meydanı teref seyret· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) . 

BUGÜN 
3 ncü sahiFed., 

BiR Y AHUDI MESELESi MI? 
FELEK 

AHLAKTA BiRLiK 
Mümtaz FAiK 

4 ncü sahifede 

tirdiği kadar milletı • 
miz ve kendimiz için 
fBfBai itila ile dolu bir 
ufku istikbale de na
zır ve hakim olduğunu 
söylemek isterim. 

B. M. Meclisi Reisi 
Mustafa KEMAL 

Bu faslı kaparken, 
Türkiyeııin geni' cep· 
he ve cenahlı taarruz 
gayretle:ıinin bir tek 

1 ..... 
Q ~ 

' . -
\,--\ .. 

'<!"ı 

22 ıün1ük Sakarya muharebeainin ilk aafhalarından biri. İkiye 

Jcartı bjr olan Türkler "Kırmızı,. cephelerini Ankara üstüne 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTIN 

5 nci sahifede 

elden idaresi lüzumu.. nasıl daraltarak kuvvctlen<lird ilderine dikkat eôiniz. 

nu hisseden Büyük Mil "Bu ••••tl• 89.200 Yunanhyabaı·ıı 50049 Türk vardı,, 
let Meclisinin 4 ağus-

d.oiru ri.cat ederken boyuna anudane kavıalar yapnıak fıll"tile 

GENÇLlk. 
tos 1921 de bütün salahiyetile bir
likte Başkumandanlığı Mustafa 
Kemale vermi olduğunu ka de -

delim. 
Şimdi de yalnız Mustafa K .. -
(Devamı 6 ıncr SJhifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 84 )O [!:!J\RiCi HABERLER\ 
Almanya hadiseleri 

• 
ittihat ve Terakki! 

''Hitler Almanyayı idare 
~at, halife ve hilafet ayni şeylerdir,, d k "' d d 1 

(BAHAEDDiN ŞAJClR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA COR!.) 

''Onların nazarında hükumet, salta-

Muırlıların cahil kısmı ile uğraş- mif, zulme, hakarete, sefalete ta- e ece yegane a am ır •JJ 
mak ise hem kabil değildir ve hem hammül etmeğe alışmış olan bir o • uu • ı 
de neticesizdir. Çünkü onıaraa a- milletin uyandırlması kolay değil- M. Hess bir nutuk irat ~derek son hadiseleri 
kıl yok, para yok, muhakeme yok. dir. Al b•lh 

Mısırlıların münevver kısmı ken- Vatanımızın ruhu demek olan ve manyanın 1 assa 
di dertlerile, kendi siyasetı~~ile ~ğ- birçok mühi~ uarçalarını düşman Fransa karşısındaki mevkiini izah etti 
ra~maktadırlar. Bu ~a lngılı;len !arımız harpsı;_ olarak aldılar: Pa BERLIN, 9. A.A. _ Alman istihba- şularımnla sulha müsait ahdi bir va-
Mısırdan tardetmektır. Bu sıyılSet di~ onları babasının malı ımış rat büro•undan , ziyet tesis ettik ve yine Lehiıtanda da 
muktezası, bizim arzumuz hilafına, gibi ötekine berikine bağıtladı. Bertin gazeteleri, prens ve prenses bir ask~r, ınareşal Pilsudıki, siyaseti i-
bililkis Türkiyeye, hilafet makamı- Vatanın hakiki ıahibi olan miilet Kayanın Reisicümbura yaptıkları ziya- dare etır. ektedir. Ensen Fransada da 
na ve !ultana istinat etmektedir- hiç ses çıkarmadıktan ba~ka, pa- ret münasebetile müıarünileyhi şato~.u- eski muharipler arasında M. Hitlerin 

1 • -~ ı.. h .. d d d k nun taraçasında ve tam oıhhatta go•- garp koınşularnnızla anlaşmak için yap 
er. dı\H"'.a ergun ua a a usur el· teren fotoğrafilerini neşretmektedirler. tığı gayretlere müsait bir cereyan mü-
• Onun iç~.n ~ısır~a, Os.manlı ve miyor. Paditahın herkesçe malüm Bu fotoğraflar Reisicümhurun hasta- fahedc ettik. Biz sabık muharipler, ki-

bılhassa T urk alemı - kı ne kadar olan seyiatım saymağa ne lüzum lığı hakkında hariçte dönen rivayetler fayetsiz bir diplomasinin bizi bir kerre 
inkılaplar geçirirsek geçirelim hü- var.? J,te hayli zamandanberi bi- için en kati bir tekzip teşkil eder. ' daha kurban gid~ceğimiz bir felaket 
kümetimizin'. sal.tanat~ızın ruhu, çare vatan paditahın çiftlikleri 5 ,. . .~E~LIN, 9. A.A:.- M. H~·~· ir~t et- içinde tahrip etmesini istemiyoruz. 
esası bu kavımdın - ıçın yapıla - rasına geçti. Vatansız, milletsiz ka lıf:'ı .bır nut~~ta ezcumle demı1tır kı : Her tarafa, asker son harpten mesul 
cak hiçbir •ey yoktur I b' O I l k h t ' · Bınlerce ıyı Almanın ve hatta kadın olmadığını hissetmektedir. Fakat bu 

• an ıçare sman ı ı eye mm " 0 'T' .. · ı ~k irin suretle söz söylemek için neden bugÜ· 
Osmanlı Terakki ve ittihat Ce- tutmu• oldug" u bu meslekten ma - " .kcoc:_g1un ° ~lmmun~ ı~aru 0ı ~ı•t'ır 'Hu" nü bekleJiöi.m.i soracaklara şu cevabı 
. • . M d d ··ı ub h r T sw as.,ı ann o esı azım gem, . ~ 

ınıyetının ısır a. ı:gı t e .. a ın- zarrattan ba,ka ne beklenilebilir? cum kıtaları mııhariplerinin bu is ~ .ıla veririm: 
de çalışm~ı, belk!; egleı:ıme~ uzere Abdülhamit ordular besliyoı. aı_.akal:ırı olmamıJb~. 1:fainler~ bit k:'ç " Bundan evvelki seneler zarfında 
haftada bır defa uç, bet Turk, hat- Fak t bu d I Abd " lh 'd' yüksek şef, ve murtecıden ıbarettır. •usmaklığumn sebebi cevhe askerinin 
ta Mısırdaki bütün Türkler birle•- 'f 1~· · 1 or u ar "ud famı ın Muhr"Cip!~r Hitlere sadakatle hizmete d~ masum olduğunu bir taraftan ilan eder· 

ld - çı t ıgı o an vatanı nıu a aa el • :1 ki d" ken aynı aıkeri djğer taraftan tahkir 
Seler b'ıle 1·y·ı bir ftetice e e etmege k . • d .. . 1 f O l I k . vam c ece er ır. . k . - t " K 1 d .. 1 d' · t ta eden Alman hanlerile birleşmemek ve 

ffak 1 1 i•ıiz kalırlar me ıçın egı , sır sman ı ı ı · o onya a soy e ıgım nu u . ı-
muva o amaz ar, y • 'h d k. · b l . B ._. · b" ih ·ı · ı f''-..!) ı h vicdanlarında Versailles muahede•inin 

A • be d 1 ara a tı a mı ezme ıçın es enıyor. u ouncı . ır. t'.a . ....,., .e oynayan a~a ~ : 
ynı se pten o ayı pç h . p d. ah .. d .. .. rt d tar eltığım eihı bugun de kendılennı mesuliyetini taııyanlarla birlik olmamak 

net •iyattan da hiçbir fayda çıkamı- aın a ış ın vucu unu 0 a an hilcum l.ı t:.lan..'a hakaret etmek mevkin içindi. Bugün yükselen fe• dünyaya, 
yacaktır. Çünkü bu netriyatın A - kaldırmak h~.r Mutlumana farz~ır. de zanııedenlere ihtarda bulunurorunı. rnlh Almanyası ile müsalemet Almanya· 
rap olmıyanlara faydası yoktur. A- Bunı>;, te,ebbus etmek ~lzemdır. Mücrimlerin tecziyesinden sonra, h~- sını birbirine karııtırmamasıru ihtar e-
a !arın atağı tabakasını tetkil e- Hatta bu mukaddes vazıfe yapıl- cum kıtal•rıla münasebatımız evvelkı diyor. 

rd p l • tt b' l sa bile millet gene ondan tama _ gibi olmı..ştur. M. Hitler, Almanları sevk Şurası malüm olsun ki, Almanyada as-
en er o neşrıya an ır 'ey ana - ' 'd d k · l ' h' 11 keri bir tenezzüh yapmak isteyenler bir 

1 yu·· kıek tabaka İre batka mıle intikamını almr~ olmaz. Bu - ve ' are e ece yegane se a ıye ar a- divara çarpacaklardır.' M .Heu bura-
maz ar: • . Y .. h' I - . L' dam oldu ğunu ispat etmiş ve Alman ka -
türlü hır sıyaset derdıle meşguldur. nuı_ıla ~eraber. ıç o mazsa ıyı ır dıoıına, u<;runda kocasının ve çocukla- da, bilhassa Fransaya hitap ederek de- • 
Yüksek sınıfı te,kil eden Mısırlılar teıır haııl etmı,, uyanık ve canlı rımn müoadele ettiği ülküye imanını ia- miştir ki , harp esnasında Fransa, ara-
kendile r. için maddi faydalar te - olduğunu mey.dana k?y~u~ olur. de et1Pİtfı~··" . • 7İsinin en küçük bir parçasını en sone-
min etmek üzere uğr,...ırlarken ha- Acaba benım bu fıkrımı kabul . Mut~akiben M. Hess, 30 haznan ha- nerjisile müdafaa etti ve edecektir. 

l• ak bi arkasından ve ona iştirak edecek müelüman _ dıselcrının başlıcalarını hatırlatmıt ve Bunun için hala, bir harp fikrile oy-
ya 1 ve uz r gaye ' 'd' I bul b T . ? B b •d tenkilin siddetin haklı göstererek ıarki nayanlara : 
ko.,.mıyacakları da pek tabıı ır. ar una 1 ır mı· en un an p · · ı · · f 1 k • " Hele bız' e, hu"cum etmeye, Almanya-..-·· 1 d b • • rusya ru>zı erırun vas ı o an aa en ru .. 

Arapça ne,riyat ile değil yalnız on sene evv~ e . u fıkrı orla~·a ha işar~t eylemiıtir. M. He•ı demiştir yn girmeye cesaret etsinler', diye ba-
Mısırda, hatta Suriye, Hicaz, Ye - atmıftım. Mıllete hızmet etmek ıs- ki : ğirdığımız zaman Fransız sabık muharibi 
men ve Trabulus'ta bir hizmet gö- tiyordum. Meseleyi birkaç arka<la " O t'!lılilıeli günlerde devleti ancak bizi anlayacaktır. Dünya yeni Almanya'-
rulmesine imkan yoktur. Çünkü bu ta açmıt ve teklif etmiştim. Onla- ş~ddetli icraat kur~~'.'bil~r~i. Böyl~ bir yı anlamasını öğrenecektir. Fransız mil-

havali.de Y"tıyan Araplaıt gerek r·ı ne kadar te«vike gayret ettinıse ~ ı~det11e hareket ettıgı ıçın M.Hıtlere Jeti bizzat kendi toprağının nasıl müda-
:-'. f "d • d d ff k T I d Y ! mınne laru. iaa edildiğini bilir ve eski Alman muha-

Abdülhamıdın ena ı aresın en, e, muva a o ama ım. a nız " Tecziye ettilderiınizin hepsinin men ribi de Fran11z eski muharibine hürmet· 
gerekse milli fikirler bealemelerin- muvaffak olamamakla kalmadım, fur ve marazi adamlar olmadığını kay- ten geri kalamaz, zira müttefikler dava. 
den ve ecnebi t~vikatına kapılma- o arkadaf zannettiğim adamlar be detıneği bir vazife telakki ederim. Bun- sı uğrunda en çok kan döken Frans:ının 
larmdan dolayı zaten lüzumu ka - ni Abdülhamide jurnal ettiler. Bu ların baLıiarınnı yalnız hadisatın trajik resmi mümessillerinin bu anlaşma fik-
dar Türk hükümetine dütmandır- na taaccüp edersiniz deg"il mi? bir fUYefle teselsu.tu yüzünden mücri_m rine pek de uymıyan sözler sarfettikle-

1 O 1 h 
.. k. · ·ıı y . • olduklarını zannedıyorum. Alman nul- rini İfitmekle beraber, Fransa hii.kumeti-

~r. n ara u uınc:,tın ayrı, mı e- _aln~z ıız ve ben. degıl, be- !etinin mevcudiyeti mevzuubahis oldu- nin de sulhu istediği hakkmdaki ümi-
tın ayrı ~yler oldugunu e.nla.~ak, nı jurnal edenler bıle o zaman ğu saatlerde ~ahsi mesuliyetlerin ,ü- dimizi muhafaza ediyoruz. Selahiyettar 
bu maksatla beyannameler dagıta- benim kurtulabildiğime hayret et- mulünü münakaıaya hakkımız yoktu. Fransız mümessillerinin Fransız milleti-
rak yeni bir. cereyan husule getir- mişlerdi. fsbatlar delilleıı ve müte Hücum kıtal.ı.nnın askeri kıtaat ile hiç nin ve eski muhariplerinin lisanile 
mek, deveye hendek atlatmaktan addit fahitler oldugu" ve Paditah hi~ m~nuebetleri olmamak!a .beraber, konuşmamaları münhaaıran parlimen· 

.. ·· O 1 md h"k• . . . . mılletın menfaab namına, ınzıbat nok- toeuluğun kusurudur." , 
guçtur. n arın nazar a u u- ta benun kendıaıne ka""t ıuıkasl ta' d b nl hakı d d 'd 

al 
h l'f h'I" f h "T ı nazarın an u ar n a a en tı - M. He11, bundan som:" M. Barthou-

met! S tana!, a ı e ve 1 a et ep yaptığıma kanaat getirdiği ve tev de!li askerlik prensiplerinin tatbiki la- yu pek ziyade hararetle methusena et-
aynı ~eylerdır. .. kifimi emrettiği halde bir gün son zımdır. miıtör ki : 

Hacılara gelince bunların yuzde ra tahliyem emrini vermi,ti. Öyle M. Hess bundan sonra bütün sabık •• Bütün Fransız ve Almanların 
yetmiti Rusyalı ve garplıdır, T~rk. zannediyorum ki ben 0 zaman llu mu~ari~le_ri ve bilhassa sabık frans~ n_ıu- Fransa - Almanya anlaşmasında men-
hacılarının yüzde doksanı hazıneı t hl'k d h " .. . . . lıarıplerını sulha davet ederek demıştır faatleri vardır. M. Hitler Almanyanın, 

h d 1 e ı e en usnu nıyetım sayesm- ki · tealihab meıelesi de dahil olduğu hal-
ha •şanın lütfile ıeya at e er er. de kurtulmustum ;, B"t" ulh · · ı b--"ı- d b · salı 1 da 1 .. · b' · 1 1 d al b • d' · • • u un s un zammı o an uy.... e, ütün a ar ya ruz muıavı ır 
C:e~ı ka a.n ar~ a S a etı !nıye ~a (Bitmedi) asker Hittdenhurg burada, ıarki Pruı- muamele istediğini teyit etmektedir. Al-
hıbı, yanı halıfe ve Abdulhamıt ya, memlekefoııizi kurtardı. Sabık mu- rnanyarun şark hududunda, makul mi-
muhibidirler •.• ., F haripler tarafından idare edilen iki mem· ıakl .. r iki büyük kom,u milletin ıulhu-

Arapça neşriyat hakkında bu ne- ransız leketin, Al~r~ ve ltalyan.ın dünya nu tekeffül ediyor. Diğer hemhudut 
ticeye vasıl ola.'"llar diyorlardı kt: sulhunu teshı) ıç&n en fazla bır hararet- memleket hükumetlerinin de, karşılıklı 

''Türk'.ü;ün 'Saltanatın esası ve Seyyahlar geJı"yor 1~ ça~, .... nkta olmaları b~r tesadüf ese- anlayış esasına müstenit müsalemet-
!l ' I h h rı dcgılrlır. Keza, Venedikte sabık mu- perverane muahedelerin bu memleketle-

~hu ol~n Anado uda . ey.ecan u- _.,__ harip fiiller ve Mussolini arasında sa- re harp malzemesi tdarik tmekten da-
sule etırmek herhangı bır t~eb- B d B mimi şahsi münaıebat tesuüs etmesi ha büyük bir mniyet temin edecğini pek 
busten daha ziyade faydalı olur. ura an ursa ya Ve de bir tesadüf eseri değildir. Lehli kom- yakında anlamalannı temini ederiz." 
Oı:ıun için bütün gayret ve faaliyet İzniğe de gidecekler 
Arı doluya tevcih edilmelidir. Ora
ya muharrik, mÜfevvik gönderme
c e matuf bulunmalıdır. Şayet böy· 
1 yapılacak olursa, it yalnız "Şu· 
rayı Ommet., gibi bir gazeteyi net
r inhisar etmezse, derhal para 
bulmak k bildir. Buna, bu maksa
da para hazırdır. Fakat neşriyat ve 
&aire gibi işler için kimsenin para 
\'trmeğe arzusu yoktur. 

Abdülhamidi dev:rmek için bü
tün Osmanlı imparatorluğunu aya
ıh. kaldırmıya asla lürı:um yoktur. 
Paranın, askerin membaı olan A
nadolu işlenmelidir. Şayet burada 
muvaffak olunursa. o ?'aman neş
riyatı da arttırmalıdır. O zaman 
bir taraftan teşvikat, diğer taraf
tan da nefriyat ile hükilmet müte
madiyen iz'aç edilmit olur. Bizim 
ai'ece göreceğim'z itlere Osmanlı 
'imparatorluğunun matbu değil, 
tabi milletleri karıştırılmamalıdır . ., 

Anadoluyu ayaklandırmak için 
ortaya atılan fikir doğı:u ve muhik 
olduğu kadar zordu ve tatbiki ka
bil değildi. Çünkü birçok defalar 
:ıazıldığı veçhile kimsenin kimse
:ye itimadı kalmamıfb. En hararet
li hürriyet taraftarı ve Abdülhamit 
aleyhtarı gibi görünen Karadeniz 
lıavaliıi hakkında bile büyük ümit 
beslenmiyordu. Yapılacak teşkilat 
hakkında o havaliden gelen bir 
mektupta ehalin'n haleti ruhiyesi 
hakkında deniliyordu ki: · 

"Hayli zamandanberi sükut edi
sinıe kimbilir ne manalar vermişsi
~izdir. Ben burada istediğ:niz gibi 
bir cemiyet teşkil etmek ve ondan 
sonra tize malumat vermek isti -
yordum. Fakat maatteessüf muvaf 
fak olamadım, çünkü münferit kal 
dım. Cemiyetin nizamnamesini 
birçok kimseleri gösterdim ve leş 
vik dahi ettim. Neticesinin ne ola
cağı bence ma!Umdu. Çünkü bizım 
Türklerin hissiyatına ve alıval rn 
harekatına vukufum vardır. Otuz 
ıenedenberi istibdat altında zil-

Merkezi Pariste bulunan France -
Orient komitesi tarafmdan Şarkta bir 
tetkik seyahati tertip edilmiştir. 

Seyyahlar; ağustosun 28 inci salı 
günü Loyd Triestino kumpanyasının 
( Avantino) vapurile Ceneveden ha
reket edecekler ve Liboverto, Napo -
li, Meıita, Katana, P 're ve Atinayi zi 
yarel ettikten &<>nra eylülün 5 inci çar 
ıamba günü sabahleyin lıtanbula mu 
vasala t edeceklerdir. 

Seyyahalr 9 Eylül papzar günü Mu 
danya tarikile Bursaya gidecekler, 
şehri g~zdikten ve Uludağa çıktıktan 
sonra 11 Eylul salı günü lzniğe gide
cegkler ve avdetle Yalovada bir gün 
kalacaklardır. 

Seyya.hlar, 12 Eylul çarşamba gÜ
nü vapurla Ye ayni yolla memleket -
ler:ne dönecekelrdir. 50 kişiden mü -
rekkep olan bu grupta Fransız rica .. 
!inden ve fabrikatörlerinden pek mü
hiın zevat ve aileleri vardır. 

İki Amerikan 
Gemisi geliyor --
15 temmuzda buradan 

Pireye gidecekler 
Amerika Birleıik Hükümetlerinin ~a

yuga ve Sebaı:'o sahil muhafaza gemileri 
bu sabah aaa.t 10 da Cezayirden limanı
mıza geleceklerdir. Gemiler 15 temmuz
da buradan Pireye gideceklerdir. 

Bu gemiler her biri 2000 ton mai mah
reç hacminde ve 250 kadem uzunluğun
dadır. Kumandanları yüzbaşı Randolph 
ve Ridgely'dir. Gemilerde 25 zabit 110 
zabit namzedi, 10 küçük zabit ve 120 Lay 
fa vardır. 

Bu gemiler, 3 haziranda New Lon -
don'dan hareketle 4 hazirandan 16 hazi
rana kadar Virginia'da Quantico'da 17 
hazirandan 19 hazirana kadar gene Vir
ginia'da Norfolk'ta, 2 temmuzdan 6 tem
muza kadar Cezayirde kalmıflardır. 15 
temmuzda limanımızdan hareketle Pire
ye gickceklerdir. 
Orada 21 temmuza kadar kalacaklardır. 

Gemielr bundan sonra 23 - 29 tem -
muza kadar Napoli'de, 30 temmuz - 11 
ağu•tosa kadar Fransa'run Ville Franche 
limanında kalacaklar ve 18 ağu•to•ta 
Norfolk'a döne.:eklerdir. 

ihraç bankaları 
müdürleri 

Bale de toplandılar 
Almanyanın harici borç
ları i~ini de tetkik ettiler 

BALE, 9. A.A. - Beynelmilel tediye 
banka~ı müdürlerinin bu!!Ün yapacakları 
iptidai iç t ima, husuıi bir aliıka ile ta .. 
kip erlilmektedir. Çünki bu içtimaa 
Ne:\'york "Reserve Federale" bankaıı 
umumi mürlürü M. Harrison ile muavi • 
ni M. Spronl de iştirak etmektedirler. 

M. Sr.hacht, Almanyayi, M. Monta
gu Normo.n, lngiltereyi temsil edecek
lerdiı" Müz,.kereler çok mabrem ola
caktır. Yalnız müzakerelerin Bertin hü
kUmetinee ıon ilin edilen moratoryu• 
ma olacağı malUındur. 

Son giin!erde Almanya ile lngiltere 
ara~ın_da, ve Almanya ile İsviçre ara· 
unda münak,alelere ait yapılan anla1ma· 
laı-ırt, Almanyanın ilin ettiği tam mora· 
toryurr· ,ı,. hirer rahne teıkil et mi' olma
sı ve bu rahnelerin, buna benzer an .. 
laımalarla diğer alacaklılar hesabına da
ha ziyade genişletilmesi ihtimali mem
nuniyetle kaydedilmektedir. 

BALE, 9.A.A. - Başlıca emisyon 
banka1arı d:in öğleden sonra beynelmi 
le! tediyat bankası merkezinde toplan
mış,lar ve ezcümle Alman moratoryumu 
ile Daves \e Yung İstikrazlarının vazi
Y•tini te•kik etmiılerdir. 

Bu morutoryumda Almanya .. lıvic..·re 
muka.veleııle bir gedik açddı memnu;.u 
yetle m:iıahede edilmiştir. 

Keza, İnziliz .. Alman mukavelesi de 
bu iki İ•tikraz için lngiliz alacaklılarını 
genit b;• surette tatmin etmektedir. Da
ves ve Ytıng istikrazlanrun mali ajanı 
olan beynelmilel tediyat l!ankasına ge· 
lince, l 5.1() tarihinde vadesi hulul eden 
Daves kuponunun ancak yarıyarıya ve 
1.12 l~rihinde tesviye edilecek olan 
Y ong kuponunun da altıda bir nisbetin• 
de temin etlildiği söylenebilir. M.Schacht 
bu husu•ta bir çok suallere maruz kal· 
mı~hr. 

Fed~ral Rezerve Bankau müdürü M. 
1-larrisor.un İçtimada hazır bulunması, 
beynelr>ilel tediyat bank:uı idarecilerine 
bankanın İmtiyazah meselesini mÜflere-

Amsterdamda 
çıkan isyanda 
yedi kişi öldü! 
Şimdiki halrle İıer ta

rafta sükun vardır 
ı\MSTERDAM, 9.A.A. - Daily Te

legra!Jhrn muhabirine göre, burada ıon 
dört g\inlük isyanda ölenlerin ' sayısı 
yedidir. Bundan baska elliden fazla 
J,imıe ciddi surette y~ralanmışlar ve 
ıehir hastahanelerinde tedavi edilmek
tedirler. 

Hükumet tarafından asayiı memur
ları"" memnu mıntakalarda görülecek 
herkesin Üzerine katiyen alet açmaları 
emri verildikten sonra her tarafta süki.in 
ve asayi, hüküm sürmektedir • 

Karmklıkların komünist ve müstakil 
ıo$yali .,,i fırkalarının teşvikleri netice
•İnde çıktığı resmen bildirilmektedir.Bı.: 
itibar:,. bu frrkalar feshedilecek ve par
lamen•"d.~ temsil edilıniyeceklerdir. 

Büyük bir yangın 
UBOURNE, 9 (A. A.) - Dün saat 

10 da Gaınbctta caddesinde kiin büyük 
mağazalarda mit~iş bir yangın çıkmış· 
tır. Bordo ve Coutraa'dan gelen itfaiye 
kuvvetleri i~ halk saat 15 e kadar şid -
detle devam eden afetin önüne S"Çmİye 
çalıımı,lardır. Saat 15 te yangın sön -
ntÜftÜr. Hasara! mühimd;r. Birçok bina
lar tamamile harap olmuttur. 

Gandi hasta 
KARAŞt, 9 (A. A.) - Candhi, bütün 

Hindiıtanda yaptığı propaganda seya -
halinden sonra sıhhati pek ziyade bozul
duğu i~n tıemmuz nihayetinde uzun bir 
istirahat devresine gİrmiye karar ver • 
miştir. 

ken tetkik imkinını vermiştir. 
Bu imtiyazabn .\ -ııerika hükiimeti ta

rafından henüz tasdik edilmemiı olma -
aı heyneımilel tediyat bankasiyla beynel
milel mali hir teşriki mesai müeııe1eıi 
s~iatili sıkı bir surette teşriki mesaiyi 
daha ziyade güçlqtirmektedir. 

Keza hu ictimada Almanyanm hari
ci borçlar h'~ıuıundaki vaziveti de tet
kik edilmi,ıir. 

Moskova ve Roma sefaretleri 
'ANKARA, 9 (Telefonla) - Roma büyük elçimiz Vasıf Beyin 

ltfoskova büyük elçiliğine ve Moskova büyük elçimiz Hiiseyin Ragıp 
Beyin Romaya tayini kararlafmıştı r. 

Genç doktorların tetkikatı 
BURSA, 9 (Milliyet) - Muallim Nüzhet Şakiı- Beyin riyasetinde 

Bursa kaplıcalarile İçmeler ve Ulu dağda tetkilıatta bulunmak üzere ge 
len Gülhanenin genç doktorlarından 27 kişiden mürekkep kafile Gem
liğin Armutlu kaplıcasına da uğramışlardır. Tetl<ikat bir halta de -
vam etmiştir. Yarın lstanbula dönülecektir. 

Açıkta kalan Maliue memurları 
ANKARA, 9 (Milliyet) - Adana, Bursa, l:z:mir ve Ankarada ya

pılan Maliye teşkilatlarında açıkta kalanlann başka vazifelere tayinle· 
ri için Maliye Vekaleti tetkikat yapmaktadır . 

Harice gidecek yolcular için 
'ANKARA, 9 (Milliyet) - Harice giden yolcuların memleket da· 

hilinde arama, hammaliye, ardiye ve mekiilat, meşrubat mübayaası gi
bi zaruri ihtiyaçlanna medar oimak üzere mukaddema ihracına müsa
ade edilmiş olan elli Türk lirası mikdarın görülen lüzum üzerine bilaha 
ra 25 lira olarak tahdit edildiği gümrüklere tamim olunmuştur, 

• 
iktisat Vekili seyahata çıkıyor 
ANKARA, 9 (Telefonla) - lktısat Vekili Mahmut Celôl Bey ö

nümüzdeki cuma günü otomobille Eskişehire gidecektir. Celiıl Bey ora 
dan Karaköy tarihile Bursaya geçerek sergiyi ziyaret edecek ve Bursa 
dan fz:mite gelecektir. İz:mitte kiiğı t fabrikası yerini tetkikten sonra bir 
kaç gün istiıoahat için Ya/ovaya geçecektir. Yeni labrikalann teme/at
ma merasimi ismet P(lfanın huzurıle 15 temmuzdan sonra yapılacaktır. 

Eski harflerle gönderilecek ya
zılar okunmadan atılacaktır 

AN KARA, 9 ( A.A.) - Başvekaletten tebliğ olunmuştur: Bazı 
kimselerin renni makamlara ve zevata eski harflerle yazılı müracaat -
!arda bulundukları görülmektedir. Mezkii.r harflerle gerek Başvekıilet 
makamına ve gerek zata göuderi lecek yazıların okunmadan yırtılıp 

atılacağını herkesçe bilinmek üzere beyan olunur . 
• 

I zmir panayırı ve ecnebiler 
IZMIR, 9 (Milliyet) - lzmir panayirinin neşriyat iş/erile meşgul 

olmak üzere dört kifilik istihbarat komitesi teşkil edilmiştir. 
Bükreş korasolosumuz:dan gelen bir mektupta Romenlerin büyük 

seyyah kafileleri halinde panayiri ziyaret edecekleri bildiriliyor. 

Edirne_ lstanbul 
Asfalt yolu 
İıtanbul kısmının yapıl

masına başlandı 
Bafka nereleri yapılıyor? 

latanbul - Edirne yolunun as
falt olarak yapılması için hazırlık 
lara başlanmıştır. Bu yol ıle ala -
kadar olan Kırklareli, Edirne, Te
kiııdağı, ve İstanbul valileri şehri
mizde toplanarak görüteceklerdir. 
Fakat bu bulutmanın teahhurc uğ 
raması dolayısile, lstanbul Nafia 
batmühendisliği, yolun İstanbul 
vil.iyeti hudutları dahilinde olan 
kısmının inşasına ba,lamıttır. Bu 
kısım T ekirdağa kadar uzanmak • 
ta ve uzunluğu 53 kilometre tut
maktadır. Fakat, lstanbul - Tekir
dağı yolu için be, senelik yol prog 
ramına konulan 250 bin lira tahsisa 
tın kafi gelmiyeceği anlaşT!mı~tır. 
Müteakıp bet sene içın de 385 bin 
iıra tahsisat konmuştur: \'ol, bir 
buçuk senede ikmal edilecektir. 
Diğer kıaımların inta51 İçm alaka
dar üç vilayetin mahalli butçeleri 
kafi gelmediğinden, Nafb. \' cl..5.le 
ti bir mikdar yardım edecektir. 

Bundan başka, İstanbul vilaye
ti hududu dahilinde bu sene, da -
ha bazı yollar yapılacaktır. Bu ıne 
yanda, başlanmış olan Y cniköy • 
Büyükdere asfalt yolu allı aya ka 
dar bifrıilecektir. 

Terkosas giden, 28 kiiometı·e
lik Edirnekapı - Dağ - Yenice as
falt yolu ile ikibuçuk kilometre· 
lik Bakırköy - incirli, dört buçuk 
kilometrelik Y eşilköy - T opkapı -
Silivri iltisak hattı bu sem:. yapıl
makta olan yolların en mühimle -
rini teşkil etmektedir. 

Yüksek tedrisat müdürü 
çekiliyor mu? 

Aldığımız malumata göre, Yük· 
sek tedrisat umumi müdürü Ha

mit Bey ahvali 
sıhh; yesine bina
en vazifesinden 
ayrılarak mual -
iimlrk isteyecek
tir. Hamit Beyin 
yerine Yüksek 
Muallim Mekte -
bi müdürü Macit 
Bey taYin edile
cektir. Eski mü
..errisleııden Şe -

Hi:imit Bey rif Beyin de yük 
sek muallim mek 

tebi müdürlüğüne tayin edileceği 
ümit edilmektedir. 

Ordu valisi tekaüt edildi 
ANKARA, 9 (Milliyet) - Ordu Va

:iu Adil Bey tekaüde aevkedilmektedir. 

Leh muallimleri . 
Dün lstanbulu gezdiler, 

bugün ken
dilerine bir çay verilecek 

Lehistan ilk mektep pmuallim· 
!erinden kadın erkek 70 ki,ılik bir 
g•,up şehrimize gelmiştir. rolon -
yalı muallimler, İstanbul maarif 
erkanı tarafından karşılanınışlar • 
dır. Dün misafirlere tebrimb:de şa 
yanı tema'a yerleri bu meyanda 
Dolmabahçe ıarayı gezdirilrui,tir. 
Muallimler dün Maarif Mudiirlü -
ğüne gelerek gördükleri hüsnü ka 
bulden dolayı tefekkür etmi9ler • 
dir. Maarif müdürlüğü Polonyalı 
miıafirlere mihmandar olarak mu 
allim Feyzi Beyi tayin etmiştir. 
Polonyalı muallimler dün akşam 
ıefarethanede Tüıık meslektaşlan 
şerefine bir resmi kabul yapmı~
lardır. Bugün de saat 15 le Türk 
muallimleri tarafından Halkevın -
de misafir meslektaşları •erefine 
bir çay ziyafeti verilecektir. Misa 
firler bugün adala11 gezec.ekler 
ve aktama Varnaya gideceklerdir. 
Varnada bir hafta kaldıktan son
ra, Lehistana döneceklerdir. ?o -
lonyalı muallimler, memleketleri -
ne döndükleri vakit Türkiye aa· 
rifi hakkında konferanslar vere • 
ceklerdir. 

Misafir muallimler memleketi
mizi çok takdir etmitler ve gör • 
dükleri terakkiyat kartısında hay
ranlıklarııu ıaklayamamı,lardır. 
Bu hususta demitle:dir ki: 

- Terakkiyatınızı İfİtiyorJuk. 
Fakat bu kadar ileri gittiğinizi 
tahmin edemiyorduk. Gördüklel'İ
miz, ümidimizin fevkindedir.,, 

Hava kuvvetleri
mize yardım 

Enneni ve Musevi vatandaşlarımızın, 
memleketimizin hava kuvvetlerine yar• 
dım İçin kendi aralarında birer heyet teı 
kil ederek faaliyete geçmek! oldukları 
memnuniyetle haber alınmııtır. 

Ermeni vatandaşlarımızın teşkil et• 
tikleri Tayyare yardım derneği Aram 
Keseryan, Kevork Malhas, Serkiı Kına
cıyan, Vahan Dikiciyan, Sisak Ağart
maCJyan, Aris lnciciyan, Levan Ziver, 
Mimar Kafafyan, Garbis Arzuyan E· 
fendilerden mürekkeptir, 

Rum vatandaşlarımızın dil böyle bir 
Tayare yardım Derneği teşkil ederek 
yakında faaliyete geçmek ÜzeTe bulun
duklan habeT alınmıştır. 

Bu hayrrlı teşebbüsler memleketimizi• 
her tarafında memnuniyetle kaqılanmıf· 
tır. • ....... ' 

Güç bisikletçileri 
Karaköse de 

KAARKÖSE, 9 (A.A.) - Muhafız 
gücü b;.;kletçileri dün saat 18 de Ka• 
raköseye vardılar. Kendilerini şehir" 
haricinde viliyet ve Halkevi namın• 
bir heyet karıılamıı ve mektep bina
aına miaafir edilmitlerdir, 



1 f l:L!Eiaill\ 
Bir Yahudi meselesi mi 

Zannetmem ki; aklı basında o
lanlar Türkiyede bir Yah~di mese
lesi vardır diye düşünsünler. Çün
kü daha ispanyadan çıkarılıiıkları 
zaman kendilerine memleketini 
açan Türkler o gündenberi Yahu
di~ere kar11ı hiçbir husurnet göster
mış değildirler. Bilakis bu son se
ne rnernleketin en büyük irfan o
cağına Almanyadan (Yahudi!) di
ye çıkarılmıv alimleri kabul ederek 
böyle hissiyata kapılmaz, laik ve 
müsbet adamlar olduğumuzu ~ös
terdif.er. 

Trakyada, icra Vekilleri Re;si
nin işaret ettiği gibi, mevzii ufak 
telek hadiseler olrnussa b T·· 1. 
lerin y ahudilere karş' ı olaunnhu. l u~ l 

· "f d . ıs erı-
nın ı a esı telakki etrnek abestir. 

Zaman zaman milli h "slere hi-
1'!P eden fakat maalesef ecnebi ve 
sıy'!s! t~lakkilerden örnek alan ve 
~erı ın~ıalli masum dimağlarda a -
gır tesırler yapabilen ba , 
da belk; b h. d" zı yazııar 
tur. yal ubia ıseye sebep olmuş-

nız r nokta var ki. f 
::::i~':a~un; Yahudilere all~rn:: 
h d . . ırh. u al/etmediği fey Ya

u · nın er ne h 
5 h pa asına olursa ol-
un eryerde Ve h .. d 

baskala d I er şart ıçın e 
sidir. M~~a N b~a kazanabilme-
&ırda k e 1 zarnanında Mı
Um " . ovulan ve nihayet Harbi 

ll>"nı terekes · d F l . in ·r ın en e estınde 
utr ık mandası altında (Arzı Mev 
Qsı:'aa~~:;;~~;:. kavim bel~i 40 
ma t" u umet etmemıs a-

ıcaret et • . . 
ri aü m ftır. 40 Asırdanbe-
taaa rz~ vel ~tık Yahudi kanının 
. UCTe erıne k d . 1· b 
fıcaret t b. . a ar ış ıyen u 
b · .e~ ıyesı, bu ticaret tecrü-
esı ve ıtıyad . 

karşı bir tefe' 0~a dığer mi.' etlere 
biraz d . vvuk verdise bunu 
•"betler'! eakı tarihte uğradığı mu-

ın ve d"•• d yiz H r ıgı erse atletmeli-
y · er şeye • k 

ahudi e . .ragmen azanan 
olsun hy • rakıbı ne millet olursa 
Y ahud" °j'.'." olmaktadır. Lakin 
,.;r . 1 11fmanlığını liliyata ge-
~· mış olan ı . 
den k '.on arı memleketlerın-
mis ?dv!"ug olanların isi düzel-

, mı ır? R p • l . R l ra n t ·. us ogrom arı us a-
kovul lmın etmiff'r? ispanyadan 
ce .~1 arı lspanyolıhrı ne dere-

mu· tefit trn. "h H" ler Al e ış ve nı ayet ıt-
/i.., • manyaaının son Yahudi tas-

,, es, ne n t" · · B lk. e ıce vermıştır? 
"etı~ 1•

1 Avrupada hıila muvallakı , ız ık/ ,. · 
lenal e ını, yasayış fartlarının 
ri . ~ğını, ler.a rekabet hareketle
r·"' • ahudiler"n vücuduna ve tesi-
•ne ati d" • • · tas/" ~ ''? tıcarı maksatları ırkın 

/,. ıye ısmı altında milli kıyafete 

lıo .abrak Yahudilere karsı yu""rüyen-
er elh" d . la d 1 var ır. Lakin Türkler on-

r an değildirler 
Biraz d l' "/ . 

b" y a ah e lazım ya' Size 
t~~Ya~~~~i 11.krası: B ir Y ahddi bir 
rak d 1-:tı almış Ve Tevratı aça-

ua ettıkten • · goda k sonra eger pıyan-
azanırsa Si . ··za 

nıırıu verec • . . Anagoga yu e o-
hüt et . egını ilaha karsı taah
hudi b';;.'f·· Piyango çekilmiş, Ya
fide de b~eyd kazanmamış ertesi ke
ler rnahaİ; '!ha bilet almı11, bu se
Papazın eı'.ndek; Rum kilisesinin 
ki: a rnuracaat ederek demiş 

l - Papf1$ ele d"t K · • et aldım y·· n ı. eçende bır bı 
İfa nezretti uzd ~ onunu Sinago • 
•eler siz m;d/!ır fey çıkmadı. Bu 
liseye v:dg~ .. ım. Yüzde onunu ki
ıirı H" · e 1Y0 rurn. Bakalım si-

ırıstos b. ' m;? ır şey yapabilecek 

Papas hem y h . .. . 
Vermiş: en a udıye umıt 

hı~ H~~ merak etme! Bizim Alla
luraun.cornerttir. lıtediğine nail o-

Bu aeferk" k "d 
200Q l" 1 eşı ede Y ahudiye 
beklern"? çGıkml 'f·· Papaa bir haç gün 

. ış. e erı "d k G. 
mış Yah d" . b gı en yo • ıt-

u ıyı ulrnuş; ve sormuş: 
- Neaimı All h . 

ll'on çıktı. Bak b? . versın! Piyan-
cömerttir. Siz" ,.;zı'?'. Allah nasıl 
hıila kilisenirı'; .. ~bı değil. Liikin 
medin? Yahud;"z e onunun ver-

- Alledera'rı cevap Verrni~: 
rncı • • • b PaP<ıa el d" ' •ızınki İraz ıaf . erı ' a-
bizim Allah beni tanı~a '?1İf! Bak 
rnı? Laki H" · t 'hıç aldandı 
d n ıns oa, verece·· 

ı da · gım san-
pıyangoyu çıkarttı G 

Şaııın bizimki! Daha akıİlı! erıe ya. 

FELEK 

Egede müşterek kaçakçı 
takibatı 

Birk"ç ·· d b . . 
ailn ve y gun e_? e~ı şeh~Jmİzde bu]u 
dü,;; M ~nan gum~k~erı umum mü. 
'Pfltı .. · Jım Kara1ıdıa ıle tem.aslar ya 
ftl l"Utnrükler muhafaza umum ku • 
k andanı Seyf ' Paşa dün akşam An _ 
)':•aya ~are):<et -;tmiştiı· .. Seyfi Paşa 
t l'\an gurnruk!erı umumı müdürü ile 

!!e d · · , ·· k k'b· en!zınce mu~tere kaçakçı ta • 
,,: 

1 hakkınd" dün de temasta bulun
tu"' ve kati' b:r anlaşma ha•ıl olmuı .. 
t-ü ~~nan R'~mri_ik'eri umum müdü -
h.:ıt t~r· ~ r-ii?'1riil ~.uhafaza _te~ı~:ıa~ı 
tor .;n ~ bırka ; gunclenberı =-·aptıgı 

1·•'<a t da i: r_ ... ,ı ctm; .. • r. 
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EHİ R HABERLERİ 
EKONOMi 

Yeni bir silo 
Polatlıda 5000 tonluk bir 

silo daha yaptırılacak 
Hükıiınet buğdayı koruma hareke 

tinin en ön aafında elen silolar mese .. 
lesi Üzerinde geçen aenedenberi ehem 
miyetli meaai oarfetmektedir. Memle
ketimizde kaç silo inıa edileceği he
nüz kat'i oalrak takarrür etıniı değil
dir. Yalnız en mühim iatasyonlarda 
ve mühim ticaret merkezlerinde silo
lar yapdmıuı mukarrerdir. Aldığımız 
malıiınata göre hükıiınet bu aene Po· 
!atlıda ş"mdiye kadar yapılan ailola
rm en büyüğü olmak Üzere 5000 ton· 
luk bir ailo inıasına karar vermiıtir. 
Ankara, Sivas, Konya ve Eskişehir 
ailolannın intaatı yeni bibniştir. Bun 
lar dörder bin tonluk ve hepai en fen
ni vesait i havi ailolardır. Yeni inta e· 
dilen ve ill§a edilecek olan siloları 
bizzat Ziraat Vekaleti idare edecek
tir. Bu &ene yeni buğday mevsimine 
girerken memleketimizde Haydarpaşa 
daki eski 10 bin 100 tonluk ailo ile 
beraber takriben 30,000 tonluk ailo 
vardır. 

Tiftik 
Tiftik tacirleri yeni rekolte senesi 

için bir tereddüt geçirmektedirler. 
1933 senesi, huıusi1e bu senenin n : ha 
yeti tiftik ihracatçıları için daima 
memnuniyetle hatıralnacak bir devre 
olacaktır. Çünkü bu aene tiftiğe bir
kaç senedenberi Bnz olan fena tali 
iyiliğe dönmü.ttür. Geçen sene memle 
ketimizde satılan tiftik 60,000 çuvalı 
geçmiştir. Bu mikdann 30,000 çuvalı 
Rusyaya gitmiştir. Diğer kısmını 
Bradford piyasası v eAmerika çekmiı 
tir. 

Habeşistanla ticaret 
lakenderiye Ticaret at&Jeliğimize 

yeni tayin edilen Mithat Bey dün Tür 
kofisi lstanbul şubesinin Suriye, Lüb
nan ve diğer Arap memleketlerine 
ihracat yapan tacirlerle temaslarda 
bulunmuş ve onların dilekl~rini dinle 
miştir. Mithat Bey bugün de temasla
rına deva medecektir. Dün iblhasaa 
Habeıistanla ticaretimiz etrafında gö -
rüıülmüıtür. Yunan hükUınetinin Ha .. 
beşistanda iyi bir ticari mevki aldığı· 
nı söyleyen tacirler bizim de Habeıis 
tanla tican temaalara girişmemiz iç in 
mesai sarfedilmeaini istemişlerdir. 

Yerli matlar sergisinde 
vilayetler 

Bu seneki Galatasaray Yerli Mal
lar sergisine i,tirak etmek Üzere d i .. 
ğer Vililyetlerden de bazı müracaat • 
!A'r viki olmaktadır. Bu müracaatlaı .i 
nazan dikkate alan Sanayi Birliği ge
lecek yerli mallar için bazı teshilat 
temin ebnitt" r. Vilayetlerden ittirak 
edenler de mensup oldukları sanapi 
şubelerine göre paviyonlara tevzi e .. 
dilecektir. 

Anııırik< da bir turk firması 
Vaıington'da bir Türk firnmsı ticaret 

evi faaliyete geçmiıtir: Bu ev hakkında 
lstanbul Ticaret Oda&ının yaptığı tet
kikat İyi netice vermiştir. Amerikadaki 
bu Türk ticarc~ evi Türk ihracat emti
asını Amerikada aürmiye çalışmaktadır. 

Ye.ni afyon mahsulü 
ZiLE, 9. A.A. - Yeni afyon mab

•ulü çıkmıt ve kilosu piyasada altı i>u 
çuk ila yedi buçuk 1 ra arasında sa -
tılmıştır. Bu seneki mahsul mikdarı 
yedi aekiz bin kilo tahmin edilmek 
tedir. 

Maslak yolu üzerinde 
jandarma karakolu 

Büyükdere yolu üzerinde Maslak'ta 
daimi bir jandarma karakolu vücuda ge
tirilmiştir. Bu karakol, kazalara karp 
da müteyakkız olarak &eyriseler i~erine 
de bakacaktır. 
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Kaptanlar Birlik yaptılar 
Y ..,i teıekkül eden Türk Ticaret ge- Dünkü toplantı çok kalabalık olmut -

mileri ve kaptanları Birliğinin dün küşat tur. 
reami ve tesis kongresi yıy>ılmıttır. Ka- Dün birliğin tesis kongreai yapılmıt 
hotaj hakkının Türk sularında Türk va- ve bir numaradan itibaren aza kaydedil· 
purlanna haarmdan sonra inkişaf eden mittir. Bundan sonra meslek namına 
Türk deniz ticaret filosunda kaptanlık böyle bir te§"kkülün kuruluşu lüzumun
yapanlann adedi üç yili;den fazladu.Bu dan bahsedilerek hükilmete resmen mü-
kaptanlann qmdiye kadar hiç bir teşek- · . 

.ı~. D ede · b" racaate karar vr.rilm.iştır. külü yınuu. Ün tleşekkül n yenı ır-
lik ayni zamanda bir kulübü ihtiva et - Dünkü tloplantıdan sonra azaya bir 
mektedir. Kulübün merkezi Galatada çay zı~ 1fotı verilmô; v~ ha,buhaldo bu • 
Rıhtnn boyunda Orta Handadır. lunulrr.ı~ıur. 

Bir şebeke daha 
.................................... --.... 

Beyaz düşmanla mücadele 
Polis bir kaçakçı şebekesini daha 

meydana çıkardı 
Şehrimizde mahirane bir şekilde kokain kaçakçılığı yapan yeni bir §<'beke mey-

dana çıkarılmış., elebaııları adliyeye verilmişlerdir. .. 
Emniyet Müdürlüğü kaçakçdık büroau memurları son zamanlard'.' bey~ duş

manla mücadele için yeni tedbirler almıştı. Bunun neticesi olarak Fı~zagada o
turan Sultana isminde bir kadının vaziyeti fÜpheli görülmüş ve harekatı tarassut 
akana alınınııtrr. Neticede, Sultana ile Jan iaminde bir sobacının !><'~~~ ~lıı
tıklan ve kokainci şeı..-kesinin elebaıılan oldukları anlaıılmış,_ N~li _dıger. 11 -

mile Mav--omatya adlı bir Rumun vaııt aıile hariçten eroin gebrttıklen tesbıt o. 
lunınuştur. 

Bunun üzerine kaçakçılık bürosunun bir memuru kokain al.'~ısı .. •ıf~t~e Sulta
na ile temasa geçirilmiş ve mutabık ltahnmııtır. Nihayet evvelısı g~ ıç~n T~k -
simde bir kahvede sözleıilmiş, Sultana ile müşteri buraya gelmışlerdır. Bıraz 
sonra da Jan, sobacı kıyafetinde olarak sobaları tamir etmek üzere kahveye gel
miştir. Burada Sultana, mü§'leriden kapar9 olarak yirmi beş lira alm;ş ve ~oka -
inleri kendİ•İne teslim ebnekte mahzur olmadığını parol~ ile arlı:adaıına bıldır • 
mittir. Jan da, içerisinde sobac; aletleri bulunan tenekesinin alt kısm~_nd~ 14 şi
şe kokair.i teslim ederken, kaçakçılık bürosu memurlan tarafından curm~meş~ut 
halinde yakalanmııtrr. Numaraları t"sbi t edilmiş olan paralar da Sultana nın uze
rinden çıkmıştır. 

Şel>ekenin üç elebaşısı da tevkif edilmişlerdir. Tahkikata ehemmiyetle devam 
olunmaktadır. 

Muhacirler süratle 
Y erlcştirileceklef 
Nüfus umum müdürü tet

kikat yapmağa geldi 
Nüfus Uımun Müdürü Ali Galip Bey, 

şehrimizde nüfuı ıubelerini teftiş ebnek-
le berJber mu~ac.ı - ı 
iılerile de meıgul ol· 
mıya ba.şlanuştır. Ye 
ni iskan kanunu ile. 
muhacir itleri büyü!ı 
bir intizama sokula 
caktır. 

• 
Son sene zM'fın 

da memleketimize 1: 
bin kü•uru lıtanbu 
limanından olmak ü 
zere 20 bin kada. 
muhacir gelıniş V< 
bunlar iskan edilmiş· 
lerdir. ALI uALH' B. 1 

Bu aene içinde de 
en az 50 bin kadar muhacir geleceği tah
min olunmaktadır. 

Muhacirlerin memleketimize çıkış is
kelelerinden yerleştirilme mmtakalanna 
kadar gönderilme!eri için her türlü ko
laylık yollan, çareleri teshil edilmekte
dir. 

lıtanbul Emniyet Müdürlüğü de mu
hacirlere kolaylık yollannı göstermek ü
zere Galata ve Sirkecide birer komiııe
rin emrinde dörder polisten mürekkep 
birer teşekkül vücuda getinnektedir. 

Emniyet Müdürü Fehmi Bey bu le -
§"kkiilün ıüraıle yapılmaıile bizzat meş· 
gul olmaktadır. Hükumetimiz muhacir 
işlerine son derece ehemmiyet vermek· 
dir. 

Muhacirler iskan rnıntakalanna para
sız gönderiJecek, evleri için onnanlar • 
dan parasız I.esilmeler yapılacak, kendi
lerine her türlü kolaylık gö~terilerek ça
buk bir zamanda müatahsil vaziyete geç
melerine düzgün bir pıoaıam dahilinde 
çalııılacaktır. 

Eaaaen yeni iskan kanunu bunları te
min etmektedir. Bilbaaaa Balkanlardan 
(Romanya, Bulgari.tan, Yugoslavya) 
~len muhacirler çiftçiliği iyi bilen 
Türklerdir. 

MuhacirleT çıkış isloelelerinde Türk 
toprağına ayak basar basmaz beyanna -
me verecekler ve tabiiyet meselesi de ko
laylıkla yapılacaktır. 

Gizli nulussun yazılması 
2330 numaralı kanunla gizli nüfusun 

eczasız olarak yazılmasına 933 teşrini -
sanİ•inde başlanmıştı. Fakat 934 şuba
b ııonuna kadar ancak 113 bin küsur nü
fusun yazıldığı gÖrülmüıtür. Halbuki 
aizJi nüfus çoktur. Bunun üzerine yeni 
bir talimatname ile gizli nüfusun yazıl -
maaı İşine sıkı bir şekilde başlanmış ve 
her tarafa emir verilmi§tir. Bunun tat· 
bikatında birdenbire yükselme g<;rülmüş
tür ki, haziran sonuna kadar 2,745,975 
doğum kaydedilmiştir. 

Bununla beraber hüki'ımet gizli nüfu
sun tamamlJe meydana s:ıkanlması için 
bu hususta bir lô.yiha yapmış ve bu, da 
Meclisten kanun halini alarak çılanışm. 

Bunun tatbikati!e beraber daha bir 
milyon gizli nüfusun meydana çdUlcağı 
tahmin edilmektedir. Bu kanunla gizli 

MAHKEMELERDE 

Davası 
Reddedilince .. 
Dün adliye koridorunda 

bir kadın bayıldı 
Diin adliye kocidorlannda halkı heye

cana düıüren bir hadise olmuş, bir ka
dın bıçak altında imi~ gibi feryat ve fi
,-an içinde di!şüp bayılmıştır. 

Hadisenin mahiyetini öğrenmek için 
koşuşan halk teskin edildikten sonra ka
dın tabibi adli dairesine nakledilmiş, ora
da kendisine tedavi yapılmış, ayılblmış, 
ve sükunetle evine gönderilmiştir. 

Bu kadın Cemile Hanım iıminde 12 
yaşında bir çocuğunun nesebinin tayini 
için altıncı hukuk mahkemesine müraca
at ..tmiş bir davacıdır. Cemile Hannn iz
zet Efendi uminde bir polisi dava et -
mekte ve bu zalm çocuğunun babau ol
duğunu iddia eylemektedir. izzet Efen
di ise çocuğun bahası kendioi olmadığı
nı, Cemile Hanımın evvelce tahtı nika -
hında b11lunduğu Abdülkerim Efendi is
minde elyevm Bursada bulunan bir zat 
olduğunu iddia etınelrtedir. 

Cemile Hanım izzet Efendi ile evli 
olduğuna dair nÜfu• kaydı gösteremedi
ği için mahkeme davasını reddetmiştir. 
Bunun Üzerine Cemile Hanmı koridor
da haykır.ırak: 

- Benim çocuğum babasız mı kala -
cak, onu kim okutacak, kim büyütecek? 

Diye feryada ba§lamış, mahkemeye 
hakimlerin huzuruna girmek istemiş, bu 
hal mahkemenin mehabetile kabili telif 
olmadığı, esasen mahkeme o er.nada 
baıka dava rüyet ettiği için miı1ıaıir Ah
met Efendi içeriye girmesine müsaade 
etmem.iıtir. Cemile Hanım da mahkeme 
koridorunda bağıra bağıra düımüJ, ba
yılınıftır. Tabibiadli tarafından muaye
ne ve tedavi edildikten $Olll1l evine git
miştir. 

Dayak atan ihtiyar 
116 yaşında olduğu halde 20 yaıında 

Sıvaslı Mehmet Efendi ismmde birisini 
dövmekten suçlu Alibaba dün Sııltıuıah
met ikinci sulh ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmiıtir. Muhakemede Aliba
banın kendi•ine .ataşıldığı için müdafa
a vaziyetinde kalarak Sıvaslı Mehmedi 
dövdüğü anlaşılınış, benıetine karar ve
rilmi ştıir. 

nüfus iş.ine nihayet verilebilecektir. 
Kanunun tatbik.atı için talimantname 

hazırlanınışbr. 50 bin nü~ha ba;aılmak.ta
dır. HeT köye kadar gonderilecektır. 
Kanunun tatbikatıma memleketin her ta
rafmdan, yapılacak bir tamimle, ayni 
günde geçilecektir. 45 gün içind., mek • 
tum nüfus bildirilmek mecburiyetinde
dir. Aksinde hareket edenlerden on lira
ya kadar ceza alınacaktır. Mektum nü
fusu bildirenlere de alınacak para ceza
•ııun yarısı mükafat olarak verilecektir. 

Kanunda valilere, kaymakamlara, aa
labiyeıler verilmekte, ihtiyar heyetleri 
bu işle mükellef tutulmaktadır. 

Soyadı kanunu tatbikatı ~İn de taJhnat 
name hazırlanmaktadır. 

Profösörler de 
Zam istediler 
Profesörler, Doçentler, 

asistanlar 
ne kadar zam istiyorlar? 

Üniversitede doçent ve asistanlardan 
sonra adetleri .! 42) yi bulan Türk pro-
f esörleri ve ordinaryüsleri de maa~larma 
zan~ yapılması için Maarif V ek3.leti nez. 
dinde bir teklifte bulunmuşlardır. Bu 
husus için Univeraitıe Rektörü Netet 
Omer Beyi mümeasil olarak ııeçıniıler -
dir. Fakat, aldığımız malumata göre, 
•abık Vekil Hikmet Bey, bütçede imkan 
olmadığından bu talebi reddetmittir. 
Profeıörler, asli maaşlarına 20 lira zam 
i•temişlerdir. 

Doçerıtler 
Maaılannın arbnlması ıçın Maarif 

Vekaletine müracaat eden doçentler bu 
husus.tıa vekaletin cevabını beklem<.;._te
dirler. Doçentler arasında gene b<lZJ is· 
tifalar olmaktadır. Hukuk Fakültesin -
de Feridun Kudret Bey iotifa etıniştir. 
Mumaileyh Anlcarada 350 lira maaşlı 
bir iş almı§br. 

E•ki darülfünundan devredilen bazı 
kıdemli doçentler d~ jstida ile Maarif 
Vekiletine müracaat ederek, profesörlü
ie terfilerini ve maaşlarının arttırılma .. 
sını İstemiılerdir. Bu doçentler profesör 
lük ve maa'1annın (7) bine çıkmasını 
istemeklledirler. Bunların içinde on se
nedenberi doçent olanları vardrr. 

Oniversit., Profesörlerinden bir zat 
dün bu hususta bize deıniıtir ki: 

- Doçentlerin maaşlarının 55 liraya 
çıkarılması yerinde olur. Doçentlere ve
rilmiş hakikaten çok ağır vazifeler var
dır.,, 

Atiırtanlar -
Asiıtanlar da maaılarının 35 liraya 

çıkarılması için teıehbüslere girişmişler
dir. Bazı asistanlar, imlerde ders al -
mak için Maarif Vekaletine müracaat et
mişlerdir. 

Orta tedrisat muallimi olmak 
isteyenler 

Orta tedrisat muallimi olmak ial;yen 
yüksek mel<teplerden mezun olanların 
İmtihanlan tenmıuzun 26 sında yapıla
caktır. Bu İmtihana, on aene evvel Ü
nivers.İteden mezun olanlar dahil ola ~ 
caktır. 

Ortamektep muallimi olmak istiyen 
ilkmektep muallimlerinin imtihanları 
bitmiştir. Bu sene imti hanlarda muvaf -
fak olan pek azdır. En fazla muvaffakı
yet ecnebi lisan zümresindedir. Türkce 
ve edebiyat zümresinde 38 talipten İıi r 
kişi muvaffak olmuştur. 

Fazıl Nazmi Eey Profösör 
Açığa çıkarılan Darülfünun müderris

lerinden Fazıl Nazmi Beye Maarif Ve. 
kaleti profesörlük ünvanını verıniı ve 
kendisini eski yunanca dersi lektörlüğü
ne tayin etmiıtir ~ 

Tekaütlük isterlerse 
Bütçe darlığı dolayısile, Üniversitenin 

yeni aene bütçesine tekaüt olacaklara ve
rilecek ikramiye için bir tahıiaat konu
lamamıştır. 

Bu aene içinde Üniversiteden tekaüt
lüğünü istiyen olursa, muamelesi gele -
cek sene yapılacaktır . 

.Merdivenlerde tehlike mi var? 
Veznecilerde Edebiyat F akülteıinin 

itgal ettiği binanın iç merdi•enleri son 
zamanlarda tehlikeli bir vaziyet arzet -
miştir. Merdivenler on beş santim ka
dar cökmüttür. Maarif V ekilleıi mima· 
rı Profe•Ör Egl binada tıetkikat yapmak
tadır. Mühim bir tehlike görülürse ta
mirat yapılacaktır. 

Açıkta kalan eski müderrisler 
Üniveraite kurulurken açıkta kalan 

eski darülfünun müden-islerine bir aene 
tam maaı verilmiş ve ondan ıonra ma· 
aşlan eksilmitti. Öğrendiğimize göre 
hiçbir yere tayin edilen e•ki müderrisle
re memurin kanunu ahkamı tatbik edile
cıdı:, ve kendilerine yarnn maaş verile • 
cektir. Bu huıusta hazırlıklar yapılmak
tadır. Yanın maa§, haziran baıınclan iti
baren iıliyecdrtir. 

Moskova ticaret ateşemiz 
lktıaat Vekaleti kontenjan tefli

ğinden Moskova Ticaret mümenil 

-

liğimize tayin e
dilen Mümtaz B. 
5 - 6 gün sonra iz 
mirden tehrimize 
dönmüt buluna -
nacaktır. Müm -
taz Bey orada ba 
zı tetkikat yapa 
caktır. Mümtaz 
Bey ~hrimize dö 
neııek on on bet 
güne kadar Mos 
kovaya gidecek -

Mümtaz Bey tir. Mümtaz Bey 
tahsil ve tetebbü 

)erini Avrupada ikmal etmiş ve 
~imdiye kadar bulunduğu İf Ban
kasında ve lktı~t V eki.letindeki 
işlerinde muvaffak olmut, kıymet
li ve genç iktıaadiyatçılarımızdan 
dır. Yeni itinde de muvaffak ol -
masını dileriz. 

Bir Çek profesörü geldi 
Prağ Üniversitesi profesörlerin 

den M. Hroaay fehrimize gelmit
tir. Pııofesör lstanhul müzesinde 
bulunan Etilere ait olan eski yazı
ları tetkik edecektir. Profesör Hro-
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Günüfi-;~1 
Ahlakta birlik 

Geçenlerde bu sütunlarda kadın 
lann ahlakta müsavat istedikleri
ni yazmış ve bunu inceden inceye 
tahlil ederek kadınların bu müsa
vat kelimesinden ne kasd ettiklcı i
ni sormuştuk. 

Kadınlık ıilemimizin güzide/e
rinden Efzayiş Suat Hanımefendi, 
şimdilik Kadınlar Birliğinde bu
lurımamasına rağmen dayanama
mıs, ve meseleyi izah etmek için 
g~etemize bir mektup göndermiş 
ti. Bu mektup pazar günü inti~ar 
etti. Elzayiş Suat Hanımefendi di
yor ki: 

- Bu ahlakta müsavatı komisyonu 
tabirinin frans~zcası "UnitC de la mo 1 

rale" dır. Türkçeye ahlakta müsavat ol.a. 
rak tercüme edilmiştir. Bunun hıçbır 
menfi tarafı yoktur. Bunun maksadı cin. 
si fark gözetmeksizin erkek ve k!z ço -
cukları ayni ahlak ölçülerile terbıye et• 
mektir. Gayesi de temiz ve dürüst bir 
nesil yetiştirmektir. 

Elz11yiş Suat Hammelendi bun
dan sonra erkek ve kız çocukları 
terbiye hususunda daima ayrı usul 
ler tatbik edildiğini, erkek çocuğa 
mübah gö;ülen bir hareketin kız 
çocuğu için cürüm olduğunu, ka
dının ulak bir hata yüzünden fena 
bir nam kazandığını, erkeğin bu
nun on misli lazlasım yaptığı hal
de beraet ettiğini anlatmakta ve 
bundan uzun boylu şikayet etmek-• 
tedir. 

Dün de bu hususta Kadın Birliği 
Ahlak Birliği komisyonundan bir 
mektup aldım. Bu mektupta deni
liyor ki: 

Bütün dünya kadınlığının üzerinde 
uğraştığı beş komısyondan biri olan ah
lakta birlik komisyonu şu üç mevzuu 
kendinde toplar: 

A - Kadın poliıı. 
B - Kadın ve çocuk ticareti, 
C - Evlenmemiş annelerin çocukla -

nnın vaziyeti. 
Bu komisyonun üzerinde uğraşbğ1 al· 

lak mefhumuna gelince bu çalışma umu 
mi ahlak seviyesinin yükselmesi yolun • 
dadır. Kanunlarnnızda esasen kabul e -
dilmiş olan ahl:Jı: birliğinde istenilen vo 
yapılmasr mümkün olan şeyler ancak .u 
mumi bir terbiye ve zaman mes.elcsile 
kabilihaldir ...... 

Şimdiki halde ba iki mektupt~ ~ 
vaziyet biraz tavazzuh eder gıb. 
oldu. Fakat gene kadınların bu he 
misyonla ne yapmak istediklerin· 
açık bir şekilde anlayamadık. Çiir. 
kü Elzayiş Suat Hanrmelendinir 
yazdıkları cümlelerle Kadın Birli
ği komisyonunun gönderdiği izah 
name arasında mühim larklar var
dır. 

Elzayiş Hanımefendi, ahlakr 
birlik vazifesini mevzuu bahsed.
yor, ve terbiyede bir birlik iırtiyo 
ki bu sırf "terbiye" ye ait bir mc · 
seledir. Halbuki Kadın Birliği kc · 
misyonu daha b41ka noktai nazar
larla "kanuni" tarihlere sapıyor. 
iki fikir araıında biraz münase
bet göremedik. Hiç şüphesiz Efza· 
yiş Hanımelendinin sözleri daime 
münakasa götürmekle beraber J,o .. 
misyonu'n esas maksaclına daha 
muvalıktır kanaatindeyiz. Erkel.: 
çocukla kız çocuk arasındaki ter
biye bir olmalı mıdır olmamalı 
mıdır? Bu sırf pedagogique bir me 
aeledir.Bununla yalnız kadınlar al• 
mi değil, erkekler ve birçok "Pe
dagoque" lar ve içtimaiyatcılar meı 
gul olmaktadır. Heyeti içtimaiye
yi biraz ihmal ederek meseleyi 
sade kadınlık noktainazarından 
muhakeme etmek bilmem ne dere
ceye kadar tfoğrudur? Fakat bu· 
nunla beraber bir noktai nazardır. 
Tetkik ve münakaşa edilebilir. 

Fakat Kadınlar Birliği komisyo 
nunun Ahliik Birliği "teslis" inden 
gene biı-şey anlayamadık. 
Kadın polis? nedemek? kadın

lar polis olsun mu demek? Ne mü 
nasebet? Kadın inzibatçı mı de
mek? Ne münasebet? 

k . ., B 
Kadın ve çocu tıcaretı. ... u 

ticarete zaten Kadın Birliği mü
dahale etmezse de devlet müdaha 
le eder. Cemiyeti Akvamda bile 
mesele müzakere edilmif ve kara
ra bağlanmıştır. Hele birisi kadın 
ve çocuk ticareti yapsın da bak. 
Nasıl derhal yakalanır ve mahke
meye sevkedilir. 
Evlenmemiş annelerin çocukla -

rının vaziyeti? 
Kanunu Medeniyi biraz tetkik 

edersek bu vaziyeti gayet iyi gö
rürüz. Bunlann ahlakta birlikle 
ne münasebeti var? 

Aklımıza gelmisken söyliyelim: 
Kadın Birliği biz~: "ahlak" ı tarif 
eder mi? 

Pek karışık bir mesele : Mazur 
görıünler, hıila ne dediklerini bir 
türlü anlayamadık. Belki gene ter 
cüme hatası vardır. Şu "teslis" in 
lransızcalarını gönderseler de 
bir tetkik etsek ... 

Mümtaz FAiK 

sny şimdiye kadar Etilere ait ya
zılardan elli kadarını tercüme ede 
rek ne,retmittir. 



( .. __ F_ik_ir_I_e_r_v_c_i_n_s_a_n_l_a __ ) .. ( 

Humanısma için -C--b--d---.. -
Öz dilimizle 

Temmuz 1934 tarihli Ulkü'de 
Kazım Nami Bey humanismadan 
ılrı.hsedıyor. Kazım Nami Bey, mek
teplerimizde yunanca ve l~tince 
okutulmaaı lazım;:cldiği iddiasına 
s dık kalan nadir insanlardandır. 
Ulkü'deki yazısında o iki ölü dil
den, gerek ilim. gerek edebiyat ba
kımından edeceğimiz ist fadeleri 
go&teriyor, onların bizim dilimize 
ne gibi zenginlikler getireceğini 
söylüyor, ve klasik dilleri mektep
lerimize sokmanın milliyet ideali
ne zıt olmadığı, bilakis onu kuv
vetlendireceğini anlatıyor. Öteden· 
beri söylediklerine bir ,ey ilave 
ediyor mu. Hayır, çünkü buna lü· 
zum da yok. Kaç senedir onun ve 
batkalarının bu husustaki iddiala
rına o kadar çürük ve sudan cevap
lar verildi ki artık yeni deliller gös 
termek ihtiyacı duyulmuyor. Ka
zım Nami B. de,ben de bilhassa dil 
!erin öğretilmesi lüzumunu, hiç de
ği,miyen sözlerle de olsa, ikide bir 
ortaya sürmekten çekinmiyeceğiz. 
Bizim davamızdan ayrılanlara u
ğurlar olsun! Fakat aramıza yeni 
kantanlar olunca bir sevinç duyu
yoruz; mesela Esat Adil Beyin iki 
üç ay evvel Kaynak'ta bu mesele
ye dair yazdıklarını bizzat oku
dum. 

"Sebat için rnuvaffakıyetten e
min olmak '3-rt değildir,, derler. 
B"zim humanısmu için söyledikle
rimiz de, bir gün mekteplerimizde 
yunanca ile latince okutulacağın
f'!luhakkak saydığımızdan değildir. 
Ümidimin büsbütütn kesildiği gün
ler de oluyor; fakat edebiyatımızı 
manasızlıktan kurtarmak, kafamı
za metodu sokmak için biricik ça
renin humanicma olduğundan e
minim. Bu da ısrar etmeme kafi
dir. 

Bazı muarızlarımız yunanca ile 
latincenin olsa olsa ancak edebi
yatçılar için lazım olduğunu, ilim
le ~tigal edecek gençlerin kafası
nı ölü dillerle doldıırmağt yalnız 
faydasız değil, muzırda buldukla
rını söylüyorlar. Bunlar ilim kafa
sile sanat kafasının biribirinden 
büsbütün başka olduğunu, demek 
ki ayrı yollarla kurulacağını sanan 
zavallılardır. Onlara gülüp geçilir. 
Istanbul Üniversitesi zoologia pro
fessoru Andre Naville, talebesinin 
bilhaua latince bilmemesinden ti· 
la\yet ediyor. Klasik diller yalnız 
edebiyat için olduğu kadar ilim 
için de lazımdır. 

Birçok kimseler de bu gibi teY· 
!erin birer ziynet olduğunu, bizde 
bilhasa hayat adamına ihtiyaç ol
duğunu söylüyorlar. Edebiyat ve 
nazari ilim hülya, para kazandı
ran işler hakikat!.. Bu görüşteki 
yanl14lık nasıl derhal dikkati cel
betmiyor, anlamıyorum. Para ka
zandıran işlerle uğraşmak hiç te 
tabii değildir, hiç te hayat iti değil
dir. Çünkü insanın yanamak, yani 
tabii ömrünü sürmek için, para de
nilen mevzuayı tanınmağa ihtiyacı 
yoktur. Bugün tasavvur ettiğimiz 
hayat tarzı ile iptidai insan, her
hangi bir hayvan gibi, paraya lü
zum görmedi. Para, tabiate ilave e
dihnit, yani onun kendisinde olmı
yan bir teYdir. insanın hayalperest, 
tabiatten kaçar, mevzualar tesis 
eder bir hayvan olmasının mahsu
lüdür. Tıpkı edebiyat tanat, meta
fizik gibi. 

Fakat insanın mevzualar tesis 
etmek, öbür hayvanlar gibi Yata· 
mağa razı olmamak, konfol't ara-

an oğaz an gear., 
Her akşam, bizim köydekiler so-

rarlar: 
- Bugün lstanbulda çok sıcak 

var mı idi. 
Yorgun başımı ellerim arasında 

sıkarak: 
- Sıcak ta söz mü? derim, gü

nq tepemizde kaynıyordu. 
Kolaylıkla inanmazlar: 
- Nasıl olur ya .• Biz burada 

U,üclük, derler. 
Gerçek .• temmıu içinde Boğazi

çi, bir dondurma kutusu kadar se· 
rin oluyor. Güneş, bu yeşil sırtlar
da buz.:·u bir cam arkasından do
ğar gibi .. 

lstanbulda aıcak, her yanı kasıp 
kavururken Boğaziçinde meltemle
rin çeşitlisi esiyor. 

lstanbulda sular, soğutmadan i
çilmez. Boğaz suları ise, azıcık ısıt· 
maclan içilirse elifleri donduruyor. 
Dün gece,buğuları bardağın dışına 
vurmuş bir su içtim. O kadar so
ğuktu ki, az kalsın: 

- Buzu nerclen buldunuz? diye 
soracaktım. 

- Şuracıkta, bir tepede kol ka
lın~.ğıncla akan bir su... dediler, 

Sofrada önüme körpe bir salata
lık soydular; o kadar taze icliki ağ
za almadan eriyordu : 

- Çengelköyüne gitmiştik. Bos
tandan taze taze kopardık .• diye 
anlattılar. 

Yemekte, balık vardı. Eti çok tat 
[( bir balıktı. Adını bilmediğim için 
sordum: 

- Bu ne balığı? 
- Gelincik balığı imiş. Balıkçı 

kovanın iç."nden canlı canlı çıka
rıp tarttı! 

- Ya bu ağaç çileği? 
- T arabyaclan hergün, kayık 

dolasa geliyor! 
Cenrik (1) :eri tıkananlar ela, 

tıkanmıyanlar ela Boğaziçine gel-
sinler! • 

Birincilerincle çarçabık boğazla
rına düşkünlük bllflıyacak, ikinci
ler İse daha tatlı, daha istekli ye
mek y'yecekler .• 

Can, boğazclan mı gelir bilmem. 
Fakat Boğaziçinde adama can 
gelİJ·or •• 

M. SALA.HATTIN 

( 1) Censik : İştiha 

Asliye mahkemeleri ikinci yeni1-
bürosundan: 

Sıdaka harunun kocası müddaaleyh 
lzmirde Alsancak Şerafettin B. caddesin· 
de 10 No. lu mobilya mağazasnıda müs· 
talıclem Hasan El. aleyhine ~ğı bo -
falllD1& davaımın yenilemneıi esnasın -
da: halen ikametgahı meçhul bulunan 
müddaaleyhe ilanen tebliğat iCl'asına ka
rar verilmit olduğundan tetkikatın iCl'a 
kılınacağı 22 • 10 • 934 tarihine müsa • 
elif pazartesi günü saat 14 de büroda ha
zır bulunması lüzumu tebliğ makanuna 
kainı olmak üzere ilan olunur. 

--
mak tahiati :ktizasından olduğu 
söylenebilir. Doğrudur. Ancak gü
zellik, doğruluk, iylik diye mevzu
lara inanmak, lüzumsuz ~ylerle 
uğr~mak ta gene tabiati iktizasın
dandır. Bunu içindir ki edebiyat 
ile, nazariyat ile uğr~ak ta, pa
ra kazanmağa çalıtmak gibi ve an
cak onun kadar tabiidir ve ancak 
onun kadar hayalperestliktir. 

Hayat adamı ile hülya adamını 
biribiri.:ıe karfı koymağı bunun i
çin sevmem. ölü dilleri öğrenmek 
arzusun da bunun için hiçte sadece 
bir ziynet değildir, insanın tabiati 
iktizasındandır. 

Nurullah ATA 

Milliyet'in romanı: 17 

Birdenbire aklına geldi. Vay ca
nına! diye dütündü. Herkese dağıt 
tım da boncuk Emineye saklamak 
aklıma gelmedi. Ama birkaç daki
l<a sonra yüzü güldü. 

Vagondan indiler. Polis bir fay
tcnun arabadsinın yanma oturdu. 
Bacaklarının arasına da Sansarosu 
çömeltti. istasyondan fehre para
sız gitsinler için ... 

Sansaros çömelirken cebinde 
bir şeyin tıngırdadığını hissetti. 
Hemen elini cebine soktu. Ne bul
sun? 

Takıdan artan dört bet çil lira. 
- Ya, dedi. Boncuk Emine kıs

me~li çıktı. Ankaraya dönünce, it 
bulamamıtsa itine yarar. 

Öyle ama bu altınları neresine 
saklasın. Hemen mintanının bir i
li<iini söktü. Liraları oraya istif 
etti. Yüzlerce denemeden sonra 
öğrenmişti ki bir hırsızın mintan i
l iğ inden batka her tarafını arar
lar. Hırsızın yırtık mintanlı göğüs 
tahtası üzerinde para ıaklıyacağı-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
nı kim umar? 

Polis dairesine girdikleri vakit 
nöbetçi komiser uyukluyordu. Po
lis fÖyle bir yalandan öksürüp ko
miseri uyandırınca: 

- Ankaradan hırsız Sanaarosu 
getirdim, dedi. 

Uyku sersemi komiserin yüzü 
buruttu: 

- Ulan kerata! diye çrlcıttı. 
Biz seni kaç gündür bekliyorduk. 

Ve kolunu kaldırdı. 
Polis, komiserin kulağına bir fey 

ler söyledi. Komiser kolunu indir
di. Ve yarı tatlı bir sesle Sansaro
sa: 

- Otur 'P'!raya ! dedi. 
Ertesi gün parası atrrılan tüc

can çağırdılar. Sordular. Sansa
rosu gösterdiler. Tüccar uzun uzun 
baktıktan sonra: 

- Bana çarpan, paramı aşıran 
çocuk bu değildir. O da buna ben
ziyordu ama.. Muhakkak bu de
ğildir. Bundan hiçbir davam yok
tur. 

MILLl\'ET SALI JO ThMMUZ 1934 

JSugünkü program 
ISTANBUL: 

18,30 Plak ne~riyatı. 19 Mesut Cemil 
Bey tarafından çocuklara masal, 19,30 
Türk Musiki neşriyatı (Keman Re~at 
Bey, tanbur Mesut Cemil Bey, Kanun 
Vecibe Hanım, Muzaffet" Bey Vedia 
Hanım). 21,20 Stüdyo caz ve tanıo or· 
kestraalrı tarafmdan ı:lans musikisi. 

223 Kb~. VARŞOVA ı345 m 
18,30: Piyano koneeri. - Musahabe 19,lS: 

Poı•üler senConik orke•lra kooteri. 19,45: Mu- 1 
saha.be. 20,15: Tagarıni (Piyano refaka.tile.) 1 
..._ Muhtelif bahisler. 21,12: (Le Chateau U:ane 
t~) iaimH üç perdelik operet. 23,30: Munha 
be. 23,450 Dana pl.ilı.ları. 

823 Khz BUKREŞ, 364 m. 
13 • tS Herıünkü n•trıyat. 19,o5: P. motai 

takımı tarafından tagannili. konaer, 20,30: Uni· 
veraite. 20,45l Pli.K. 21: Konferans. 21,15: Sen 
lonik konser. 22: Muaahabe. 22.15: Senfonik 
konaer. 

230 Kbz. LUKSEMBURG, 1304 m. 1 
Belçika netrİyab. 21: DiiRya haberkri 21,20. 

Akordeon ile pM"çalar. 21,-45: Akordeon kon· ; 
serinin de•amı. 22: c ... zband. 22,40: Sea.fonik 1 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri • Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

Öll---Hap. Tel 22740 ---sJ! 
Trabzon yolu 

VAT AN vapuru 10 Temımız 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Giditte Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 

Trabzon, Rize'ye. Dönüfte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (3723) 4060 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru ıı Tem
muz ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacaktır. 

(3799) 
konaer. 23,40: Dana pli.klan. 1 

401 Khz. MOSKOVA, 748 m. "!==~~=========~ 
17,30: Muaababe. 18.30: Musahabe.. P İ 1 

Plak. 19,30: Mu•ahabe .. - TacanniH D•t•i· stanbul kumandanlığı sa • 
yat. 21, aKr,.•k kon"'r ••dan• muaikioi. I tmafma komisyonu ilanları 

832 Khz. MOSKOVA, (Stalin) 361 m. 

(Bir fakirin macera.,) 20' Kon••• (ıark•h) 1, F. ihtı"yacı 1·çı"n 10,000 
22: aDns muaikisi. 21,05: lapanyolca neıri· _ 

,.... kilo Kuru fasulya iha!esi 
545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 26 6 934 "h" d Jh l • 
20,JO, Netoli mu.lkioi . ..., ,özlü n•triyat. • • tarı in e, a eSl ya• 

23, Habuler. 23,20, Sigan mu•ikbi. 24' Ope- pılını" ise de makamca pahalı 
rO\ orkealraaının L.onaeri. ! ""! 

68C Khz. BELGRAT. 437 m. 
21: Radyo pİyeai. 21,30: Plik. 22,0S: Rad

yo orkeı;lra,;ı ta ... afından konaer. 22,30: PopÜ• 
,er tarlalar orL.ealra refakatilı!. 23: Haherl<'r. 

- Plak. 23,40: Kahvehane konseri. 

1ı3 Kbr. ROMA 421 m. 
21, "5: Ka.-,.ık kona.er. 22,lS: (il deragJi. 

amento del direttiaimo) İ•İrnli korn~i 22,45: 
Karıtlk konser. - 23: Hafif musikisi. 24: 
Haberler. 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: La donna perdu!l•) jaimli G. Pietri 

nin opereti. 24: aHberler. 

592 Kbz. ViYANA, 507 m. 
20,25: Bando ınn:ıka. - '-1u .. habe. - Mı· 

zıkanın devamı, 21,55: Chopİnin eter~rind•n 
konser. 23: Haberler. 23,IS: Hol:ı:er orkeat· 
trau. 24,SO: Musahabe. 1: Dana musilciai. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
21: aHberler. 21,15: Ore ltnnaeri. 21.45: 

( Johanniafeuer) isimli temsil 23: Halterler. 
23~0: Musikili neıriyat. 24: Ne1eli muaikili 
netriyat. " 

950 Khz. BRESLAU. 315 m. 
20 Balalayka konseri, 21 Haberler" 21,15 

Org konaeri, 21,45 Neı'eli bir akeç, 22.SS 
Müaahabe, 23,20 V ••nere dair müaahabe, 
24 Gece musikisi. 

lstanbul asliye mahkemesi birinci hu
kuk dairesinden: 

Yusuf ef. ile müddaaleyb Mehmet Rı

fat ve Sirkecide Ankua caddesinde Ma
nav Konyalı Mehmet efendi ara&ında a

çılan 300 liranın tahsili talebine miiteda· 

ir olan davanın cari tahkikatında müdda

aleyhla-den Konyalı Mehmet efendiye 
tebliği muktezi davetiyenin mumeiley -

hin ikarnetga.Jımm meçbuliyeti haoebile 

H. U. M. K. nun 141 indhnaddesi muci

bince ilanen tlebliğine ve tahkikatın ela 
il · 9 · 934 &alı günü saat 14 ele talikine 

kanr verilmit olduğundan mumaileyh 

Mehmet efendi yevm ve vakti mezkUrda 

tahkikat hakimi huzuruna bizzat ıelme

diği veya bir vekil gönclemıediği tak • 
dirde ~kını:la muamelei gıyabiyenin ifa 

edileceği mablreme divanhanesine talik 
edilen davetiyenin tebliği makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. (1015) 

Hali taşfiyede bulunan 

IST ANBUL MA VNACILARI 

Tahmil ve Tahliye Türk Anoıdm Şir-1 
kelinden: 

30-4-934 tarihinde tasfiyesine karar 
verilen Galaııada Gümrük karııomda O· 
vagimyan Hanında bir numarada mÜ· 

kim htanbul Munacıları Tahmil ve 
Tahliye Türle Anonim Şirketinden nmt· 
lubu bulunanların nihayet bir sene zar· 
fında yukarda yazılı adreste tasfiye he
yetine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(1017) 

Sansaros bat komisere göğsünü 
kabarta kabarta söyledi: 

·- Beyim! Bir yanlışlıktır olmu,. 
Ama benim karnım çok aç, meteli
ğim yok. Bana biraz ekmekle iki 
sigara verir misiniz? 

Oradakiler ikiter halk sigarası 
verdiler. Tüccar Boğaziçi sigarası 
dolu altın itlemeli gümüt tabaka
uru cebinden çıkarmadı: 

- Ben üç gündür sigarayı bı
raktım. dedi. 

Adliye bırakınız dedi. Masum 
Sansarosu Ankaraya göndermek 
gerekti. Öyle ya. Hırsız diye ge
tirdiler. Olmadığı anlaşılınca ... 

Bu i1lerin tahsisatı yokmuf. Ya
hut varmıt ta bitmit. Sansaros bu 
yüzda~ Eskitehirde kalacaktı. Po
lis müdürü ile batkomiser bunu is
temiyordu. Ne yapmalı? 

Parası atırılan tüccara: 
- Yol parasını ver de bu ma

'um çocuğu gönderelim. dediler. 
Birkaç kağıdın içinde olan bu tek
lifi tüccar reddetti. Gözlerini açı. 
açıverdi: 

·-Bu çalmadı "dediğim yetmez 
mi? Üstüne bir de para mı vere
lim?,, 

Dışarda Eskitehirin ilikleri kuru
tan ayazlı rüzgarı esiyordu. San
saros; Meryem ana resminin ku
nağında ki etli canlı, titko bacaklı 

görüldüğünden tekrar pazar-
lığı 12-7-934 perşembe günü 
saat 14 tedir. Talipleıin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa ~irak için de o 
gün ve vaktinde Fındıklıda 
İstanbul Kumandanlığı Satın 

alma Komisyon'.ına müra::aat-
ları. ( 4) (3787) 

1 AslcerF fabrikalar ilanlan 1 
Bakırköy Barut Fabrikala

rı için mevc~t şartnamesine gö 
re mübayaa edileceği ilan e· 
dilen 380 litrelik 50 ila 75 
adet Galvanizli İspirto varili 
için talip çıkmadığından p:ı
zarlığı 16-7 -934 pazartesi gÜ· 
nüne • bırakılmıştır. Vermek 
isteyenlerin mezkur gÜn saat 
14 de Fabrikada Satma ma 
Komisyonuna müracaatları.· 
(521) (3772) 

Üsküdar tapu baş 
Memurluğundan: 

llasbiye H. tarafından v....-.. İ&tida
da halen ikamet etmekte olduğu Kadıköy 
Zühtü Pa§a mahallesinin Riiıtiye Soka

imda 24 numerolu hanenin İtt.1İsalinde Ye 

tahminen 302 metreden ibaret olan ...--
11111 tapuya tescilini talep etmİ§ ve bu ye-

rin tapud" kaydı olmama•mdan dolayı 
senetsiz taoarrufata kıyasen muamele 
yapılacağından bu ~erle alakası ola& 

larm vesaiki tıuarnıliyelerile bizzat veya 
bivlekile tarihi ilandan itibaren on gün 

zarfında Üsküdar Başmemurluğunda 
müracaatları ilan olunur. (1016) 

Aorın amelesi "MiLLiYET" tir. -
ABONE OCRETLERl: 

Tiirlciye içia Hariç içi• 
L K. L. K. 

3 •ylıit. • • .. • • • • 4 - 8 -
9 ... • • • • • • • • 7 50 14 -
ız " .......• ı• - 28 -

C4eleu -.rak seri ..-erilmez..- Müddeti 
pıçen n&ahalar 10 k:uruttur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler >P-. müdiriyete müra· 
uat ~ilir. G.2et...U.: Uinlarm moı1'uli1•· 
tini kabul etmez. 

çocuk gibi boynunu büktü, masum 
masum: 

- Bırakınız vermesin, ne çıkar? 
dedi. Ben yolları sora sora, yayan 
dönerim! ! ! 

Tüccar bıqka bir teY söyleme
den çıktı gitti. 

Orada bulunan müdür, komiser, 
birkaç polis, esnaftan iki kiti, dost 
ve kıskançlık kavgasından getiril· 
mit iki tane sokak kadını, karako
lun kahvecisi Sanse.roaa acıdılar. 
Arlarında para topladılar. Bol bol 
para .• 

Ve Sansaros, 
Ankaraya dönmek için ...-ene &in 

di 
Sansarosu getiren polis, Sansa

rosun yanından ayrılmıyordu. Göz
lerinin içine bakıyordu. Sansaroı 
vagonun koridorunda ayağına çar
pan çantayı hala anmıyordu. Tren 
hareket ederken pencereden sark· 
tı. Kendisini Ankaradan getiren 
seyyar polisin elini öpmeğe çaJıttJ. 
Polis y;qını g!zlemeğe çalıştığı göz 
}erini Sansarosun birer kara bon
cuk gibi parlak gözlerine dikerek: 

- Sansaros ! dedi. Beni doğru 
sözlerinle kötü vaziyete dütürme
din. Senin iyliğine düa edeceğiz! 
(Düa edeceğiz!) 

Sansaroe anladı ki polis bunu 
kendi adına değil, çoluk çocuğu-

• 

' .. . '• .. .,., . .. . 

t. 

ttihadı illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

"SAT İ E,, V ANTiLATÖRLERI 
ve fevkalade tediye şartlerı sayesinde 

VE ESIYE SERiNLiK 
(893) 3980 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammin Bedeli 

Lira Kuruş 
Tophane K;trabaş Çubukçul.\r caddesi 89 165 60 
eski. 81 yeni numaralı üstünde bir odalı me~ 
nıt ahşap hane. 
Yeni Cami !-loca Alaettin Yeni Fındıkçılar eski 
~abuncu han C"addesi 34 numaralı eski 8,10,12 144 00 
yeni numaralı ahşap düklc~uun 6'i2· 1680 hitısesi. 

Yukarıda evsafı yazılı emlakin hizalarıl'da gösteriler. 
kıymetler üzerinden 25 T eın n.uz 934 çarşamba gÜn.ü saat 
on dörtte pe~in para ile satılac::ı.kbr. Taliplerin yüzde yedi bıı 
çuk pey ak<,eleriyle müracaatları. (M) (3653) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

8 ton Gaz : Açık azaltması : 1 Ağustos 1934 Çarşam· 
ha günü saat 14 de 

Deniz Levazım depola.n ihtiyacı için 8 ton Gaz 1 A· 
ğuııtos 1934 tarihine rast~ayan Çarşamba günü saat 14 de 
aç1k azalbna ile satın alınacaktır Şartnamesini görmek ve 
almak istey"nler her gün' ve azaltmaya gİr~eklerin de mu-. 
vakkat teminatlarile birlikt><ı Kasonpaşada kain Komisyona 
müracaatlan. (3755) 

Istanbul Maarif Müdürlüğünden: 
lstanbul Kütüphaneleri için mübayaasma lüzum görülen 

212 çeki odun ve 2900 kilo Mangal kömürü ile 13 ton kok 
kömürü açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartna· 
mes>ni ögrmek üzere her gün Maarif Müdürlügu muhasebe 
kalemine ve münakasaya iştirak edec.,kl<>Tİn de 28-7-934 
Cumartesi günü saat 14 te lstanbul Vilayeti Muhasebecili· 
ğinde müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ilin 
olunur. (3801) 

.--Dr. IHSAN SAMI --
Tifo ve Paratifo Atı•• 

Tifo ve Paratifo hastalıldanna tutulma· 
malc için tesiri çok kıt'! muaEiycti pek 
emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de· 

polarındı bulunur. r793)411 I 

3943 

.--... Dr. Nuri Fehmi ..--•ı 

Göz Hekimi 
C•ğaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya k•dar. Telefon 23212 ---------•3835• 
latanbul ikinci ifla• memurluğundan: 

Müflis Mahır\utpatada Mahmutpata 
hamemı kartYıncla Tirikotajcı lmıail 
Hasan efendinin muamelesi yenilenmek
tedir. Müfli& alacaklılanna konkordato 
tddif etmiıtir. Y enileıne ve konkordato 
me&eleleri hakkında bir karar verilmek 

üzere alacaldılann 18 - Temmuz - 934 
ç1U'§4111ba ıünü saat 16 da Y enipoataha
cle ikinci iflıu dakesiıule bazır bulunma• 
!arı ilan olunur. (1018) 

nun adına söyleınitti. 
Tren yürüdü. Sansaros yolu üçe 

böldü: Birinde ağladı. Birinde gül
dü. Birinde düşündü ..•. 

Sansaros Ankl'ra istasyonuna· 
inince, daha trendeki seyyar poli
sin söylemesine meydan kalmadan 
Nıtasyon komiser muavini haykır· 
dı.: 

- Vay Sansaros ! ne çabuk dön
dün? 

Sansaros" etrafını güldüren bir 
komiklikle: 

- Dönerim ya! dedi. Bana suç
iRIZ hırsız Sansaros ' demitler. Su
çum varsa yerim dayağı girerim 
bodruma. Suçum yoksa böyle kol
larımı sallıya sallıya gezerim. 

- Ulan trende bir halt etıniye
sin. Malum a gece geldiniz. 

Tren polisi tahitlik etti: 
- Y anrmdan aynlmadı muavin 

Bey. 
Sansaros pantalonunun cebin

den bir avuç para çıkardı belki 
seksen dolıısan kurut kadar vardı. 

- Benim param da var! 
- Nerede buldun onlan? 
- Dur muavin Bey! Ben kula-

ğına söyliyeyim. Sonra polis efen
-ti ağabeyime açık sor. ikimizin la
fı biriıbtrini tutmazsa o vakit ne ya
parsan yap. 

Sansaroa polis dairelerine v.ide 

KllALIK 
Tamamen tamir edil... bilUmuın 

konforu han Yeni Postane arira
aında Atır efendi caddesinde Tiiıi<i
ye hamnda oda, depo ve mağazaloır 
kiraya verilecektir. Fiyatlar ehven
dir. Türkiye hamuda (3) ncii katta 
Rü§tii efendiye müracaat olunumıı.&J• 

•=:or4 
~~~~~~~~~~~~~-

l ı tan bul ikinci icra Memurluğunclaı>' 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup ...,... 
ya çevrilmesi tekıırriir eden yazıı.

e§yası 16 - 7 • 934 tarihine müsadif Pa· 
zarleai günü saat on altı beçuktian itı"bıv 

ren Galatada Ahen Miinilı hanında ~ 
Bl"tımıa ile satılacağından talip olanlarıll 

mezkur aiin ve saatte mahallinde haz1r 
bulunacak memurUIM miiracaatları il8ıı 
olunur. (1013) ~ 

ZA YL - 927 sicil numerolu araba.cf" 
lık ehliyetnameıni kaybetıtim. Y eniai alı

nacağından diğerinin hükmü yoktur. y.,.. 
ıuf oğlu lbrahim. (1009) 

gele, müstantik odalarına gire çı
ka (tayini mevki ve zaman), (ifa
delerde tetahık) noktalarını avu• 
katlardan çok daha iyi öğrennıi,Ü· 
Muavinin kulağına bir teYler eöyle 
eli. Muavin polise sordu, şu cevabı 
aldı: 

- Eakifdıir polis müdürlüğüıı• 
de yol parası topladılar. Artanını 
buna verdiler. Daha çok vardı a
ma yansından fazluını istaııyoıı• 
!arda tuna buna dağıttı. 

Sansaros koltuklarını kabarta 
kabarta dinliyordu. istasyon koıııİ· 
ser muavini: 

- Ulan! dedi. Sana birkaç za• 
mandır bir teyler oldu. Galiba a· 
dam olmağa niyet ettin? 

Tuhaf ! ne oldu? 
Sansaros birdenbire muavin be· 

yin yazı masasına kapandı ve hüo· 
gür hüngür ağlamağa başladı. 

Palabıyıklı, Yatlıca bir polis ya· 
nındakinin kulağına: 

- it oğlu itin gene bir kurnaı· 
lığı var. Yalandan ağlıyor, dedi. 

Genç komiser muavini Sansaro· 
sun omuzunu, ba~ını okşıyarak. 

- Ağlama! dedi, kalk. Dünya· 
da herşey olur. 

Karakolda yazılı olduğu karha· 
neden izinsiz kaçıp trende yal<"" 
lanmıs bir ablak sııralı, rastıklı, 

-Bitmedi -



gence nasihatler 
lf.ag~t zannedildiği kadar kolay de
gıl~ı~, muvaffak olmak için kuvvetli 
~ır ırade, ve işte istikrar lazımdır 

deği~d~t ~~lhedildi~i ~adar kolay ı 
b • ı assa yırmınci asnn 
uhranları hayatı zanned"ld" •. 

den daha çok mü k"I ı ıgın • 
vaffak ol ak · . ' u yaptı. Mu • 

. m ıçın bebem h ı -
temıren çalı,mak e a mus-
ire dahili--'- · . ve bulunduğu da-

d 
'""" ıhtısas yapın- L 1• zım ır. OJ< a • 

Filhakik k -
gı.b · . La mer ezlerde oldug" u 

ı ınsanrarın h t d 
Ve cezirler vard a~ ın a da met 
zan en za f .. ır:. u tnetler ba • 
sek dal 1 yı ~zuc.üleri, en yük • 

. ga arın uzeıııne yu··ı._ I . 
cezırler ise en kuvve n .""'e tnn,, 
lukların üzerind b t kı erı kum • 

Dü ·· k'. e ıra mıştır. 
d fun ı, suların 

a unutmıyasın. k cereıanlarım 
&en akıntıya ka' ar ~da,ların ve 
hu daha ZOrd f1ı Yllzeceksin ki 

H· ur. 

1 ıç fÜJ>he yok ki · . 
eriniz 81•2 • 1'lZllD meziyet-

' ın evsaf L_ L 
zı kurtaran kuvv ını~, uaoalannı-
lerin, evsafın ~tl~rın, nıeziyet
re eden k aynıdır. Kainatı Kla. 
O anunlar d -· na hakim ol • egıtmemiftir. 
ler hala lıi.y t maga Y~rıyan usul
kulacı att ğe egayYerdır. Belki ilk 

ı ın :ı:anı bo 
nı muvaff·lci an ğulacağı-

~ Yet s h"J• · Yacağını zan ed a ı ını bulamı • 
~in ol, bizinınhe~~sin, fakat e. 
tık. Alı,ıtır f~ımı.~ oradan geç
rennıek Iaz;rnd t B Y\lZnıesini öğ • 
rinci sırrı " ır: u bilginin en bi 
lıa evveld en;:11Yet,,tir. Eğer da
ba,arıJaın: ~tlanılan bir itin 
hiçbir feye y~::::;ı zannedersen 

ilk azsm. 

b Yazı Yazan L • • 
akın_ Ö • . oır muharrıre 

rı vardıry~ f~rleri ?yle mevzula
tena.hid" Bu• nıhayetsızdir, namü • 

ır. nları b" -rcrniyece.. • J'&Za yaza ıti • 
zınca bit::de~~eder "" Fakat ya 

. llfıhayet ..,.;_!.. _. • 
zıyeti a-• "'"UUD<:l eaerinde va
old • ıı.ıar ve bunun "mümlcün 

ugunu .. .. t " kü ·· .. gortn'. fte bu "müm • 
n,,u goı1dü •·· 

mıştn. gu zaman it kolayla,-

hiti!~ ~ili~. kaçm.cı kağıtta 
l. ılecegını bıle ilk kal · 
ıne ald • emı e-

.,.. ıgı zaman hesap edebil" 
"-tlaplar hakk ır. 
hakikat her ~da do~ olan ba 
doğrudu H ~yı, ~er ~· hakkında 
ad ol r. er feyın ntbayetioe va-
h unur. Ga-. . il" u gayed ,-.,e enş ır; fakat 
lar ve b en sonra Yeni gayele11 bat
hu b~.•-u bg?-ye bir "iptida olur. 

.._a ır şe--' · " 
Muv ff ""ır. 

Vetli bira. a~ olmak için sabır, kuv-
aarı!ınak ıra ~ sonuna kadar ite 
rar ba.şıa.:~ _zulduğu yerden tek
de edebilelim lazımdır ki zafeıi el-

Acele etnı . e· . 
nılan se 

1 
e.. ır sanıyede kaza 

. rvet er ··h tl nıyede h b ı' fo re er, bir sa • 
• e a Ouıt; B•t•ki b 

nın önünde • : ı a a en se-
rakipler ol m&nilar, dütmanlar, 

masını isterim. Çünkü ---

ınücadele seni kuvvetlendiı'ecek. 
O zaman kırk veya elli yaşına 

doğnı muhakkak, uzun zamanlar 
fırbnalar tarafından döğülmüş ve 
fakat artık kendisinden bir şey 
kaybedemiyecek bir hale gelmit 
olan yalçın kayaların manzarası • 
m alacaksın! 

Sana karşı vaziyet alanlar sana 
tekil veren bir heykeltrat hizmeti
ni görecekle.ıdir. Sen mahz bir 
"seciye,, olacaksın! Ve ayni za
manda bir seciyeye de sahip bu • 
lunacaksın. Ve o zaman etrafında 
sana karşı hücum eden yanlış, lü
z.um!UZ fikirlere gülüp geçecek • 
sın. 

Evet, iman genç olduğu zaman 
her 'ey kendisine facia gelir .. Ha
yatta karşıla~acağın ilk minialar 
belki sana bir tecavüz gibi gelir. 
Jnsanluarın fenalıkları seni kor • 
kutuyor. Ozaman kendi kendine: 

- Her ,eye ahşıln Bulundu -
ğun yaş en zor y~lardan biridir. 
Kabili taarruz olmıyan adama kar
f' fenalık, taarruz etmekten usa
nır, ve layık olanlar için saadet 
senelerin biriıbiri üzerine binme-
sile arta11. • 1 

Ahlakçılar hazan bunun aksi • 
ni söylerler. Fakat belki onların 
bu sözü y~ ne kadar ihtiyar ol
sal6r da fikren çok genç oldukla
rını göstermez mi? 

lnaanlarla ve hayatla il'.ceden 
inceye oynama. Bana inan, herkes 
hayatta lii.yık olduğu dı::ecede mü
kafat görür. lltimasla, ve yahut 
hile ile kazanılan şeyler hiçbirı şe
ye yaramaz. Yolunda gayet sami -
mı yürü! Haris adamdan daha 
eVYel, ondan daha iyi bir tekilde 
gayene vanl olursun. Emin bir a
dam olmak senin vazifendir. Fa
kat bu ayni zamanda en güzel bir 
siyasettir de. Sana temin ederim 
ki namuskarlıkla elde edilecek da
ha nice nice enfes mesnetler var
dır. 

Sadık ol, ve müstakar ol. Bağ
landığın ,eye bağlan. Bilirim ki 
itlerı hazan fena giderse çok kim
seler hemen vaziyetlerini değişti
rirler. Bafka bir kadınla y~arlar. 
Ba,ka bir iş tutarlar, kendilerine 
batka semalar ararlar. Bu görü • 
nüşte gayet kolaı_dm Fakat al • 
danma ... Sen hayatta bir örııü ör
miye ba,Iamış ! Bu örgünün mese
la bir yeri pot oldu diye bunu 
söker ve yeni baştan kendine bir 
yün kukası mı ararsın? 

Filhakika bazı had ahvalde ka
rıtık işlerde bir yenilik bir değif • 
kenlik lazmıdır. Fakat bu istis • 
nadır. En iyi en muvaffak insan • 

Mahcupluk 
Bürr lhı@l~tc§lOnlk mu? 
Bir çok k" 

d 
ınıseler, gençler vardır ki sırf bu 

ert y" - d nıa 
1 

uzun en hayatta muvaffak ola-
Mahc:ıçş a_r Ve çok fırsatlar kaybetmişlerdir 

Yı, mahcup ~cugu, mahcup delikanlı- ( madun)dur. Eg" er sırf birkar ki•inin 
Bu ·· 1 ~enç kızı h · • r • ' oy e rastgele epımız tanırız. desteğiie ( Qmir) de olsa mau:ıu~t..u ı.ızn 
i?fma•ı icap ed Yerde konuımaz ho... manevi emri altından yakasını kurta-
a( söyler; hfon;rae önüne bah~rak rama.z: ve nihayet bulunduğu İfe daya-

§ey havale edcrae~~~ı;; kendisine b,r namaz ve yıprarur. 
- Ay ben utanırım Mahcupluk nereden geliyor? Sebe· 

hatta baz:an utanırım' ~0PGmam der; bi nedir? Yoksa bir hastalık mıdır. 
k!anır da beceremem ;mekten bile Mahcupluğu bir hastalık telakki etmek 
ınmez. Onun yegane d'."ekten çe- biraz laz:la olur. Bu daha z:iyade bir 
- A b en •feai · malUliyet, gayri tabii ve devamlı bir 

na,.ı ·~ ~n nasıl söyliyeyim. Ay b vaziyettir. Ve ekseriya herhangi bir 
dır! gı eyım, ay ben nasıl yapaYı::.~ gelip geçici bir hastakktan daha teh-

Biris· ·· .. likeli net;celer tevlit edebilir. 
ise kıp/,,;uzune biraz dikkatlice bak. Mahcup, hayalın kendisine arzetti-
di•irıi ( ::"'" olur. O anda sanki h~n- ği birçok fırsatlardan, servetlerden 
geçmi• Yh:• dyarılmıf ta yerin dibine n .h r11 .... .te er O " d müstefit olamaz,, çünkü istifade etme· 
i~ı::det karıısındahi 

1

~e ~·=d'~"- ~b'•. sini bilmez. Veya bilir de bu bilgisi-
b ır; onun d ~ ısı gı t ni kullanamaz. lJu, d~rn.'.!k d"1gıl·;ı ,. ~i, 

f h • · a '· t::l ' r ~i Daca ı e kendisinde b:r cevher yoktur. Hayır,• 
ı,· •ssı vardır B" ı b. . b • 
ır bQ§k · · oy e ır ın&anın ~~lki. bu cevl.eı·i meydana çıkarmak 

1İ iç 11 h ~ &·:;andan korkması, çekinme- ı.çın cesareti, ker.disini.n mukadderatı 
~t:ıhake~ ,'r ~ebep yoktur. Bahusus Üzerinde timil olabilecek lrimsele,-le 

~l'ahc c e~ı mahul. olduktan sonra.. konufmaJ•a kudreti yohtur. Hatta Qyle 
re4uıd uplug~ eh3e~ıya gençlik dev.. mahcuplar vardır ki, iki lôkırdı sVylc-
.tQ11 ( e lesaduf edılir. Zamanla İn- s'*::le1', ha:>·allannın ba~ha bi1' mecraya 
fllQ e Yrrtı~ır) açılı~, ~eceri.kli olur om... cıdebileceği.ni, isledikleri şeyde der
i'eç' kserıya bu gıbı ahvalde İf İften l hal muvaffak olab "lcceklcı-i • b t,r. 

ırnıtır H ıt k d' · · 1 Yol . ' aya c ·en (Stne ıcap eden er J_c bun'! rnğmen ·nıüthiş bir çekin-
1.en~·Çızmiştir. . l! c bu yol ekseriya gcnlıkle agızla,..,nı acamaz;lar ve böy. 
Ç .. 1 kabılıyetındcn o•ı.ığı bir yoldur lece ••t d. . ' Unh ·· h T • mu ema ıycn fırsatlar kaçınlar. 
ra.% du. ma cup delikanlt bu yolun bi- Hayalla şonsrıı a'?1,;t- r;nd~- b 1_ 

~ ah~ i~erisinde yürümiyeceğ'ini cala'7' hiç. şüphesiz insanın kendi (e· 
rınenn;flır. Tabiat itibarile daı·ına n ~ ergıe,,sı Rendi ( karakteri)i kendi 

.. 

Geçen musa bakagı kazananlar 
Geçen haftaki müsabakamız.da birinciliği, Almanya hôdi4eleri ser -

levhalı yazı ile Galatasaray lisesi son sınıf talebesinden 198 Nuri Meh
mut Bey, ikinciliği gene Almanya vakayii serlevhalı yazı ile F eyziye 
lisesinden Naci Vasfi Bey kazanmışlardır. Kendilerinin hüviyet vaı'aka 
larını hamilen idaremize müracaatlan ve mükafatlarını alm.darını rica 
ederiz. 

ALMANYA HADiSELERi 
Almanyada bu hafta içinde ceryan 

edmı hadi$at ehemmiyetle tetkike de
ğer mahiyettedir. Çünkü Almanya Anu 
parun en büyük devletlerinden biridir 
ve orada vukua gelen hadisat bütün di
ğer devletler Üzerinde de tesirini gös
termekten geri kalmaz. Hele dünya si
yasetinin silahsızlanma konferansiyle 
Milletler Cemiyetinin akibetlerine bat· 
!andığı fU yılda Almanyanın bu iki te
şekkülden de çekildiği göz önünde bu· 
lundurulursa bu ehemmiyet büsbütün 
tebellür eder. 

Fikrimizce bu haftaki hadisatı bir mu• 
kabil ihtilal addetmek hatalı olur. Hit
ler hücüm kıtaatının isyanı şeklinde 
baılıyan bu hadisatın iç yüzünü anla
mak için kendimizi yirmi ay evveline gÖ· 
türmerniz liıznndrr. 

Reisicümhurun mutemedi olan Yon 
Papen'in Batvekil muavini olarak girdi .. 
ği Hitler kabinesi iktidar mevküne gel
diği zaman bütün gözler oraya çevri(. 
mişti. Nasyonal Sosyalizm frrka11nın 
şüphesiz bir takım akideleri vardı. Fa
kat bütün bunlar laftan ibaretti. Haki. 
katte bu fırka (gayn memnunlar fırk...-
11} idi. Nasyonal Sosyalizmin F.kirle
rini kabul etsin etmesin hükumetteu 
memnun olmıyan her ıahıs bu fırkadan 
idi. Yahudi düşmanı mısınız, şu haldıı 
Hitler fırkasındıın11nız. Harici veya da
hili yaziyetten hoılanmıyor muaunuz, 
Hitleristsiniz. lısiz miainiz, Nasyonal 
Soyalizm fırkasının tabii aza11nız. O ka
dar ki Nasyonal Sosyalist fırka11nı 
V ersailleı muahedesi doğurmuı ve yine 
o muahedenin neticeleri kuvvetlendir
miştir, denilebilir. 

lşte Hitleı· bütün bu ırayn memnun
lann ümitlerini toplanuş bir vaziyette 
iktidar mevküne ıreldi. Aradan 20 ay 
geçti. Bu hükumetin şimdiye kadar YRP· 
tığı işleı· gözden ıeçirilirse neticenin ta
mamen Hitler aleyhinde olduğu görü
lü.·. Dahilde bir ırk siyaseti çıkardı. 
Yahudileri memleketten tardetti. Fır. 
kalan kaldırdı. Hüriyeti adeta i.simden 
ibaret bıraktı. Filhakika işsizlerin ınik
dan azaldı, fakat bu da ticaretin inki
taiı gibi tabii "1lHtalM"la değildi. Buna 
mukabil harici ticaret azalmıf, mali Va• 
ziyet iflasa doğru gitmif, bütçe iniihim 
rahnelere maruz kalmıtb. Harici faali
yeti çok daha kötü olmıqtur. Lebis
tan koridorunu kendi arzusile bıraktı, 
Avusturya'yı elden kaçırdı. Rusyayı ıe· 

bepsiz yere danlttı ve bu suretle Rus
ya - Fransa ve Rusya - Küçük hilaf 
anla•·nalarına vesile verdi. Bütün bu si- J 

) a i -cer'ksizliklerini Londra lkt;sRt 
konteranoında Türkiyc'ye çatacak kadar 
ileriy" .. ölürmüş ve Milletler Cemiyeti-
le Sil3.hı&rı bırakma konferansından çe4 

kilmekle itmam etmişti. 
Bunlara ilaveten bilhassa Goering • 

Goebbels aynldıklan fırkayı dahilen çok 
ıarsmıştt. 

işte dahili ve harici bu muvaffakiyet
ıizlikler efki.rı umumiyede tesirini göı .. 
!ermekten geri kalmadı. Geçen hafta 
Başvekil muavinin Marburg'da irat etti
ği nutuk (Herrnklub) Jünker'lerinin, 
muhafazaki.r miUiyetperverlerin ve sa .. 
nayii ellerinde tutanların bu ho§nut
suzluklarının ilk ifadesi idi. Hiicum kı
talarının içinde çıkan bu isyan dıı. gös
teriyor ki menınuniyet-sizlik fırka dahi
linde de hızla yürümüıtür. Hitler'i ik
tidar mevkine getiren kuvveti hücunı 
kıtalannm teşkil ettiği nazarda tutulur
sa bu isyanın Hitler baknnından ehem
miyeti tezahür eder. Hadiseye kailevi 
bir mahiyet iktisap ettiren bit nokta c:!a 
eski başvekil Kurt Yon Schleicher ve 
kansının öldürülmesi ve erkanı harbiye 
TeiıiRoehm'ün kurşuna dizilmeıid.ir. 

Verilen tebliğlere nazaran hadise bas-
tırılmıştır. Hitler hakimdir ve millet 
onun arkasındadır. 

Hadise neticeleri itibarile de mühim
dir. Milli müdafaa nazın Yon Bloın
berg'in kabinedeki beyanatına bakılor
sa hükmetmek lazımdır ki artık hücum 
kıtalannın bir yeri kalmamıttır. Hitler 
bundan böyle Reichsvehr dayanarak ik
tidar mevkinde tutunabilecektir. 

Bu hadise Hitler'e tuttuğu yolu de
ğiştirtecek midir, bu, istikbalin hallede
ceği bir meoeledir. Yalnız hadisenin 
verdiği en §ayanı dikkat netice Coe
ring • Goebbels'in Hitler'in arkasrnda 
el ele yürümüı olmalM"ıdır. 

Bitler Almanyada hakim olıınca Av
rupa siyaseti yeni bir veçhe almı§tı. 
Şimdi Naoyonal Sosyalizm bükü.metinin 
zayıflaması veya kuvvetlerunesi Alman
ya dolayisile Avrupa ve alelumum dün
ya siyasetine yeni yollar tayin ettire
cekti>'. Bu itibarla bu hadisatı liyrk ol
duğu ehemmiyetle kartılıyor ve A vru• 
pa'n1n nazik bi.r devre yatadığı kanaati .. 
ni izhar ediyoruz. 

Galatasaray Liseoi Son Srm! 
198 Nuri Mahmut 

ALMANY ADA V AKA yf 
Propaganda hususunda cidden mahir 

olan Hitlerciler, cihana mütemadiyen 

lar bulundukla:ıı vaziyette sebat e
dip muvaffakıyetlerini oradan çı· 
karan insanlardır. 

Mücadele ettiğin, sevdiğin, an· 
laftığın, kendine uydurmağa ça· 
lıştığın bir muhit içinde yafayıp 
ihtiyarlamak en büyük mazhari • 
yettir. İhtiyarlamak tabirini bile 
bura<la kullanmak doğru değildir. 
Çünkü en genç hatıraları bunlar • 
dır. Ve bunlar sende daima bütün 
gençliği tazelendirir. 

* * 

haykrrıyorlard; " Bütün Almanlar tek 
bir vücut halindedirler, birbirlerine 
sımsıkı bağlıdırlar ve hepsi de Her Hit
lere bir Allaha tapar ııibi tapar ve ina• 
nırlar". Almanyda lıerkeıi tenkit ve mÜ· 
nakaşasız bu hakikati ( ! ) kabule mec
bur ederek harice kendilerini birleşik bir 
cephe halinde gÖstenneye çalıpn Hitler 
ve arkadatlarının baıvekil muavini Yon 
Pap.en'in beklenilmez cesareti karşmn· 
dakı şa§alamalan uzun sürmedi. Nut
kun memlekette neşrini men'etmekle kal 
mayarak, herhangi bir hadisenin vukuu
na karşı şiddetle mukabele gösterebil· 
mek için de tedbirler aldılar. 

Von Papen'in "Almanyada milli soı
YM.izm idareoine kartı gösterilen bÜ· 
yuk teveccühün artık kaybolduğunu, 

- - - --
(sayi) dir. Fakat mahcubun bu çe• 
kingenliği o kadar kuvvetlidir ki ken
di4ine kar§ı ekseriya gülen fırsatları 
soğutup kaçırmaktan baıka bir fey ya
pamaz. Mahcupluk, (korkak bir ha· 
let)tir. Istıraplı bir heyecan §eklidir. 
En birinci ôrazı, ( korku)nun cirazile 
birdir. 

Fakat bu çekingenliğin, mevzuu 
tamamile başka tamamile hususidir: 
Bu (insandan korku)dur. Onun, et
rafı tetkik eden mevcudiyetinden, ken 
disine bakan gözünden, muhakeme e
den fikrinden korkudur. 

Mahcubun hiçbir zaman hazmede· 
mediği, müsamaha edemediği §ey, bir 
insanın kendisinin yCJ§<Jdığına dikkat 
etmesidir. işte o zaman, sanlCli, bir ziya 
hüzmesinin üstüne düşmÜ§ bir kele· 
bek gibi, çırpınır, yıpranır ve nihayet 
ôdeta felce uğrıyarak baıını önüne e
ğer ve biter. 

(Bir insan naz;an, hakkımda iyi de 
olsa, bana kem nazar gibi gelir, bana 
felôket getirir) diyen mahcuplar da 
vardır. Peki bu mahcup/arın amumi 
hayat içindeki mevkii nedir? Bunt<1r 
ôdeta dağ eteklerindeki manastırlara 
çekiien rahipler gibi münzevi bir ha· 
yat mı yaşarlar? Böyle yaşamalarına 
imkcin var mıdır. Bazıl.arı, bu inziva 
hayatına gıpta ederler, (Ah derler öy 
le bir yere çekilsem de kimse beni 
gö,-mese kimse bana bir ~ey söyleme .. 
se ... ) Fahat bunu yapamazlar, yap
malarına imkan yoktur. Çünkü mün
zevi hayata çekildikleri zaman ekse• 
TİJ.:a bütün nazarların kendileri üzeri· 
n~ te.ucih edileceğinden, herkesin ken· 
dılerınden bahsedeceğinden ve tenkit
lerinden korkarlar. 

Hiç şüphesiz ins(?ndc.;ıt bu kadar 
korknıah, cem;yet halinde yaşamıya 
mlinidir. Bu endişe "Sociabi.iite,. Ü· 
zerine te.sir eder. Onu bozar. Fakat 
hakikati söylemek lôzımgelırsc bu 

. k • 
tesır o •ada,. fazla değildir. mahdut-
tur. Malıcup cemiyet haytında ya§a-

yamryacak bir mahlük değildir. Belki 
o daima kentlisini, iyi, merhametli, •e
vimli, alicenap, ve tam.amile namus
lu gi.l>termeğe kadirdir. Fakat ken -
disinde eksik olan ''Sociabilite,, daha 
:&iyade yeni dostluklar, arkadaı
lıklar ve münaseebtler tesi4 edeme
mekten, insanların arasına fazla gire
memekten, dili ve muhaveresile ken
disini gösterememekten ileri ~elir. Bıı 
kı8mi ve mahdut ''insociabiliti,, ek -
seriya başkalannın, yabancılann ken
disi hakkında fena fikir edinmesine 
se_b.ep olur. Onu mağrur, lakayt, ken
dısıni beğenmiş zannederler. Halbuki 
o z;avallı, irlsanlann kendisine bu ka
dar yakın olmasından korkmuş, ürk
müıtür. Kendisini müdafaa etmeğe, 
çok hassas olan ruhunu, mecruh bir 
uz;vu herhangi harici bir temastan ui. 
kaye eder gibi muhalaz;a etmeğe ça
lı§ır. 

Zaten bu "insociabiliti,, bir çolt. 
cihetten çok fiddetli, çok ince ve ek
seriya çok fazla bir "aociabilite,,nin 
neticesi ve tersidir. Çünkü kimse, mah
cup kadar baıkasının fikirlerine faz
la ehemmiyet verme.ı:. Bafkası tara· 
fından kendisi hakkında fnıa bir fi
kir hôsıl olacağından dolayı hii!set -
tiği ıstıraplı korku, onu Mr türlü is· 
tihfaf hislerinden vareste bırakır. 
Mahcup çok mü~<lik bir adamdır. Fa
kat şefkat göremiyeceğinden endişe 
eder. Hoşa gitmek, sevilmek, itibar 
görmek ihtiyacındadır. Mahcup, in
aan taralmdan, ve insanın mevcuJi .. 
yetile istihkar edilmekten korkar. U
tannıaktan, şuimuameleye uğramaktan 
ve tecavüzden korkar. Bilhassa hen • 
di hakkında gülmekle, güliimsemek
le, alayla verilebilecek kararlardan 
endİfe eder. Göz; kapaklarının ya • 
nında h.Uıl olacak alaycı bir çizgi o
nu bitirmeğe kıifidir. Bilhassa kalaba
lık bir mecliste kendlJile şaka etmek 
Ve herkesi güldürmek, ona bir cuval-

' 
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 la 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,p lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu rn_u.ııabakaya yalnız loseler, yüluek mektep talebeleri iştirak 
cdebılırler. Yaz.darın gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yaz.Jm11 bulunması lazımlır. 

Bu yazılar cuma günü akfamına kadc.r elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

rnaddiyetperest~iğin alıp yürüdüğünü, 
yapılmakta olan halaların gazetelede 
tenkidine müsaade edilmediğini, milli 
oosyalistlere yardan ettikleri halde mür· 
teci denilerek muhafazakarlara ehem
miyet veı-ilmediğini anlattıktan sonra 
Milletiıa kendisinden beklenen fedakar
lığın sebeplerini öğrenmek istediğini". 
söyliyerek bitirdiği nutuk; M. Hesse, 
Göhhels ve Göring tarafından tiddetle 
reddedilmiştiı·. Bitlerin en yalan adam
larının isim zikretmiyerek Von Papen'e 
yaptık.lan bu mukabele, bütün dünya
nın dikkat nazarlarını daha kuvvetle 
Almanyarun dahili siyaseti üzerinde top
ladı. 

lJim ve irfan müesseselerini seviye• 
•İnden düşürmekten çekinmeyerek su• 
dan ıebepelrle alimlerini koğan, sustu
ran, artistlerini bile askeri kadroya so
kan ve en nihayet heyecanı mantığa 
tercih eden Hitler fırkası; Almanyayı 

adeta eski lspartarun bir modeli haline 
gelirmeğe çalı§ıyordu. Birçok §eyler va
dediyOI', buna mukabil de milletinden 
körükörüne bir itaat istiyordu. 

iktidar mevkiine geçmeden evvel söy
lediği heyecanlı nutuklarda vadettiği 

şeylerin, Her Hitler buııün henıen hiS· 
birini başaramamııtır. Almanyamn ik
tisadi vaziyeti bir buçuk senedenberi 
mütemadiyen bozulmaktadır. Hususi 
borflar hakkında ilan edilen morator
ymn, Almanyarun yabancı memleketler
deki itibarını çok dütürdü. Yahudi a• 
leyhtarlığı, sun'i bir talanı tedbirlerle 
işsi~l.,,-e iş bulmak gibi ıeylerle ve bol
bol vaitlerle birbuçuk senı r'enberi avu
tulan, oyalanan balkı vaitlerin yerine 
actirilmeıini botuna beklemekten artık 
bıkıruJ, sabırsızlanmaya başlamı§tı. Da
hili muvaffakiyetsizlikleri takip eden, 
koridordan vazgeçmek suretiyle yapılan 
Lehistan misakı, 1 tal yaya karşı teahhü· 
dalla Avusturya istiklilini tannnalı: gi
bi harici muvaffıııkiyetsizlikler karıısm• 
da Alman efkarı umumiyesinin aldığı 
mc<nfi vaziyet, ancak şiddetli tazyik usul
lerinin tatbikiyle hariçten gizlenebiliyor· 
du. Fakat Yon Papenin Marburır nuf· 
ku, bu hoşnudsuzluklan saklanabilecek 
şekilen çıkardı. Sivil halk, sana)'İ erba
bı ve Junkerlerden başka ııazilerden ev
vel teşekkül etıniı olan bir takım husu
si Askeri teıekkülerde de bir memnu• 
niyetsizlik seziliyordu. Memleketindeki 
bu hoşnudıuzluk alametlerini ırözden 
kaçırmıyan Hitler, ıon zamanlarda tem· 
kinli hareket ederek bir §ey söylemi
yor; onun yerine Pruıya ba§Yekili Je
neral Göring ve propağe.nda nazD't Göb· 

' 

dız gibi batar, onu ya ünıits~üie ve
ya hiddete sevkeder. Eğer kendisin • 
de tekamül etmek, mecli41ere ıririP 
çıkmak için gizli bir arzu 11arsa bun
da muvaffak olamcımak, onu büsbü
tün çileden çıkarır; o böyle meclisler· 
de sö~ söylemeği, herke.in nazarlan· 
nı Üzerine çevirmeği, herkesi giizel, 
nükteli sözlerle güldünneil ne kadar 
or:z;u eder, fakat i§te bu yokolasıca 
mahcupluk yok mu?. /fte onun için 
merJümgiri.zim, insanlarla temastan 
ho§lanmam diye insanlardan lıaçar. 
Fakat inanmayın, samimi gö.zülımesi· 
ne rağmen, bunun .sebebi biraz; da aşk
ta muvalfak olamıyacağım diye <qlzı
nı belli etıniyen Ôfık olmadığını söyli
yen adamın kendisine göre bulduğu 
mıueretlere beıuer. 

Mahcupluk bir "Maduniyet,,tir. 
Çünkü mahcupta "nefae itimat,, yolo
tur. Böyle bir kimse, eovelce kendi
sinde hasıl olan Fikirler, veya 11ördü
gü tecrübelerle herhangi bir me•ele 
hakkında yapacaiı hareketin mfinnir 
olabileceğini iyi ''verim,, t>e'Teceğini 
.zannetmez:. ,.V c~w.ta,,lorını• gayri kQ. 
fi olduğunu tahmin etler. içtimai llQ• 

zifeaini ila if:İn bir noksanı bulundu
ğuna :z:ahip olur. Eğer farzunuhal bir 
İf hakkında bir te§"bbüs yapılması i· 
cap ettiğine ve illa bu İfin olcmuyaca
iına kanaat getirirae, /tendi.sinin ye • 
rine bir baŞkasuu, -lci dostunu 
arkad~ını ve,... akrab<u.ndan her : 
hangi birisini 11öndenneği tercih e • 
der ve: 

"- Sen benden daha iyi ytrpar -
~''.''" demekten de çekinme:& .. Nefsine 
ıtımadı olmadığını ıröstermek zilletini 
baıkalan tarafından iatihkar edilmek 
endiJesine tercih eyler. Çünkü uta "' 
nır. 

Onun düsturu fudur: "insan ken
di kendisinin işini iyi, göremez.,, Der• 
hal harekete geçmek, va.ı:iyetlerin i -
cap ettirdiği §ekle girmek imkanından 
mahrumdur. Kendisinde kolaylıkla 

~k· .•dbolbol nu.tuJclar irat ederek "bütün 
ı lı aı;ın ellerınde olduğunu, nasyonal 
sos yalı J!ere karşı yapılacak en ufak bir 
hareketin müsebbiplerinin başhrnu e:.
me.kte ~e~eddü.t etmiyeceklerini" bağıra 
bagua ilan edıyoclardı. Bu ateşli söde
~ dinleyen veya okuyanlar, milli ıosya
lıstlcre kartı patlak verecek bir hiidi•e
nin artık bir gün meselesi olduğunu an
lamı~lardı. Fakat böyle bir ieyanın biz
zı.t.milli sosyalist partisinin içinden do
ğabileceğini, gine bu partinin en büyük 
şeflerinden biri olan Von Papenin nut .. 

kundan evvel kimse ümit etmiyordu. 

Alman ağır sanayi erbabı, bir bafka 
bol§evizm gözüyle gördükleri, milli "°"" 
yalizm tecrübesine artık bir nihayet Vl!I'" 

mek zamanı ıeldiği düşüncesiyle eski 
başvekil Jeneral Yon Schleicher ve hü
cum kıtaları erkanı harbiye reisi Yon 
Röbm'ü elde ederek askeri bir hareket
le Hitlercilerin siyasetine nihayet verm& 
ği kurmutlardr. 

Bütün bu hareketleri gözden ka~ır
mayan nasyonal sosyalist idare, yüzbap 
Röhm'e mezuniyet venniş, hücum kıta. 
lan er re dm dan bir çoğunu yaz tatili 
münasebetiyle terhis etmitti. Bu tedbir
ler kafi ırelemezdi. Nihayet 30 hazi
rand,. herkeıin bildiği gibi hadise pat· 
lak verdi. Fakat memleketin harici se
lameti düşüncesiyle hareket eden Rayt
vehr mesleki ordusu isyan hareketinin 
derhal önüne geçti. G!.ibbels ve Gö
rina'in tehditleri hemen icra edildiler, 
yani bu teşebbüsün failleri birer birer 
yakalanarak kurıuna dizildiler, öldürül
düler. 

Her Hitlerin bizzat idare ettiği tet
hi§ siyaseti; Rayhiıver n sadakati ile 
bastınlımt olan nyan hareketinin mem
leketteki büyük akisleri kar1111nda mu
vaff "k olabilecek midir) Bunu zaman 
ı:ö•terccektir. Çarıamba günkü enıima• 
mesinde artık tethiı siyasetine nihayet 
verdiğini Her Hitler ilan ediyor. Eğer 
R"isicümbur Hindenburgun büyük iti
madı olmasa idi V on Pape'nin de Vo!l 
Sd.leicber ve Yon Röhm'ün akıbetleri· 
ne uğraması çok muhtemeldir. 

Her halde son hadise değil bütün 
Alınıu:ıyada, Her Bitlerin kendi ht 1<ası 
menıupları arasında bi!e fikir birliği ol
madığını göstermesi itibanyle çok e
hemmiyetlidir. Acaba Almanyadaki bu 
karışık vaziyetten istifade ederek ken
di isteklerini yaptırmaya kalkışacak 
devletler karşısında Her Hitler kendi 
İsteklerinden büyük fedakarlıklar yap· 
mağa mecbur kalacak nudır? 

F eyziye Lisesi talebesindeı:ıt 
Naci VASFİ 

söz; .söylemek, soğuk kanlılık, hofa gi
decek bir kab:liyet, kafi miktarda 
"autoriti,, olmaılığlna ~hiptir. Ken
di kanaatine göre, söz söylerken, bir· 
hareket yaparken, diifüncelerini cüm 
le halinde sarleılerlıen muhakkak bir 
pot kıracak bir becerikdzlik yapa· 
caktır. Halbuki onun ruhu, hissi baş· 
kadır. KaTfısındaki onu yanlv; anlı • 
yacak ve zavallı mahcup, ruhunun ka 
ri.katüriinü ona gÖ&terecelıtir. 

Daha lakırdı •Öylerken dili dolaf0< 
cak, aeRnin tonunu kaybedecek, ara .. 
da sırada hiç lüzum yokken "öhö, ö
hö !,, diyerek ökWrectJk meramınt an 
latamıyacak, lı.arşıarJndaki meramını 
anlıyarruyocak, ona bir defa daha tek 
rar ettirecek, ve nihayet zavallı a • 
dam kilometrelerle yol koımuf gibi 
nefes nelue kıpkır"!_ızı., hiçbir şeyi 
yapmadan geri dönecektir. 

Ve döntfüğü zaman da o güzelim 
fikirler, o enfeıs cümleler birer birer 
aklın• 11elecıık, 

•. "-Ah ne dedim iti o böyle dedi· 
lf• .zaman ben şu cevabı verme.ıliml 
diyecektir. " 

Mahcubun en güzel fikirleri en 
yalnu: olduğu :zamanki fi -
kirleridir. Halbuki başkasile 
konu§urken e11tJelce ftıS<Uladığı gü • 
~!l !ö:&leri bile unutmuş ne söyliyece· 
tflnı §afınnış, sanki çırılçıplak halk 
•rasına çıkmı§ bir adama dönmüştü. 

* • • 
A::ı:iz okuyucularımıun içinde el • 

bette mahcup tabiatta olanlar var -
dır. Hiç fÜphesiz; ki bu sahrlann doğ
ru olduğunu onlar herkesten evvel 
kabul edeceklerdir. 

E_ğer kabul etmiyorlar11a matbaaya 
gelsınler, kendiler:ıe münakara etme• 
ğe (/) amadeyiz, 

Bugünkü makalemizde mahcup -
luğun arazını izah ettik. Gelecek se
fere de bunun fekillerini ve tedavi 
imkanlarını tahlile çalc~ız. 

• • 



Amerika sefirinin gözile 

Sakarya zaferi 
' ...... . 

Sakarya harbi gibi hiç durup dinlenmeden ve 
kısacık bir fasıla bile vermeksizin bilfiil bo
ğuşmak suretile 22 gün geceli gündüzlü sü-

ren bir savaş nadirdir 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

ma!;n Ankarada yarattığı 
yeni hükumete değil, ayni zaman
da tensik ve yeniden kurulması • 
na bu kadar hararetle çalıtmış ol
duğu yeni orduya hakiki bir imti
han gelip çatmıştı. Anafarta gali
binin Sakaryada yeni bir zafer la
cı daha kazandığını göreceğiz. 

Rus sularında 
Japon gemileri 

(Başı 1 inci sahifede)) 

ziranJa bir Japon tayyaresinin 
Handas.;: mıntakasında Sovyet 
hududu üzerinden ızs:nıasını pro 
testo etmistir. 

Makiida 
Akşam yemeği 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bef'lş olarak geldim. Bundan çok 
mesrurum. Türkiyede gördüğüm 
ve işittiğim her şey beni memnun 
etmiştir. Stz Türkler, çok bahti
yar•ınız. Zira, başta büyük mün
ciniz Gazi olduğu halde ismet ve 
Fevzi Paşalarla Tevfik Rüştü Bey 
ve diğer rical ve kumandan!ara 
maliksin:z. Bütün dünya irtibat ve 
muvasalelerle münasebatı siyasi
ye, iktisadiye ve içtimaiyerile ta
msır Biz iki millet şimdiye kadar 
biribirimizi tanımamıstık. Bundan 
~onra temas ve mün~ebetlerimizi 
o dereceye getirmeliyiz ki, her hu-
8usta birbirimizi temamlıyalım. 
Sizleri T ebrize kadar da götür
mek ve hiç olamazsa lranın bir 

Yunanlılar 10 temmuz 1921 Je 
lzmirden yeni ileri yürüyüşlerine 
ba,Iamışlardı. 1 Ağustos tarihin • 
de mühim telaki noktası olan Es • 
ki•ehire kadar demiryolu boyun • 
ca ilerilemişlerdi. Hedefleri yeni 
devlet merkezi Ankara idi; arka
larındaki demiryolunu öıtebilmek 
için hem şimale hem de cenuba 
doğıu cephelerini genişlettiler. Or
duları 88000 piyade, 1200 süvari 
ve 300 toptan mürekkepti. Bu yu
nan cephesinin karşısına yayılmı~ 
olan Türk kıtalannın yektlnu yal
nız 45549 piyade, 4500 süvari 177 
top ve bir tek tayyare idi. Bu tay
yare de sadece tarasrut işleııine ya

, rıyordu. 

behsederler ekseriya da buna dair 
hiçbir şey söylemezler. 1927 teşri
nievvelinin 15 nden 20 eine kadar 
süren meşhur nutukta lngiliz hare
katına dair bulacağınız bütün söz
ler, 'fU cümleden ibarettir: "16 
Mart 1920 de Britanyalılar lstan
bula baskın halinde asker çıkardı
lar ve bazı Türkleri öldürerek di
ğerlerini yaraladılar.,, Evet istila
cı lngilizlerle müdafaacı Türkler 
arasında, Marmara üstünık4m İz
mit körfezinin müntehasmda iz. 
mitte bir çarpı§Jlla daha oluyor- , 
du. Bundan batka da lngiliz Merzi
fonde:lri kıtaatı da Ankaraya doğru 1 

demiryolu boyunca uzanan kuvvet- , 
!eri ile Türkler arasında müsade-

1 
meler de eksik değildi. Ancak Ga- ı 
zi Hz. gerek cenupta Fransızlara 
karşı gerekse şimalde lngilizlerle 
olan bu ikinci derecedeki savat· 
lardan bahsetmemek tevazuunu 
gosterdiklerinden, biz de Türkle
rin ana yurtlannı kurtarmak için 
yalnız Yunanlılarla değil ayni za
manda lngiliz ve Fransızlarla da 
döVUfmek mecburiyetinde kalmış 
olduklarını burada kısaca hatırlat
makla iktifa edelim. 

MOSKÖVA, 9 (A.A.) -Tas 
Ajansı bildiriyor: Blagov Ensk 
den bildiriyor: Alman maluma 
ta nazaran 3 Temmuzda saha
lin Sovyet konsoloshanesinde A 
mur nehri seyrisefain •irketi he 
yetile Mançuri seyrisefain 'irke
ti heyeti 'erefine bir ziyafet ve· 
nilmiftir. Davetliler meyanında 
sahalindeki Japon asıkeri heye
ti reisi Miralay Miadssaki da 
bulunmakta idi. Mumaileyh zi
yafetin nihayetinden evvel da • 
vetlilerin bulunduğu salonu ter 
kederek birinci kata çıkmış ve 
her halde hiçbir kimsenin keıı
di~ini görmediğine zahip olarak 
konsolosluk katibinin odasında 
ki yazı masasının çekmecesin • 
den konsolosluğa ait evrakı al
mıştır. Mumaileyh bunu mülea
kıp pkonsoloshaneden çrkmağ.ı 
teşebbüs etınişse de konsolosa -
luk katibi ile oda hizmetçisi ka 
dm a,ırılan kağıtları geri a.lmı~
lar ve kendisinin sokağa çıkma 
sına .müsaade etmitlerdir. 

, • kısmım göstermek isterdim. 

Mustafa Kemalin bana çizdiği 
ilk krokiden Yunan hattı, ba_şlıca 
kuvvetli Türklerin solunda (Türk
ler daima kırmızı Yunanlılar ma
vi işaretli) Afyonkarahiaarı, mü
him telaki noktasında (burasını 
Af işaretile göstermişlerdi) olmak 
üzere geniş bir kavis halinde açıl
mıtb. Bu krokide de göreceğiniz 
gibi Gazi Hazretleri Yunanlılara 
daima Hellen demektedirler. Ni
çin böyle söylediklerini sorduğum
da, (Biran için askerliği bıraka
rak Filolojist yani lisan mütehas
aısı oldular) • 

- Bu adı tercih ediyorum çünkü 
Hellen, aslı Türk olan bir kelime
dir. 

Buyurdular. ismet patayı Türk 
kuvvetlerinin başına getirmişlerdi. 
Krokide, ismet paşanın Türk kıta
larını, Büyük Şeften aldığı emre 
imtisalen daima cepheyi daralt
mak suretile, yavaş yavaş geriye 
nasıl çektiğini ve Eskişehir civarın
daki ııimal ve cenup tepelerine de
lalet eden münhanilere ne suretle 
çekilmiş olduğunu göstermektedir. 
Krokiye bir bakış, ileriye yürüyen 
Yunan ordularını ancak yarı kuv
vetinde olan Türk ordusunun asıl 
boğazboğaza kavgadan evvel cep
heler:ni kısaltmak lüzumunu der
hal gösterir. 

Türklerin geriye çekilişini gös
teren kırmızı hatlar; Eakişehirden 
geriye giderken Yunanlıları Sakar
yanın beritarafına nasıl çektikleri
ni ve arkaya doğru gittikçe cephe
lerini daraltmak suretile nasıl kuv
vetleşt,nnit olduld,arını anlatmak
tadır. Hk kroki için bu kadar söz 
yeter. 

Okuyucu burada kendi kendine: 
- Fakat bütün bu hareketler i

çin vakit lazım; 
Diyebilir. Evet harekat oldukça 

uzun sürmüftfrr ancak tarihin en 
uzun süren sava,Iarından biri için 
bu kadar hazırlık fazla sayılmama 
lıdır.22 günlük Sakarya harbi gibi 
hiç durup dinlenmeden ve kısacık 
bir fasıla bile vermeksizin bilfiil 
boğ\lfmak suretile yirmi iki gün, 
geceli gündüzlü süren bir sava• na
dirdir; bu harp 23 ağustostan 13 
eylul 1921 aır.amına kadar devam 
etmifti. • 

Şuracıkta ilave edelim ki 9 hazi
randa batlayan ve Sakarya zaferin.. 
den sonra da otuz bef günden faz. 
la süren bir sava• daha vukubulu
yordu. Bu mücadele Ankarada idi 
ve Mu&tafa Kemal ile kurnaz Fran
sız Franklin - Bouillon'nun zeka
ları çarpışıyordu. Meseleyi burada 
zikrediyoruz çünkü o vakitler Tür
kiyenin cenup hudutlarında ietila
ya kalkı'"1JŞ olan Fransız kuvvet
lerine kartı Türk kıtaatı gönderil
mi,ti. Bu lüzum Mustafa Kemali 
büyük piyade kuvvetlerinden mah
rum etmi~i; Ankaradan bu kadar 
uzaklara sürülmüş Türk kuvvetleri 
elde olsaydı Yunanlıların sayı üs
tünlüğü herhalde giderilir, istilacı 
Yunanlılar oracrkta ezilerek kat'i 
darbe vurulabilirdi. Ne yapalım ki 
bu gayri kafi kuvvetle nihai zafe

')-i bir sene daha geciktirmişti. Tür
kiye kollannı yalnız istilacı Yunan
lılara değil ayni zamanda cenup 
sınırlarında yağmaya kalkmıs 
Fransızlara kaııı da kullanmakta 
olduğu akılda tutulmalıdır. 

Yabancı bir müstevliye kar'tı 
müdafaası icap eden bir cephe da
ha meydana çıkmıttı; bu sefer de 
lngilizlere karşı koymak lazımge
liyordu. Gazi bu meseleden pek az 

Britanya ve Fransız kıtalarmm 
lstanbulu 16 Mart 1920 den 6 Bi
rinciteşrin 1923 tarihine kadar it
gal albnda bhlundurdukları da a
kılda tutulmalıdır. 

Şimdi de Sakarya muharebesile 
burada tatbik edilen tabiye ve sev
lrulceni bizzat Gaziden dinliyelim. 
Bu muharebenin hikayesini, Gazi 
Hazretleri bana zamanının en şdı: 
binalarından biri olan konaklann
daki uzım kütüphane salonunda 
anlatırlarken okuyucunun benimle 
birlikte bulunınasmı o kadar is
terdim ki; buraya iki tanesinin kı
lifesini yaptırdığım krokileri çiz
mek için hikayeye arasıra fasıla ve
riyorlardı (krokide mavi renk Yu 
nanlılan kırmızı da Türkleri gös
termek için kullanılıyordu). Hika
ye anlabrken daima sıhhat ve isa
betli tarzları ihtiyar buyurdukları 
gibi mizah ve nete duyguları da 
çok keskindir. Bundan dolayı da 
arasıra askeri veya siyasi liderler
den bazılarının karakteristiklerini 
tarif ederlerken fevkalade hoşa gi
dici, güzel ve zengin ınenkibeler 
anlatırlar. 
Türkçeye reviren: JUımet EKREM 

Ihtikarla mücadele 
(Başı 1 inci sahifede). 

rer mümessil bulunacaktır.. Beledi
ye mümessili lktısat müdürü Asını 
Süreyya Beydir. Diğer mümcrsil
ler henüz tayin edilmemittir. ihti
kar meselesi günün mevzuuclur. 
Fakat ihtikar var mı, yok mu diye 
bir de münakafa çıkması, ihl.ikar
la mücatlele için vakit ve zaman 
bırakmıyordu. Komisyon önümüz
deki hafta içinde toplanarak me
saiıine ba,layacak, perakende su
retile satılan her maddenin a}rı 
ayrı va:riyetini tetkik edec.cktir. 
Kabzımallar cemiyeti, küçük ve 
seyyar esnafın ihtikarına mani ol
mak için, sebze ve meyve küfele
rinin üstüne, fiatı gösteren bırer 
etiket yapıştırılmasını tavsiye r.di
yordu. Belediye, bu tetbiri kabili 
tatbik görmemektedir. Çünku bü
tün küçük ve seyyar satıcıların her 
gün, her dakika gözoniınde bulun 
durulması imkansız telakki edil
mektedir. Yeni ihtikarla mücadele 
komisyonu, belki bir hayırlı iş ya
pacaktır. 

Balkan talebe birliği 
mümessilleri 

15 Temmuz pazara-ünü fehr~mjze 
gelecek Balkan talebe mümeaaillerinin 
ıerefine, milli Türk talebe birliği ta
rafından bir vapur tenezzühü tertip 
edi'.~ittir. Bu tenezzühe davetH olan 
alr :'..eykoz ve Adalara gideceklerdir. 

Kır balosu -
Him.·•ei Etfal Cemiyeti Kadıköy Şu. 

besi 19 temmuz perşembe akşamı Sua
diye plaılnde bir kır balosu tertip etmiş
tir. Kadıköyünün kibar ve hayırsever ha .. 
nımlarından mürekkep bir komite timdi
den hazırlığa başlamıştır. 

M. Barthou 
Londrada 

(Başı 1 inci sahifede) 
hou'nun aadece bir samimiyet ve doıt 
luk havıuı içinde, Jngiliz nazırlariyle 
Avrupanm bugünkü vaziyeti muhtelif 
misaklar ve müzakere edilmekte ol&n 
projeler hakkında ve daha büyük ve 
kuvvetli bir emniyet temini hususun
da noktai nazarlar teati etmek iste • 
diğini ilave ebnektedir. 

LONDRA. 9 (A.A.) - Sir John 
Simon, Lord Eden, Mr. Yon Sitlrat 
ile M. Barthou ve M. iPetri arasında 
bu aabah Hariciye nezareti dairesin .. 
de müzakerata başlanmı§tır. ilk mu
li.katm umumiyetle silahları bırakma 
vaziyetine hasredildiği tahmin oluu -
maktadır. 

LONDRA, 9 (A.A. )- Bu sabah 
ki Fraıuız • Jngiliz müzakeratı iki bu 
çuk aaat sürmüştür. Müteakıben Sir 
Jobn Simon tarafından Fransız nazır 
lar ferefine bir öğle ziyafeti verilmit
tir. Sabahki mükalemeleri müteakıp 
lDç bir tebliğ netredilmemiştir. Bil • 
haeaa deniz meaailine haaredilecek o
lan öğleden sonraki müzakeratı taki· 
ben tebFğ neşri mukarrerdir. 

Bu gece Fransa aefaretinin resıni 
ziyafeti vardır. 

M. Barthou, yarm öğleden sonra 
Parise hareket edecektir. 

Mr. Baldvin, Hariciye daireıinde 
cereyan eden müzakerelere iştirak 
etmemektedir. Mumaielyh, Fransız 
nazırlarını yarın Başveki.let dairesin
de kabul edecektir. 

M Barthou'nun fikirlerini serbest· 
çe izah edebilmesi için hiç bir prog • 
ram tesbit edilmemi~t:r. Fransız na
zırlarının ikameti esnasında deniz gö 
rüşmele?"inin tamamen iptidai bir tarz 
da noktai nazar teatisine münhasır ka 
Jacağı anlaşılmaktadır. M. Pietrin'.n 
hareketini 24 saat tehir etmesi muh· 
t~mel olduğu gibi, salı günü M. Bari· 
hou ile birlikte dönmesi de ihtimal da 
hiJ;nde bulunmaktadır. 

--<>--------
Taksim abidesinin 

hesapları 
Taksim Cümhuriyet Abidesinin yapıl

masına bakan komisyonun hesaplan vi
layetçe tetkik edilmiş ve çok düzgün 
bulunmuştur. Hesaplar şudur: 

Lira 

195000 
48396 

146604 

Basılan biletin yekunu 
Satılamayıp imha edilen bi
let!erin yeklınu 

3640.56 Faiz ve para farkından ha
sıl olan miktar. 

150244.56 Umumi hasılat. 
12023.05 Müteferrik masraflar. 

138221.51 
138221.51 

000000.00 

Safi hasılat. 
Jngiliz lirasına tebdilen abi
.t..yi i'*8 eden müteahhit 
Kanonika'ya verilmiştir. 

--Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz ıevıye-

sinc indiı ilmiı marometre: saat 7 de 
751!. Saat 14 te 759. 

Derecei hararet saat 7 de 16. Saat 14 
le 18. Azami c!erecei hararet 21,5. Asga· 
n derecei hararet 15. 

Dün rnbahtan öğl~ye kadar yAi(an 
j'ağmurun miktarı 31,5 milimetredir. 

Rüzgiır ekseriyetle şimali şarkı istika 
metinden esmi, ve azami sür-'Jtı saniyee 
de $,5 metreye kadar ç?kmıştu. 

M. Karahanın Beyanatı 
(Başı 1 inci sahifede) 

daha sağlam bir dostluk için kat'i bir zımandır. Bu dostluğun istik
balde muhafazası ve inkişafı için hüklımetimin beni intihap etmiş 
olmasından dolayı bahtiyarım. 

M. Karahan, bu sahada evve iki r.a.yretlerinden ve takriben on
yedi senedir Türk - Sovyet münasebatına hasrettiği dikkatten 90n
ra aralarında iyi ve aziz bir çok dostlarının da bulunduğu büyük 
Türk milleti icim kendisinin meçhul bir adam addedilememekte ol
duğu ürniclin izhar etmiftir. 

Bu suretle yolu uzatmak iste
yişim sizlerden hiç ayrılmak iste-

' meyi,imdendir. Yarın yolculuğu
muz olmasaydı sabaha kadar siz
leri bırakmıyacak idim. Türkiye
de gezişim esnasında beni, Gazi 
ile yanyana gören kadın erkek 
bir çok insanların heyecanlarından 
gözyaşları döktüklerini gördüm. 
Bana karşı olan muhabbete de
lalet eden bu tezahürden bill~as
sa memnunum. 

Şah Hazretlerinin Tahrana 
dönerken 

MAKO, 9. A.A. - lran Şebinıahı 
Pehlevi Hazretleri diin sabah sekizde 
Makiıdan hareket etmi~lerclit-. Ala Haz
reti Humayun Maküdan ayrılırlarken 
Iran kıtaatı tarafından selamlanmış ve 
Maku halkı büyük hükümdarlarına 
kartı sonsuz bağlılıklarının parlak mis°" 
li olan tezahüratta bulunmuıtur. Şe
hinşah Hazretleri Maku' dan aynlmak 
üzre ikamet ettikleri Bağçecik köşkün
den çıkarak resmi tazimi ifa ebnekte 
olan Jran krtaatını teftit buyurmuşlar 
ve müteakiben müsaade almak üzre 
ba't" Ali Sait Paşa olduğu halde yer 
alınış olan heyetimizi selamlamış ve bü· 
tiin heyet az3Jarının birer birer ellerini 
sıkarak vedalaşmı,lardır. Ali Sait Paşa 
Şel-inşah Hazretlerinden miiaaade alır
ken Ala Hazreti Humayundan ve Ma
ku askeri ve mülki teşkilatlanndan gör
düğü samimi hüsnükabul ve tezahü
rattan son derece minnettar olduğunu 
söylemiş ve arzıveda eylemiştir. 
Şebi"'!ah Hazretleri de Büyük Gaziye 

hünnet ve selamlannın iblağını beyan 
,, ve Türkiyede hakkında gösterilen mu

habbet, samimiyet ve misafirperver· 
tikten mahzuziyetlerini teyiden ifade 
buyunnuşlardır. Ala Hazreti Humayun 

' - hanket buyurduktan sonra Ali Sait Pa-
şa İle bu,..ya gelmiş olnn zevatın Şe-

. tabın maiyet ve refakatlerinde bu-
11nan hariciye nazın ve cenerallar ile 
aynlışları çok samimi olınuştlll'. Bun
dan sonra Ali Sait Paşa gerbi Azerbay
can kuvvetleri kumandam Şah Bahti 
ve diğe.ı.· ccnerallar olduğu halde rasin1ci 
ihtiramı ifa eden Jran kıtaatını selam
lamıt ve kıtaat Zindebad diye kartdık· 
ta bulun.-nuştur. Bu merasimi takiben 
heyetimiz Maküdan ayrıhnış ve emirileş· 
ker Şah Bahti heyete hududa kadar re· 
fakat ebniş ve smır üzerinde heyetimiz 
selamlamnış tır. 

Hey' et geliyor 
ERZURUM, 9.A.A. - Jran Şehin

şalıı Hazretlerile Makuya giden heye
timiz dün akşam saat 20,20 de buraya 
gelmiıtir. Jranın Ankara büyük elçisi 
Sadık Han ile sefaret b&§katibi Asaf 
Han da heyetimzle beraberdir. Ali Sait 
Paıa bugün Erzincana ve heyetin diğer 
aza51 ela Trabzona hareket edecektir. 

Teati edilen telgraflar 
AKARA, 9.A.A. - İran Şebinşahı 

Ala Hazreti Humayun Riza Şah Pehle
vi Hazretlerinin ..._,praklanmızı terke
derken ReisicWnhur Hazretlerine gön· 
derdıkleri tel yazısı tercümesi bervechi 
itidi.· : 

Bayazit 6-7-934. 
Yalovada Muazzam Türkiye Cümhuri
yeti Reisi Muhteremi Azametlu Mustafa 
Kemal Hazretlerine : 

Bu mevkide Türkiyeye veda ediyo
rwn, fırsatı ganimet bildim. O büyük 
biraderimin muhabbet ve samimi ihsa
satı benim kalbimde unutulmıyacak ha· 
tiralar İcat edecektir .Bir defa daha te· 
ıekkürlerirni arz ile nihayetsiz hürmet• 
!erini takdim ediyorum. Orada misa
feretim esnasında Iran ve Türkiye mil
letlerinin kalp ve ruh birliğini gözümle 
gördüm. Zaman, bu rabrtalann mesut 
neticesini ıösterecektir. 

Büyük kardeşime selamet, uzun ömür
ler ve Tiirk milletine saadetler dilerim. 

Ri:uı Şah Pehlevi 
Reisicümhur Hazretleri Müşarünileyh 

Hazretlerine ~u cevabi tel yazısını gön .. 
dermişlerdir : • 

Büyük fran devletinin Muhterem 
ve Büyük Şehinşahı Ala Hazreti 
Hum.ıyun Riza Şah Pehlevi Haz
retleri : 

Tahran 
Türkiyeden kardeş memleket topra

ğına avdet ederken göndermek lutfun
da bulundu:('unuz yürekten ııelme yük
sek hislert.e dolu telgrafnamci huma • 
yunlalannı sevinçle aldın. 

Zat. Şehin~ahileriyle birlikte geçirdi
ğim günler ve kudret ve faziletinize bir 
kere daha şahit olduğum muhavereler 
hatıramda .silinmez surette menkuı ka· 
lacaktır. Milletlerimizin birbirine kar
şı pek tabii olan kuvvetli rabıtalan zi
yareti Şehin~ahileriyle tebarüz ebniş 
ve büsbii'Ün köklemiştir. Bu kardeşlik 
hissiyatın1 Türk milleti namına ve ken· 
di namıma arzederken kardeş milletin 
büyük hukumdarı dostum ve kardeşime 
seli.metler, uzu'i ve mesut ömürler ve 
Iran milletine temadii refah ve saadet-
ler dilerim • 

• Türkiye Reisicümhuru 
Gaı;i Mustafa Kemal 

Orta Avrupa futboluna daha yakın o~a 
Yugoslavya takımı tercih edildi 

Lik maççlarmdan sonra biraz nefes 
alan bnzı kulüplerimiz üstüste ecnebi 
takımlar getirtiyor, maçl•.r tertip ediyor 
lar. Futbolün terakkisinde en mühim a
millerden biri ecnebi takıınlarile temas 
olduğu için kulüplerimizin bu organi .. 
zasyonlarını memnuniyetle telakki et • 
memek kabil değildir. Ancak, bu mü • 
naaebetle, kaydetmek istediğimiz çok e
saslı bir nokta vardır: Ecnebi takımları 
getinnel.ı: için fedakarlık yapıldığına gö
re, bunlar arasından en iyilerini, yani 
kendilerinden istifade edebileceğimiz, 
bir fCY öerenebileeeğiıniz tıakımları ge
tirtmek lazımdır. 

Her fırsattta söylediğimiz gibi, bir a. 
rahk, Türk futbolcüleri sıksık orta Av
rupa futbolcülerile ka.r§ılaıa karşıla§& 
Tük futbolünü Balkan futbolüniin de
recesinden üstün ve hatta orta Avrupa 
da bahse değer bir hale getirmişlerdi. 
Ne çare ki bundan sonra temaslar sey
rekleşti veya kendilerinden birşey öğ • 
renmiyeceğimiz ecnebi takımlanna inhi
sar etti. 

Bunun neticesi meydandadır: Futbolü 
mii:ı: gün geçtikçe eski kıymetinden dü,. 
tü ve itiraf ebneli ki birçok maçlarımız
da hakim olan oyun tarzı "arsa futbolü,, 
dür. Futbolümüzün ne kadar düştüğüne 
en büyük delil, beş altı sene evvel teh
rimize gelse torbasında beş alt• golle av
det· etmesi li.zımge!en takımları yenemc
yişimizdir. Vakıa biz, kendi kanaati • 
mizce, sporda galibiyet ve mağlubiyete 
fazla ehemmiyet verenlerden değiliz. Fa 
kat bir de güzel bir oyun tarzı vardır ki 
biz bunu gün geçtikçe kaybetmekteyiz. 

Futbol tarzımızı yükseltmek için hem 
futbolücülerimize daha yüksek bir fut
bol Uarzı göoterıneliyi~. hem de futbol
cüyü yapan seyitcilerimize daha zevk -
verici oyunlar seyrettinneliyiz. 

Memnuniyetle kaydedelim ki, bu mÜ· 
hiın noktayı Fenerbahçe layıkile kavra
mış ve yirmi alhncı yddönümü bir Vi -
yana takonı maçile tesit eden bu kulü
bümüz bundan böyle de kuvvetli ecnebi 
talumlan getirtmeyi vadetmiJ!i. 

Dünkü sayımızda da yazdığımız Üzere, 
Fenerbahçe bu vaadini yerine getinnck 
için gelecek cuma Viyananm kuvvetli ta 
kımlarından "Viner Atletik Klüp., Ü da
vet etmiş ve her hususta mutabık ka • 
lınmııtır. 

Fenerbahçenin bu Viner Atletik Klüp 
ile karşıl&§mıya ciddi bir maçla hazır • 
laıvnak fikrile bu cuma için Bulgar Slav
yaıını getirtmesi muhtemel olduğunu da 
dünkü saymuzda yazmıştık. Halbuki öğ
rendigimize göre, F enerbahçe Slavyayr 
getİTtmekten aarfnıazar etmiı ve Sırbis
tan' dan "Yugoslavya,, takımını getirt
meğe karar vermiştir. 

Bu hususta kendisile görüştiiğümüz 
Fener bahçe idare heyetinden bir zat bi
ze şunları söyledi: 

- En iyi ecnebi takımlarını memle .. 
ketimize getirtmek husunda verdiği • 

Yeni Maarif vekili 
(Başı 1 inci sahifede) 

nİ ile haberimiz teeyyüt ebniş ol
du. Bu münasebetle bir refikimizin 
hadiseleri takiptan aciz bulunan 
istihbarat teşkilatını:ı birçok defa 
!ar olduğu gibi bu defa da Maarif 
Vekilinin istifası hakkında verdi· 
ğimiz haberi tekzip etmekle gös • 
tıerdiği gaflet eserini tebarüz et
tirmeği muvafık ve lüzumlu gör -
dük. 

ANKARA, 9 (A.A.} - Maarif 
Vekili Hikmet Bey tarihi tetebbü
lerle meşgul olmak üzere istifa et 
miş ve yerine Aydın mebusu Zey
nelabidin Bey tayin edilmi~ir •. Ta 
yin tasdikı aliye iktiran etmiş, ye
ni vekil vazifesine ba,Iamıştın. 

Vekalette değişiklik olacak mı? 
Maarif Vekaleti orta tedrisat 

umumi müdürü Hasan Ali Bey dün 
akşam süratle Ankaraya gitmiştir. 
Şehrimizde bulunan vekalet umu 
mi müfettişleri de bugünlerde An 
karaya gideceklerdir. 

Bazı şayialara göre, Maarif er
kanı aıtasında-bazı mühim değişik 
likler olacaktır. 

Parlamentolar 
Birliği konferansı 

(Başı 1 inci sahifeıle}) 

\anacak otuzuncu beynelmilel Parlamen
tolar konferansı hakkında Anadolu A • 
jansına 'u beyanatta bulunmuftur: 

"- Bu sene memleketimizde 24 eyliıl· 
de toplanacak olan Parlamantolar konfe
ransına beynelmilel birliğe .W.il kiri< 
grupla henüz birliğe dahil bulunınıyan 
23 parlamento heyeti davet ettik, Bü • 
tün bu gruplardan memleketimize nı<>m· 
nuniyetle geleceklerine dair peyderpey 
cevaplar almaktayız. 

Ezcümle evvelki >ene birlikten aynl
mış olan ltalyanlar ve şimdiye hadar 
konferansa hiç iştirak etmemiş olan 1-
ranlılar geleceklerini bildirmişlerdir. 

Amerika, lsveç, Yuıroslavya, Mmr, Hi 
caz, l spanyol gruplanndan geleceklerine 
dair malumat aldık. Kıymetli misafirle· 
rimiz için devlet demir ve deniz yolla • 
nnda yüzde 50 tenzı1at y~pılmıştır. 

Gene grupumuzun ricası üzerine 
Fransa, Jtalya, Romanya deniz ve de -
miryollannda ayni tenzilat yaptırılmış • 
tır. Daha şimdiden almakta olduğumuz 
murahhas heyetleri listelerinden anl:ıdı· 

mi.z karar ve hazn·Jadığımız program 
mucibince gelecek cuma Viyanarun (W. 
A. C.) takmımı getirtiyoruz. Muhabe • 
ratunız muvaffakıyetle neticelendi. Fa • 
kat bu mühim taknnlıı karşıla~dan 
evvel, daha hafif bir takımla karşıl....,,ak 
ve o maça ciddi bir maçla hazırlanmak 
fikrinde idik. Bunun için Bulgar Slav • 
yasile muhaberede iken Sırpların "Yu • 
goslav,, takımının bu cuma ıchrimize 
gdınek teklifile karşılaştık. Yugoslav 
futbolü, orta Avl'upa futbolüne daha ya· 
kın olduğu için, Bulgar Slavyasile olan 
muhahcremizi hemen durdurarak Yu • 
goslav takımının teklifini tercih ettik ve 
mutabık kaldık. 

Bu suretle kuvvetli Viyana' fulumma 
karşı daha hafif bir takımla hazırlana -
hm derken, bir hafta evvel o Viyana ta· 
knnına yakın bir kuvvette olan "Yugoı· 
lav,, takonile karşılaşmak fırsatı çıktı.,, 

Gerek Yugoslav ve gerek W. A. C. 
takımları hakkında önümüzdeki ıayılar· 
da daha fazla maliımat vereceğiz. 

Sadun GALiP 

Sofyada mUsabakalar 
SOFYA, 9 (A. A.) - Yunak stadyo· 

munda, prens Kiri!, Sofya Belediye Re· 
iai ve on binlerce seyirci huzurunda ilk 
Dek.alton müsabakalarına baıtlanmı~tır. 

Bu müsabakalara Arnavutluk, Yuna~ 
nistan, Romanya, Yugoslavya ve Bulga• 
ristao iştirak etmdrtedir. Müsabakalar• 
dan evvel mcr11sim yapılmış, ittirak edeıı 
milleı'lerin milli marıları çalmmı§ ve at• 
!eteri yenıin ebnişlerdir. 

Müs;.bakaların neticeleri ıunlardır: 
Düz 100 metre kO§u: Birinci Burato

viç (Yugoslav) ikinci Doiçef (Bulgar) 
üçüncü Travlos (Yunan). 

Uzun lltlama: Birinci Buratoviç (Yu• 
goslav). ikinci Travlos (Yunan), üçün• 
cü Doiçef (Bulgar). 

Sıklet atma: Birinci Doiçef (Bulgar). 
ikinci Saklany (Romen), üçüncü Trav• 
los (Yunan). 

Yüksek atlama: Birinci Buratoviç ( Yu 
goslav). Berabere olarak ikinci Travosl 
(Yunan), ve Kalot (Yuııosalv), üçüncü 
Doiçef (Bulgar). 

400 metre koşu: Birinci Doiçcf (Bul
gar), ikinci Gogo (Arnavut), üçüncü 
Buratoviç (Yugoslav). 

Birinci günün umumi neticesi: 
Buratoviç (Yugoslav), Doiçef (Bul • 

gar), Travlo& (Yunan). Müsabakalar 
bi~tikMn sonra atletler bir fener alayı 
tertip etmişlerdir. 

Müsabakalara buırfuı devam edilmek· 
tedir. 

Cuma maçları 
13-7-1934 cuma günü icra edilecek 

ınıntaka resmi müsabakalan: 
Taksim stadyumunda : 
Beıikta~ • Galatasaray Şild saat 17 

hakem Şazi B. 

Dahiliye vekilinin 
Tetkikleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
meğe alışkın olan yüze yakın Musevi a• 
ilesinin bir iki gün zarfında şehri ter • 
ketmelerini mucip olmuıtur. Bunu, 
Tnkya'dan vukubulmuı umumi bir Mu· 
ııevi muhacereti suretinde tefsire uğra .. 
tanlar, huzur ve sükun içinde dükkanla· 
nru işleten Musevilerin elyevm Edirne
.ı., çalıımakta bulundukl~rını görınel<ıe 
vaziyeti kavramış o1*caklardır. 

Nitekim, ıu dakikaya kadar Edime : 
de herhangi bir ferdin Daılıiliye V ekilı 
Beye müracaatle veya tiWıyetıe bulun· 
duğunu İ§İtmedim. 

Sebepsiz bir cereyana kapılarak l slli111' 
bula nakleden, ederiı:en de mağazasında 
mevcut emtiasını beraberinde götüren 
c;rtahalli Musevi bakkalları tekrar Edir• 
neye dönmüıler ve itlerine başlamışlar• 
dır. Kendileri, nasıl bir cereyana kapd• 
dıldannın farkına bile varamndrklannl 
itiraf ehnekte, hiçbir fertten müıstf' 1<: h•t· 
lunmadıklanm lisanı ıükranla söyleme1'• 
tedirler. 

Mehmet BEHÇET 

Vekil Bey Kaşanda 
KEŞAN, 9 (Hususi muhabirimizden~ 

Dahiliye Vele.ili Beyefendi bugün aaal 
on dörtt.. buraya geldiler. Kasabanıll 
methalinde halk tarafından tlezahüratl>ı 
ka'lılandılar. Vekil Bey burada iki aaat 
kadar Mkıht ile meşgul olduktan soıı· 
ra Geliboluya hareket ettiler. 

Sir mecmua kapatılacak 
ANKARA 9 (Milliyet) - Milli 

inkılap mecmuasının seddedilme· 
si icra Vekilleııi heyetince karar -
laşm~ ve kararname ali ta:;dikta 
arzedilrniştir. 

Cevat Rifat Bey hakkında 
takibat 

_IS! Al':l~UL, 9 .A.A - Çıkardığı 
mıll nnkılap mecmuasındaki neşriyat• 
memleketteki anasır arasında nifak. te"' 
lit eder mahiyette görülen Cevat Rif•I 
Beyin bakında takibat icrası için vilayet 
makamı tarafından müddei umumiliğ• 
müracaat edilmi§tİr. 

ğımıza göre, bazı memleketlerin Ayaıı 
ve Mebusan reisleri de ı:eleceklerdir. 

Konferans hazırlığı ile daha yakın • 
dan alakalanmak Üze..., grupumuz bürO" 
su l•tanbula nakledilmişti•-. .. 

Konferans hazırlıkları etrafındaki .,.... 
temımim maliimal•ı vakti gelince ayrıc.' 
bildiririm_ 
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VAPURCULUK! 
TORK ANONiM ŞiRKETİ 

lST ANBUL ACENT ALICI 
_Liman Han, Telefon: 22925. 

Tophanede Levazım Amir- 1 
liği Satın Alına Komisyonu 

Uanları ._. __________ ı ı 

Izmir süra't yolu 
ller PERSEMBE .. .. ın gunu saat 

d,t Galata r~lıt•mrnrı~,, kalkarak 
ı!ozru lzrnire "d k • 

gı ece tı•·. Bu vapur 
her pazar g i.ınü saat 15 da lzmir

d~n kalkıp doğru lstanbula gele· 
<'t•ktir. 

Harbiye Mektebi ıçın 
420,000 kilo Kuru Ot 4 A
ğustos 934 cumartesi günü 
saat 14 de kapalı zarf:a alma
cakhr. Şartnamesini görecek 
lerin her gün ve taliplerin bel
li saatten evvel teklif mek
tuplarını Tophanede Komis
yona vermeleri. (78) (3690) 

t: EVKAF MODlRlYETl 1LANLARI 
Kilo Cinsi. 

3000 Sade yai 
5000 Sabun 

1 1000 Pirinç 
10000 Şeker 
1000 K lOOOO l#ru fasut~c 

Patate§ 
300 Kaşa .. 

1 

300 
r peynırı 

Gureb h Beraz µe Y ı.ir . 
karıda cins a a:::;;;esıne 934 senesi zarfında lüzumu olan yu 
(26) smd v~f tarı Yazılı (8) kalem Erzak Haziranın 
rek T an 1 ıbaren ayrı ayrı aleni münakasaya vazedile 
ri icr:m;rzu~.(18) inci Çarşamba günü sat (14) te ihalele 
hergÜn eLı ecegınden talip olanların şeraiti anlamak üzere 
racaatl e(v3a44zım kalemine ve i.hale günü de Encümene mü 

arı. 3) , 

1 
- Galata, Okcu ~lusa Kara Molla, 28 No. lu apartmıa-

2 nm 1 ci dairesi. ' 
~Galata, Okcu Musa Kara Molla, 28 No. lu apartıma-

3 nln 2 ci dairesi. ' 
-- Galata Ok M • .. ~u usa, Kara Molla, 28 No. lu apartıma· 

4 Bn 3 cu daıresi. 
~ heyoğlu • Kamerhatun Krzilcrk sokagm~ da 26 No. lu 

ane. ' 
5 - Beyoğlu H·· · 

h • useyınağa Irmak sokağında 31-33 No.lu 
ane. ' 

6 ·-hÇenberlitaş, Mollafeneri, Mahmudiye caddesinde 5 No. 
aneı 

7 - Fatih 8 ~ · ' 8 _Kar • ~yce~ız, Tavukcu sokağında 10 No lu hane 
9 _ K a Gumruk, Karabaş,Kalfa sokağında 19 Nolu hane 

b esmkae Kaya, Tercümani Yunus, Drağman, 13 Nolu 
10 

ara 
- 1Eğrikapı, Molla aşkı 7 N0 lu meşrutahanenin gayri 

11 
Qsmı. 

12 = ~ksaray, Sofular 1 No. lu iki odalı mahal. 
hill:ha Hüseyinağa, Medrese S. 18 No. lu mektep ma• 

13-K di 
14 _ K a rga, Mehmetpaşa n1edresesi, 23 No. lu hane. 

b asımk Paşa, Eyyühüm Ahmet Ef. Cami S. 3-1 No. lu 
1 ara a 

5 -Uk··d· s u ar, Murat Reis, Silahtar bahçesi 95-87 No.lu 
16 hane. 

·-Üsküdar, Ağahamamr Iskender baha tekkesinin ha-
l 7 rem dairesi. ' 

- Usküd Di · · . 18 _ U k" ar, vıtçılerde Salı tekkesı. 1 
19 _ t/k~~ar, Abcıbaşı, Mektep sokağında 1 No. lu hane 

1• s 
1
u ~ar, Menzilhane, 425 Nolu .Rufai dergahı se-

20 am lgı. 
· - Kad k·· 

21 - - l<adık~y, Cafe Ağa, Bad('m altı 43 No. lu hane. 
22 -- Ortak:Y: Cafe Ağa, Nurettin paşa, 70-72 No. lu hane. 
23 - Arn Y ~~ Taşçı sokağında 19 No. lu hane. 

hanavutkoy, Tevfikiye camii avlusunda meşrubat-
24 e 
2 - Anadolu H' 5 -- Pas bh ısarlnda Göksu.' da 7 No. lu hane 

• 

?.G - Gaİat açe, Çınar, Şehitlik, 9 No. lu hane 
27 - Gatt• Ferınenciler'de 124 ve 33 No. lu mağaza. 
23 . Gat ta Sşultanbayazit, Cami, 280-264 No. lu düklcan. 
29 lio a a ahkulu, Kulek:tpısı 22-1 No. lu dükkan. 
30 - lio capaşa'da Vezir iskelesinde 16 No. lu dükkan. 
31 --ce:hp~~a'da Orhaniye caddesinde 2 No. lu dükkan. 
~2 -- Üzu er ıtaş'ta Çilingirlerde 2 No. lu dükkan. 
,{3 _ Yus ~çarşl, Saman Virani sani 32 No. lu dükkan. 
34 -- Kas u Paşa, Haseki caddesinde 25 No. lu dükkan. 
35 -Niş~~Paşa, Ca~ikebir, Türabibaba 5 No. lu dükkan. 
36 - - Çengn Ik~~· Muradiye, 33-39 No. lu dükkan. 
3~ - Beşik~a oy, ~~~r kaylğı iskelesinde 10 No. lu dükkan. 
38 - Calat , j• Dıkılita.ş, cami yanında 2-1 No. lu düklcan. 
39 -.Calat:'d: Mehmet Alipaşa hanında 29 No.lu yazlhane 
40 - Calata'd Mehmet Alipaşa hanında 42-1 No. lu oda. 
41 - Galata'd: Mehmet Alipaşa harunda 58 No. lu yazıhane 
42-Ahıçeleb' Mehmet Alipaşa hanında 44 No. lu oda. 

iskele Ye~'· Hasır iskelesi, Yeniköy ve adalar kayıklarl 
B ı. 

alada Yazdı , 
Pazarlıkla kiray eml:ık 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 
~ernmuzun 14: .~erıleceğinden talip oJ.n_lak isteyenler Tem 
F.vkaf Müdi · ~~u Cumartesi günü saat on beşe kadar 
ları. (3777) rıye mde Vakıf Akarlar Kalemine müracaat-

[ nhiaarler U. Müdürlüğünden: 
N·· 

lllali in~;;un~.vk şartnamesi mucibince yerli veyahut ecnebi 
hine rn .. P;.fıs adan kırk bin adet Torba 18-7-934 tari
<:aktır. Ts~. \ ç~rş~ba Ünü saat 16 da pazarlıkla satın ahn 
bal ide la P erın yuzde 7 ,5 teminat akçesiyle birlikte Ci-

a ım satım komisyonul'!a inüracaatlarl ilan olunur. 
-;~--~~~~~~~~~~~~_!(3672) 
Şartna · 'b' -(250 

000 
mesı mucı I?ce madenlerde kullanılınak üzere 

lerin' ) a~et ~l~k!rık ka?>sülü satın alınacağından talip 
ııad'f ÇPazarlıga ıştırak edebılmek İçin 11-7-934 tarihine mü-
,.. ı arşamb .. .. t 15 d '-İbal'd a gunu ıaa le yüz e 7,5 teminatlariyle 

1 e Levazrm ve Mubayaat Şubesine müracaatları. 
(3725) 

MiLLiYET SALI 10 TEMMUZ 1934 

[ __ ıs_T_A_N_B_U_L_B_E_L_E,._D..;.I_Y_E..;.S._l _t_L_A.._N_L_A_R_I __ , 

Belediye Tekaüt Dul ve 
Yetimleri Maaşı 

Aşağıdc.. cüzdan numaıaları yazıh tekaüt, dul ve yet:m 
!erin maaş bordroları Hususi idareler Te'<aüt Sandığl lda· 
re Hey'eti Riyasetinden gönd(~rilcrek Zira11t Bankaslna te..,,
di oiunduğuııdan 11 - 7 · 9:; t Çc.ırşamba gününden itiba
ren mezkur bankaya müracaatla maaşlarını almaları. (3800) 

] 102, 516, 737, 520, 6'.~3.2027, 734, 1098, 1095, 416, 
1552, 1101, 1332, 752, 1097, lOSl, 1060, 1100, 1330, 132~J, 

894, 1062, 1536, 1334, 1333,lt163, 1082, 1327, 1801, 1091, 
1094, 1093,2402, 1096,2177, 897, 1300, 1087, 1092, 1335, 
1077, 1331, 421, 1301, 739, 514, 1088, 1089, 1802, 1328. 
'1086, 1085, 885, 1538, 1099, 634, 2029, 1336, 1798, 632, 
1548,2601, 1047, 1009, 1508,1753, 1012, 736, 1046, 883, 
1006, 619, 1031, 612, 1026, 1279, 314, 870, 2013, 405, 
511. 865, 413, 722, 1503. 862, 609, 1800, 1517, 864. 

1542, 512, 1271, 1520, 1306ı 410, 879, 887, 624, 1312, 
1291, 1294, 2166, 1286, 203,1253, 4, 645, 1084. 1313, 
640, 1541, 1001. 

Eminöni~ Kaymakanılığından : Beyazıtta Cümhuriyet 
caddesinde ~6, 28, 112 104- lOfi, 80 No. lu Belediye Mali 

dükkanlar pazarlık suretiyle kiraya verilecektir. Talip olanla
rın Temmuzun On altıncl Pazartesi günü saat on dörttt> 
Enciimene gelmeleri ilan olunur. (3798) 

Gemi satış ilanı 
Denizyolları İşletmesi müdürlüğünden: 

idaremize ait Mahmut Şevket Paşa, Gelibolu ve 
Erc-ğli vapurlarile Akay işletmesine ait F enerbahçe, 
Y akaclk ve Ihsan vapurları 30 Temmuz 934 tarihi.ne 
miisadif pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulile 
satılacaklardrr. Gerek şartnameyi almak ve gerekse 
mlİzayedeye iştirak etmek için idaremiz Levazım Şef· 
liğinc müracaat olunmau. (3770) 

Seydişehir Belediyesinden: 
Şehrimize getirilecek menba suyu için lazım olan 4200 met 

re 80 mim. kutrundaki Çeli~t boru ve teferruatı 4 temmuz 
934 tarihinden itibaren 21 gÜıı müddetle ve kapalı zarfla 
kırdumağa konulmuştur. ihale 25 Temmuz Çarşamba gü
nü saat 15 de Seydişehir Beb diyesinde yapılacaktır. Fazla 
tafsilat ve şartnameler için Seydişehir Belediyesine müra· 
caat edilmesi. (3804) 

Müfettiş t-.lamzeliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
(6) Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11-8-1934 

Cumartesi giinü saat 9 dn Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacakhr. Mü
sabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye " veya •Yüksek 
iktisat ve Ticaret » Mektebinden veyahut Hukuk 
Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından 
aşağı, Otuz yaşından yukarı olmamaları lazmıdır. 

Müfettiş Namzetlerine (140) lira maaş verilir. iki 
senelik stajdan sonra yaprlacak mesleki imtihanda mu· 
vaffak olanlar (175) lira maaşla müfettişliğe terfi et
tirilir. 

İmtihan programını ve sair şartlar:. havi matbua· 
br Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlü
ğünden ve İstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından te
darik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikalarr 
bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası T eftiız 
Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 26-7-934 Perşembe gü. 
nü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek su
retile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3776) -

Hurda satışı 
Denizyolları İşletmesi müdürlüğünden: 

idaremiz Levazım anbarında tolanan demir, 
dökme, tahta, cam, lif ve çelik halatlar ile kazan ve 
kondensr boruları gibi hurdalar 31 temmuz 934 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 de pazarlık suretile satılacak· 
lardır. Gerek şartnameyi görmek gerekse pazarlığa 
iştirak etmek için idaremiz Levazım Şefliğine müracaat 
olunması. (3769) • 
Afyon Karahisar Belediyesinden: 

Afyon Kızıl burun mcvkiinde yeniden insa edilnıekle 
olan mezarhk için dahilinde yapılacak (5932) lira 77 ku· 

7 ,-------·-----, 
Teftiş Heyeti 
Reisliğinden: 

Maliye l'ffüfettişleri re~t.katinde iki sene stajdan sonra 
geçirecekleri imtihan neticesine göre müfettiş muavini 
olınak veya idarede çabşma k üzere "30,, lira maaşla 
altı adet birinci Hruf tetkik ;:nemuru ahnacaktır. Aranl· 
lan evsaf şunlardır. 

1 - Mülkiye, Hukuk, Yüksek Ticaret ve lktısat 
mektebi mezunlarından olın ak. 

2 - Yirıni dört yaşını bitirmiş ve yirmi sekiz yaşmı 
bitirmemiş olmak. 

3 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde ya
zllı evsafı haiz bulunmak. 

Talip olanlar 31 temmuz 934 akşamına kadar bir ar • 
zuhalle Ankarada Maliye Teftiş Heyeti Reisliğine mü -
racaat etmelidirler. Arzuhale şu evrakın asılları veya 
noterlikten tasdikli suretleri iliştirilmelidir. 

1 - Hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik vaziyetlerin i gösterir vesika 
3 - Mekteo şahadetname veya tasdiknamesi 
4 - Kendi el yazılarile tanı bir tercümei hal hula -

sası "Tahsilleri, hususi ve resmi hizmetleri ikametgah 
adresleri V s .. 

5 - Sıhhat raporu. 
Aranılan evsafı haiz olan lar talep adedine ve bunla -

rm şeraiti.ne göre 25 Mart 1 934 tarihli talimata göre 
tasnif ve tasnif üzerinden tefrik edileceklerdir. 

Tasnif neticesinde ayni şeraiti haiz olanlar altıyl 
geçtiği takdirde aralarında müsabaka İmtihanı yapıla • 
caktır. (3383) 319·' 

• 
inşaat Münakasası 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
lzmitte kurulacak kağıt ve karton fabrikası İDJaalı 5 temmuz 1934 

tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka•a· 
ya konmuştur. Münakasa 26 temmuz 1934 tarihine tesadüf eden per· 
şembe giinü saat 15 le Ankarada Sümer Bank Umum Müdiriyetind, 
yapılacakln'. 

Münak~saye, bu gibi inıaatı şimdiye kadar yaptıkları büyük İn~ta 

kıya•en muvaffakiyetle ve hüsnü suretle yapabilecekleri Bankaca ...bit 

olan intut müesseseleri iştirak edebileceklerdir. Münakasa tartname· 
sine tevfikan hazırlanacak tekliflerin nihayet 26 Temmuz 1934 tarihine 

kcdar Umum Müdürlüğe tevdi edilmesi lizrmda. 

Proje ve tartnameleri görmek isteyenlerin, bergiin ıaat 10 dan 12 
ye kadar Ankarada Evkaf -tımanında Sümer Bank lntaat servisine 

müracaatlan v~ proje, tartname v<0sair evrakı ketfiyenin 100 lira mu· 
kabilinde Umum Müdürlükten alınabileceği ilan olunur. 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan: 

8000 Adet Çavalye : Açlk azaltmasl: 18 Temmuz 934 

17000 Amerikan Bezi . . 

8000 kilo arap sabunu : 

1000 kilo Beyaz sabun : 

300 kilo glrçala 
200 ,, lspavlo 

. • 
: 

18000 kilo beyaz üstübü: 
18000 ,, elvan üstübü : 

" 

" 

" 

" 

" 

18000 kilo kaskam üstübü: •• 

10300 adet muhtelif numa- ,, 
rada zımpara lcağıdı: 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Çarşamba gunu 
saat 10,30 da. 
18 Temmuz 1934 
Çarşamba gunu 
saat 14 de. 
18 Temmuz 1934 
Çarşamba günü 
saat 16 da. 
: 19 Temmuz 1934 
Perşembe gunu 
saat 14 de. 
19 Temmuz 1934 
Perşembe günü 
saat 16 da. 
21 Temmuz 1934 
Cumartesi gunu 
saat 10,30 da. 
21 Temmuz 1934 
Cumartesi günü 
saat 14 de. 
21 Temmuz 1934 
Cumartesi 
.aat 16 da. 

gunu 

Deniz Levazım Depoları ihtiyacı için yukarda cins 
ve mıktarları yazılı malzeme hizalarında gösierilen gün ve 
ve saatlerde açık azaltma ile satın alınacaktır. Şartnamele· 
rini görmek ve almak isteyenlerin her gün ve münakasaya 
gireceklerin de muvakkat teminatlariyle birlikte mezkur 
ııün ve saatlerde Kasımpaşada kain komisyona müracaat-
ları. (3411) 38S4 

inhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Kasımpaşa ve Sirkeci anıbarlarma 934 mali senesin
de getirilecek tuzların hamnnliyesine ait eksiltmede verilen 
bedeller haddi layik görülmediğinden münakasasından sar
fı nazar edilmiştir. 15 Teınmur. 934 tarihine tesadüf eden 
Pazar günü saat 14 de pazarlık suretiyle ihale edileceği ilan 
olunur. (3665) 4007 

ruıı bedeli ke~ifli yollar kapalı zarf usulile 30 Haziran 934 ta· Ç } 
rihinden itibaren yirmi ~ün 1l"üddet1e kırdırmaya konnıuş- ata ca Müstahkem Mevki 
tur. ihalesi 21 Temmuz 934 cuınartesi günü saat on beşte Satınalma Komisyonundan: 
Afyon Bele:Jiye Encümenİn<.e icra edilet:ektir. Şartnar.ıe· -~ Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacl için 18,000 kilo sa -
sini öğrenmek isteyenler her gün dairei Belediyeye mü- de yağı 16-7-934 Pazartesi günü kapalı zarf usulile saat 14 

racaatla öğrenebilirler te münakasaya konmuştur. Tal iplerin evsaf ve ,eraiti öğren-
lııtekliler belli gün ve saatle teminat ve teahhut mektup- mek için Hadımköyünde Mv. Sıtınalına komisyonuna müna -

larile birlikte Belediyede bulunmaları lüzumu ilan olunur. kasa giin ve saatinden evvel müracaatları. '3552) 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!(3~7~7~4)!.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~ 
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TÜRK TİCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
lııtanbul §Ubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat 
Komisyon ve ticaret kısmı : 

Tel. 22042 
Tel.: 23623 
·Tel.: 43201 
·Tel.: 60590 

efendiler: yalnız düşman 
dostda ayağa 

değil, 
bakar! 

Galata §Ubesi 
U sküdar Şubesi 
1 timadı Milli 

SERMA YESI: 
ihtiyat akçası : 

, Tel.: 41937 
1,200,000 

130,000 
ŞUBELERi 

Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozüyük, Bursa, Düzce, ı:. •• 
kifehir, Hendek, hmit, Karamur•al, KütahY4, Mudurnu, M. Kemcrl 
Paşa, Galata, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 

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

görÜ§Ülerek tesbit edilir. • 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 

satışma delalet eder. 
(iTiMADI MiLLi) Kendi sigortasıdır. 

3841 ,1-----------------------1, 
Memur aranıyor. 

Sümer Bank umumi müdürlüğünden: 

SÜMER BANK 
BEYKOZ Fabrikasının 

Ismarlama yüksek 
lüks kund r ları 

Zevkinizi yüzde yüz 
tatmin edecektir 

Bu fevkalade zarif ve gayet hafif, 

yüksek lüks kunduraları görmeden kun-

dura ısmarlamamanız, 

ve şıklı shnız ica b.ı.d.ı.r 
kendi menfaatiniz 

Bankamız ve müessesatı Muhasebe servislerinde 
istihdam edilmek Üzere imtihan ile memur alınacak
tır. 

imtihana iştirak için; Lise mezunu bulunmak, as
kerlik hizmetini yapmış olmak ve otuz beş yaşım mü
tecaviz bulunmamak şarttır. 

erli allar .azar ar 
-Kabul edilecek memurlara tahsis edilecek maaş as· 

gari 80 liradan başlar. Aynı derecede muvaffak olanlar 
arastnda Ali mektep mezunlarile Banka ve sair ticari 
müessesatta tecrübe görmüş olanlarla ecnebi lisanların
dan bir veya ikisine vakıf olanlar tercih ve bu evsafı haiz 
olanlara iktidarları nisbetinde maaş tahsis edilecektir. 

Bursa Yerli Mallar Sergisi açılmıştır 

imtihan 29-7-934 pazar günü saat 14 de Ankara ve 
lstanbul'da aynı zamanda yapılacağından talip olanla
rın imtihan programım ve sair şartları anlamak ve isim
lerini kayıt ettirmek üzere nihayet 22 . 7 - 934 akşa
mına kadar Ankara'da Umumi Müdürlüğün Memurin 
Şubesine ve Istanbul'da Galata'daki Bankamız Şubesi
ne müracaatları ilan olunur. (3481) 

Bursa Beı;nci Yerli Mallar Serll'İsl ş~hrin en muhtcıem binası 
olan Tayyare ıinemasın~a açılmıştır. Sergimizi ll'Örmck, ayıai ır:a
manda ıifalı Bursanın kaplıcalarından istifade etmek isteyenler bu 
mllhim fırsatı kaçırmuınlar. (884) 3978 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satın. 
alma Komisyonu Reisliğinden: 

3858 ı 

~--------------~----ll!!::ı=aııa:m ____ , \:atalca üstahkem ovki 
Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem Mevki kıt'at hayvanatı ihtiyacı içini 10,000 kilo 
kuru ot ve 85,000 kilo saman 16-7-934 Pazartesi günü sa. 
at 13 te açık münakasaya konmuştur. Taliplerden evsaf ve 
şeraitini öğrenmek istiyenlerin münakasa saatinden evvel 
Hadnnköy Satınalma komisyonuna müracaatları. (3516) 

Akliye ve Asabiye hastan esi hastaları için kışlık elbise 
ve JQlto yaptırılmak üzere lüzum gösterilen 5000 metre yerli 
kumaşı olbaptaki nümune ve şartnamesi veçhil~ ve 24 Tem· 
muz 934 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile muamele 
yapılmak üzere münakasaya konmuştur. isteklilerin müra -
caatları. (3435) 3900 

Çatalca Müst ' kem evki Sa. 
tın alma ~omisyonundan: 

----;;:n:;;---;-:;-:--=:::;-:;-::;:-:;;-- --- 3894 

KARYOLA 
L---1 Lake, bronz nikel ve çocuk 

Catalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için müteah 
hit na~ ve hesabına 10,000 kilo bulgur açık münakasa ile 
satın alınacaktır. ihalesi 16-7-934 pazartesi gÜnü saat 13,30 
da icra edilecektir. Münakasaya iııtirak edeceklerin gün ve 
saatından evvel Müstahkem Mevki Satmalma Komisyonu-

karyolalarının eu•aı çtşidini 
ucuz fiatlc latanbul Rızapaşa yokuşunda 66 No. 

na müracaatları. (3585) 4001 

Asri Mobilya Mağazasında 
bu'.abilirsiniz, Telefon: 23407 AHMET FEVZİ -

Umumi Nepiyat ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

Muhtelif Eşya Satışı 
lstan bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

S28 senesine kadar gÜmrüklerde toplanan bir çok eşyalar gümrüksüz kontenjansız ola
rak aşağıda yazılı tarihlerde her pazar~e~i günleri ~at 16 da satışına başlanılmıştır. Satılan 
eşyaların cinsleri, ~~arları ve ta~.mı~ kx~etlerı~~ satış gün ve tarihleri. v~ 
~ekli müzayedelerı hizalarında gosterılmıştır. Muzayedeler 1549 No. ve 4-1-930 tarıhli 
kanun ile 661 No. ve 22-4-341 tarihli müzayede, münakasa ve ihale kanunlarında yazılı ah 
kam ve herkese par~ız verilen şartname dairesinde yapılır. 

Taliplerden noterıikten tasdikli kanuni ikametgah ve imza tasdiki istenir ve her sa· 
tıs için muhammen kıymetin yüzde 7 ,5 çuğu nisbetinde teminatı muvakkata akçası alı
n;r. Müzayedeye başlanıldıktan sonra gelecek talipler kabul edilmez.Kapalı zarfla yapılan 

rrıüzayedelerde teklif mektupları müzayede saatmdan bir saat evvel komisyona verilmiş ol 
ması şarttır. Komisyon lstan bul Gümrükleri Başmüdürlüğü odasında toplanır. Her is
tekliye talebedeceği izahat verilir. Satılan eşyaların tefsilath cetvelleri gÜmrükleı:de asılı· 
dır. lstiyenler bu eşyaları bulunduğu gÜmrüklerde görebilirler. Satışdan sonra e§Ya 
hakkında itiraz kabul edilmez. (3397) · .-- -
f. N. Kap yekunu Tahmini Kıymet Müzayede Müzayedenin Sahlan qyanın cinai 

4 

14 

Muhtelif 

25 

29 

29 

30 
30 

105 

96 

81 

67 

800 

10} 

57 
464 

Lira Kuruş tarihi teldi 

581 

643 

961 

10297 

3877 

?.304 

12126 
4205 

70 

57 

90 

75 

33 

80 

33 
52 

16-7-934 

~ 

23-7-934 

30-7-934 

6-8-934 

13-8-934 

20-8-934 

27-8-934 
3-9-934 

" ' 
Açık arttırma 

' 
r " ,, 

" ,, 

Kapalı zarf 

Muhtelif meyva ve şe~ze koıı 
serveleri mekUlat ve s:ıir me-
vat. 
Muhtelif kağıtlar ve kağıt eş• 
ya. 
Mensucat muhtelif yün ve pa· 
muk e§ya 
Velespit, otomobiller ile bun~ 
Jara ait aksam ve sair maküie-
ler. 

Açık arttırma Muhtelif yağlı vernikli ve toz 
boyalar, resim boyaları sair 
muhtelif eşya 

,, 
" 

Kapalı zarf 
Açık arttırma 

Pudralar, kremler, dudak bo
yaları sair tuvalet levazımı. 
Dolu sinema filimleri 
Muhtelif oyuncaklar maden 
ıtemizlemeğe mahsus tozlar, 
cilalar ve sair muhtelif eşya. 

Bundan evvelki ilanlarda sehven Z4~U No. lı kanundan bahis edilmiş olmakla tashih olunur 
4003 

i 
~ 

- -
Çatalca Müstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem mevki ihtiyacı için 40,000 kilo kxrıple f 
120 000 kilo Lavemarin kömürü 16-7-934 Pazartesi giitl 
saat 11 de açık münakasaya konmuştur. Taliplerden e\I~ 
ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Hadxmköy Satınalma kooı' 
yonuna münakasa gün ve saat inden evvel müracaatları. 

(3517) 3' 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
Sıhhi müesseselerin 193 4 mali senesi makarna, ~ 

şehriye, irmik, kUskus ihtiyaçları ile Akliye hastanesiıı' 
ve Kuduz T. Müessesesinin si.ıt ve kase yoğqrdu ve ke1 
Akliye hastanesi ve Kuduz T. Müessesesi ile Sanator~ 
mun yaş sebzelerinin tama mı ve Tıp Talebe Yurdu ıJ 
Çocuk hastanesinin bir kısım yaş sebzeleri 31 T emtJl_J 
934 Salı günü saat 14 de kapa Ix zarf usulile .m~ame~~ ya') 
mak üzere münakasaya konrn uştur. lsteklilerın muracaat 
n.~n) ~ 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonundanı, 

1 - 5 tarihlerinde ilan edilen 10,000 lcilo Bulğurun ııı; 
nakasasmdan sarfı nazar edilmiş olduğu il'l:oı olunur. (37~ 

ı-C!/Q l<;y 

e~"' ~ ~ a... '<~s, 
~~ 

' .. 
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